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Lees de handleiding voordat u de stofzuiger
Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor het bedienend personeel.
☞
☞
☞

Lees eerst deze gebruiksaanwijzing, voordat u de zuiger in gebruik neemt. U vindt hierin belangrijke instructies over
gebruik, veiligheid en onderhoud van het apparaat.
Hierdoor beheerst u het apparaat volledig. Dit is veiliger voor uzelf en voorkomt onnodige schade aan uw machine.
De fabrikant / importeur is niet verantwoordelijk voor schade aan personen of zaken die ontstaat door verkeerd
gebruik of gebrekkig onderhoud aan de machine.

Veiligheidsvoorschriften
Voor uw veiligheid
●
●
●

Voordat u de stofzuiger in gebruik stelt dient u deze gebruiksaanwijzing door te lezen.
Bewaar deze daarna op een makkelijk toegankelijke plaats. De stofzuiger mag alleen gebruikt worder door
personen die over de werkwijze geïnstrueerd zijn en uitdrukkelijk opdracht hebben om met de machine te werken.
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of verstandelijke
beperkingen of door personen met weinig ervaring en/of kennis tenzij zij onder toezicht staan of instructies over het
gebruik van het apparaat hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
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Deze stofzuiger is niet geschikt vor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen, -vloeistoffen of stoffen die
kunnen exploderen of ontbranden!

Algemeen
Het gebruik van deze stofzuiger is onderworpen aan de geldende nationale voorschriften voor veiligheid en
arbeidsomstandigheden. Naast de bepalingen in deze gebruiksaanwijzing en de algemeen geldende regels voor het
voorkomen van risico’s gelden de algemeen aanvaardde regels voor veilig en professioneel werken. Iedere ondeskundige
handeling moet vermeden worden.

Het beoogde gebruik
●
●
●
●
●
●
●

De stofzuiger is alleen geschikt voor het opzuigen van droog stof. Hij moet voorzien zijn van een stofzak. De
stofzuiger kan m.b.v. een stofzak ook droog stof opzuigen en zonder deze alleen vloeistoffen.
Ledere andere gebruikstoepassing geldt als niet geschikt. Voor de door verkeerd gebruik van deze zuiger ontstane
schades is de fabrikant niet aansprakelijk, het risico draagt alleen de gebruiker.
Tot het juiste gebruik van de zuiger hoort ook het regelmatig laten uitvoeren van onderhoud alsmede het direct laten
repareren van alle storingen en schades.
Het is hierbij belangrijk dat wordt nagegaan of aan de fundamentele veiligheidsvoorwaarden is voldaan.
Ondeskundig uitgevoerde veranderingen of reparaties kunnen onvoorziene risico`s voor de gebruiker opleveren,
waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk gesteld kan worden.
Er moet vooraf gecontroleerd worden of de vloer geschikt is om met deze machine bewerkt te worden.
Voor schades welke ontstaan aan machine en gereingde vloer door het gebruik van niet geschikte reinigingsprodukten
kan de fabrikant/ leverancier van de machine niet aansprakelijk gesteld worden.

Produktaansprakelijkheid
De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de stofzuiger alleen gebruikt mag worden voor het doel waarvoor ze
ontworpen is. Voor het geval dat deze stofzuiger niet juist wordt gebruikt, gebeurt dat alleen onder de verantwoordelijkheid
van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor de fabrikant vervalt daarmee ogenblikkelijk.

Bronnen van gevaar
●

Pas op voor trappen en drempels, opdat de machine niet omvalt of naar beneden valt.

Erkende servicemedewerkers

●

Deze stofzuiger mag alleen onderhouden en gerepareerd worden door personen die over de noodzakelijke
vakbekwaamheid beschikken en daartoe zijn aangesteld.

Ingebruikstelling
●
●

De instructie over de veiligheidsvoorschriften, het onderhoud en het gebruik en de ingebruikstelling dient door een
daartoe aangestelde vakman te geschieden.
Gebeurt dit niet dan is de koper verantwoordelijk voor de juiste instructie naar de gebruiker.
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Omschrijving onderdelen S 20
Droog stofzuiger
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Handgreep
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Snoerklem
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Aan/uit schakelaar

4

Slangaansluiting

5

5 Zwenkwlelen
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Ketelklem

7

Netsnoer

8

Motorhuis met
geluidsreductie
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Ketel

5
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Accessoires
e

a
b

a Slangmof
b Zuigslang
c 2-delige zuigbuis
d Kombi-vloermond

f
k
h

e Motorbeschermingsfilter
f

Filterkorf met katoenen hoes

g Dubbelwandige
stofzak

c

h Meubelmondstuk

d

k

Spleetzuiger

g
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Ingebruikname
S 20 Stofzuiger met papieren stofzakken
De Stofzuiger S 20 met papieren stofzak is niet geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen en
gezondheidsschadelijke stoffen- of stoffen die kunnen exploderen of ontbranden.
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Vervangen van de stofzak
A

Het apparaat is voorzien van een dubbelwandige
papieren stofzak (g) van ongebleekt papier. Deze
dubbelwandige stofzak garandeert een continue
hoge zuigkracht. Trek de ketelklem (6) naar boven
en til het motorhuis (8) van de ketel.

g

B

Filter mand met katoenen doek (f) eruit te halen.
Gevulde papieren zak (g) wordt verwijderd.
Zorg ervoor dat de motor bescherming filter (e) wordt
gebruikt.

