
© Bruksanvisning för VacuProCleaner I 

l Motorhuvud 
2 PÅ/AV -knapp 
J Ablaufschlauch 
4 Smutsuppsamlingspåse 
5 Filterinsats(for våtsugning) 
6 Blindpropp (växling damm/pool till våt-/torrsugning) 
7 Förslutningsklämmor 
8 Sugstuts 
9 Behållare 
10 Sugslang med handtag 
11 Sugslangförlängning (4 delar) 
12 Universalgolvmunstycke, även för vätskor/manor 
13 Sugmunstycke damm {transparent) 
14 f iltersvamp for motor (för damm/pool och våtsugning) 
lS 4 rullar 
16 Pappersfilterpåse (för torrsugning) 

[!!) VacuProCleaner I - våt-och torrsug for hem och trädgård 
Ubbink VacuProCleaner I är en kvalitativt högvärdig produkt, konstruerad enligt senaste tekniska rön. Den är avsedd för användning i trädgårdsdammar men kan 0<kså användas för swimmingpooler eller som våt- och torrdammsugare. 
Innehåll: 1 x Mas�n. bestående av motorhuvud och uppsamlingsbehållare l x Sugslang med handtag 0 Jl mm/4,S m S x Sugslangförlängningar a 48,5 cm l x Universalgolvmunstycke (för våt-/torrsugning) 1 x Blindpropp 1 x Pappersfilterpåse (för torrsugning) 

. � � 1 Säkerhetsbestämmelser 

1 x Filtersvamp för motor 1 x  Avloppsslan�0 Sl mm / 1,SO m 1 x Sugmunstycke damm (transparent) 1 x  filterinsats (för våtsugning) 4x Rullar 

Strömförsörjningen måste motsvara produktspecifikationerna. Kontakta ev. Din lokala energiförsörjningsbolag avs. anslutningsbestämme.lser. Anslut inte VacuProCleaner I eller nätkabeln om dessa inte motsvarar nämnda föreskrifter (kontrollera an den spänning som är angiven på typskylten motsvarar nätspänningen)! Enligt den europeiska säkerhetsstandarden måste VacuProCleaner I anslutas till en jordat uttag. Strömkretsen måste innehålla en jordfelsbrytare (fi-jordfelsbrytare/JOmA). Kontakta behörig elektriker för mer information. Låt inte maskinen gå utan uppsikt Använd aldrig kabeln till an bära eller dra i maskinen! Före användning måste maskinen vara helt monterad Skär aldrig av kontakten och korta inte kabeln. Om denna föreskrift inte beaktas, bortfaller garantin omedelbart! Kontrollera an anslutningen (kontakt och uttag) är torr vid användning utomhus. fana aldrig tag i kontakten med fuktig/ händer! före rengöring måste Du alltid stänga avVacuProCleaner I och dra ur kontakten. Doppa aldrig motordelen i vatten, rengör den aldrig med vanenstråle' Denna maskin är endast avsedd förvakuumsugning av vanen med en temperatur på upp till max. 35°(. Nätkabeln kan inte bytas ut. Om kabeln eller kåpan skadas får maskinen inte användas! Kontakta Din Ubbink-återförsäljare. Dra aldrig maskinen i slangen efter Dig när den är igång, med undantag för jämna ytor vid våt- och torrsugning. Sug inte upp lättantändliga, explosiva, giftiga eller andra hälsofarliga ämnen medVacuProCleaner I. Vi ikläder oss inget ansvar för skador på pe!soner eller egendom vilka förorsakas av felaktig användning av maskinen eller underlåtenhet att beakta denna bruksanvisning. 
[412 Allmänna varningar 

förpadmingsdelama kan vara farliga (I.ex. plastpåsar), och skall därför förvaras utom räckhåll för barn, husdjur etc.. När maskinen är inkopplad, får munstycket inte hållas mot känsliga kroppsdelar såsom ögon, öron eller mun Innan behållaren töms måste maskinen stängas av och kontakten dras ur. Vid damm- och poolrengöring s�a.11 maskinen placeras på en säkerhetsavstånd på 2m till vattnet 

[!!I 3 Ändamålsenlig användning 
VacuProCleaner I är lämplig för användning som damm- och poolsug och kan också anvåndas som våt- och torrdammsugare. Ej avsedd fö.r professionellt bruk Ej avsedd för tömning av dammar, pooler och andra behållare! 
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[!) 4 Igångsättning 
läs igenom bruksanvisningen noggrant. Ta ut ur behållaren alla tillbehör och förpackningar som ligger i den. • Kontrollera före och efter användning an brytaren står på (0) Off. . Använd alltid maskinen med den filterinsats som är avsedd för resp. syfte. 