B

C

De nieuwe stofzak openvouwen en de rubberen ring
over de slangaansluiting trekken.

6

D

Filter mand met katoenen doek (f) en reinig indien
nodig. Katoenen doek of een stofzuiger voor een
grondige Het schoonmaken van de filter mand te
verwijderen en te wassen met 30 °. Katoenen doek
en laten drogen teruggeplaatst.

8

E

Plaats het motorhuis (8) op de ketelen druk de
ketelklem (6) weer aan.

E

Wikkel het netsnoer (7) volledig af. Monteer de gewenste
accessoires.
Door het inschakelen van de aan/uit schakelaar (3) kunt u
met het zuigen beginnen.
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S 21 Stofzuiger met papieren stofzakken
De Stofzuiger S 21 met papieren stofzak is niet geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen en
gezondheidsschadelijke stoffen- of stoffen die kunnen exploderen of ontbranden.
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Vervangen van de stofzak
A

Het apparaat is voorzien van een dubbelwandige
papieren stofzak (g) van ongebleekt papier. Deze
dubbelwandige stofzak garandeert een continue
hoge zuigkracht. Trek de ketelklem (6) naar boven
en til het motorhuis (8) van de ketel.

g

B

Filter mand met katoenen doek (f) eruit te halen.
Gevulde papieren zak (g) wordt verwijderd.
Zorg ervoor dat de motor bescherming filter (e) wordt
gebruikt.
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De nieuwe stofzak openvouwen en de rubberen ring
over de slangaansluiting trekken.

D

Filter mand met katoenen doek (f) en reinig indien
nodig. Katoenen doek of een stofzuiger voor een
grondige Het schoonmaken van de filter mand te
verwijderen en te wassen met 30 °. Katoenen doek
en laten drogen teruggeplaatst.
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E

Plaats het motorhuis (8) op de ketelen druk de
ketelklem (6) weer aan.

E

Wikkel het netsnoer (7) volledig af. Monteer de gewenste
accessoires.
Door het inschakelen van de aan/uit schakelaar (3) kunt u
met het zuigen beginnen.
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Einde van de werkzaamheden/onderhoud
●
●
●
●
●
●
●

Apparaat uitschakelen.
Netsnoer uit wandcontactdoos nehmen.
Ketel legen. Ketel met schoonwater naspoelen.
Ketel met een doek drogen.
Het apparaat mag niet met een hogedrukreiniger of een waterstraal schoongespoten worden.
Bij reparaties alleen originele onderdelen toepassen.
Onderhoud en reparaties alleen laten uitvoeren door erkende service medewerkers.

Bij een zorgvuldige behandeling zult u lang plezier hebben van uw stof- / waterzuiger.

Hulp bij storingen
Bij reparaties aan het apparaat de stekker uit de wandcontactdoos nemen!
Voer alleen onderhoud en reparatiewerkzaamheden uit die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
Laat service en reparatiewerkzaamheden, in het bijzonder het opheffen van elektrische storingen, uitvoeren
door monteurs of andere vakbekwame krachten.
De volgende aanwijzingen helpen bij het foutzoeken en het oplossen van storingen.

Storing
Apparaat zuigt niet
Onvoldoende zuigkracht

Oorzaak
☞
☞
☞
☞
☞

Oplossing

Geen spanning
Zuigt valse lucht
Gat in zuigslang / verstopt
Stofzak is vol
Zuigkop (8) is niet correct geïnstalleerd

Steek de stekker te controleren.
Reinig het filter.
Reinig het zuigslang.
Vervang het papier filterzak.
Zuigkop (8) ingesteld.

●
●
●
●
●

Werkt het apparaat ondanks deze aanwijzingen niet goed, waarschuw dan een servicemonteur.

Technische gegevens
Spanning
Natuurlijke aanzuiging
Zuigkracht (vacuüm)
Inhoud stoffilter zakken

S 20
230 V
1100 W
200 mbar
10 lt

Nuttig volume

14,5 lt

Kabellengte

10 m

Zwenkwielen

5

Gewicht zonder toebehoren
Afmetingen L / B / H
Geluidsdrukniveau

10 kg
38 / 38 / 59 cm
65 dB (A)

Opslag
Waneer het apparaat niet wordt gebruikt dient deze droog en onder normale omstandigheden (niet onder 0°)
bewaard te worden.
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