[!!) Gör så här för att använda maskinen som damm- och poolsug: 
Placera maskinen på en säkerhetsavstånd på 2m till dammen. Lägg avloppsslangen (3) så att vattnet antingen kan strömma tillbaka i dammen eller ut på lämpligt ställe i trädgården. .. .. Öppna de båda förslutningsclipsen på sidorna och dra filtersvampmotorn {14) med kordel uppåt över motorskyddsgallret. Dra åt och sparra kordeln. Satt sedan på motorn igen o�h 
stäng de båda clipsen. . .. Koppla ihop påsticksförbindelsen till sugslangen (10) med den bajonenanslutning som �nns upptill på behållaren o_ch l!s fast genom an vnda åt hoger. . .. . Sän ihop det transparenta sugmunstycket {13) och de rördelar som krävs (11) med sugrorsanslutnmgen (11) och stall sedan brytaren (l) t,1111 AUTOMATlC. for an satta igång 
maskinen. .. . .. Maskinen kopplas in automatiskt först efter lQ sekunder. Under den här tiden kan Du. placera Dig på det ställe som skall rengöras och börja direkt med rengormgen nar motorn 
(�;:a;n arbetsintervall på ca 60 sekunder stängs maskinen av i ca 90 sekunder för an tömma den fyllda beh!llaren {91. Under denna tid kan Du flytta Dig till nästa ställe som skall 
rengöras och placera sugen där. Maskinen arbetar nu kontinuerligt med detta tidsintervall. . . .. .. I smutsbehållaren (4). som Du sätta fast i änden av avloppsslangen (3), fångas grovsmutsen upp. Beroende på graden av nedsmutsning bor Du rengora beh!llaren (4) regelbunde� 
dock senast när arbetet är avslutat. Bestäm om Du vill leda det filtrerade vattnet tillbaka i dammen eller ut i trädgården soll. Om Du vill göra en paus eller avsluta arbetet skall Du ställa brytaren till position (0) Off. Dra alltid ur kontakten när Du inte använder maskinen. 
Efter avslutat arbete skall smuts och vatten avlägsnas grundligt ur behållarens inre (9) 

I!!} För användning som våt- resp. torrsug, gör så här: 
Montera blindproppen (6) på uppsamlingsbehållarens utgång (9) . . för våtsugning: fäst filtersvampen för motorn (14) (se även damm· och poolsug) och sätt filterinsatsen (S) på behållarkanten, som ytterligare skydd mot smuts I motorn. för tomugning: fäst pappersfilterpåsen (16) på insidan av den övre öppningen av uppsamlingsbehållaren. Ställ brytaren (l) på I, MANUAL, för an koppla in maskinen. I denna position arbeta_, maskinen kontinuerligt utan intervallavbrott. Kontrollera då och då n�ån i uppsamlingsbehållaren resp. pappersfilterpåsen och tom resp. byt ut. Stäng av maskinen efter avslutat arbete (0), dra ur nätkontakten och rengör uppsamlingsb,hållare resp. filterinsatser. 

� 5 Underhåll och rengöring 
• Efter varje användning måste Du grundligt rengör uppsamlingsbehållaren (9) och smutsbehållaren (4) med vanen och ev. en aning milt rengöringsmedel. 
• Kontrollera då och då sugslang (10), rör (11) och avloppsslang (3) m.a.p. eventuell tilltäppning och smutsrester, och avlägsna dessa • !väna försiktigt ur filtersvampen för motorn {14) med vatten ev. en milt rengöringsmedel. låt torka. _ . . Låt filterinsatsen (S) torka och klappa ur den, tvätta ev. igenom snabbt med vatten och milt rengöringsmedel. Denna filterinsats klarar tvanmaskm upp 111160' C. 

1m 6 Motorbrytare/ arbetssätt 
BrytarpositionO Motor av 
Brytarposition I Manuell körning (PÅ/AV) förvåt· och torrsugning 
Brytarposition Il Automatik för damm- och poolrengöring 

a) Motorstart sker 10 sek. efter inkoppling b) Motorstopp efter ca 60 sek. c) Auto-start efter ytterligare 60-90 sek. dl Upprepning {al och (b) tills AV (0) 
� Garanti 
Vi har en 2-års garanti från inkOpsdatumet for material- och tillverknings!el ��r.produkten. Om du vill göra ansp�åk på den. här gar�ntin: måste �u ski'.ka �riginalfa.kturan som . mkopsbevis. Anspråk som görs om felaktig installation eller operation, bnstfall1gt underhåll, frosteffekter, felaktig reparation, anvandnmg av vald, orattv1sa handlmgar av tredJe part, Overbe1astning och främmande objekt, samt all skada på delar som uppstår på grund av väder och vind, fäcks inte av den här garantin. ,Vi ansvarar inte för skador som orsakats med vår utrustning, om det är en resultat av felaktiga reparationer. 

Mil'öskydd Slä�g inte uttjänt elektrisk apparatur i hushåUssoporna, utan lämna den till återvinningscentral. för mer information, kontakta återförsäljaren eller kommunen. 
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70310 Dammsugare Maxi 1400 W


