ANVÄNDARHANDBOK
OPERATION INSTRUCTIONS

100RYGG

INSTRUKTION OCH SKÖTSELANVISNING FÖR
PULLMAN 100 RYGGDAMMSUGARE
På tillverkningsskylten, som är placerad på sugaggregatet, framgår sugarens maskinbeteckning och
tillverkningsnummer samt tekniska uppgifter för just den här sugaren.
V.g. uppge alltid typbeteckning och tillverkningsnummer vid beställning av tillbehör och reservdelar, samt vid
tekniska frågor om sugaren.

Modell
100RYGG

Spänning
Volt
230

Effekt
Watt
1000

Undertryck
kPa
21

Luftmängd
l/min
2700

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Pullman Scandinavian AB kan som tillverkare inte hållas ansvarig för skador som uppstått genom ovarsamhet
eller felaktig användning.
Sugning av vätskor och kemikalier, vilka kan avge giftiga och explosiva gaser, samt partiklar vilka genom
uppladdning av statisk elektricitet kan orsaka antändning, skall ej ske.
VIKTIGT GÄLLANDE ELEKTRISKA DETALJER
Före all rengöring och servicearbeten av sugaren måste anslutningskabelns stickpropp tas ut från eluttagetvägguttaget.
Kontrollera att elkabel och stickpropp är hela och rena. Service av elektriska detaljer skall alltid överlämnas åt
fackman eller kvalificerad serviceverkstad.
Under arbete och vid rengöring, får inga elektriska detaljer utsättas för direkt påspolning. Detta kan medföra att
vatten tränger in i de elektriska delarna och förorsakar skada.
GARANTI
På samtliga Pullmansugare med tillbehör gäller 12 månaders fabriksgaranti avseende material- och
tillverkningsfel.
Ingrepp i sugaren får ej ske utan tillverkarens godkännande. Garantin omfattar ej fel som uppstått genom normalt
slitage, ovarsamhet, felaktig användning, obehörigt ingrepp eller att sugaren kopplats till felaktig spänning.
Vid reklamation skall sugaren eller överenskommen del därav returneras till oss eller vårt ombud för
garantiundersökning och för eventuell garantireparation eller utbyte.
IGÅNGSÄTTNING
100 RYGG har ett tygfilter, men bör, för att göra tömningen så hygienisk som möjligt, användas tillsammans
med en öppen papperspåse.
100RYGG är en torrdammsugare med direktkyld motor, d.v.s. luften passerar genom motorn.
Således får inte fukt eller vatten sugas upp.
100RYGG är försedd med breda axelband, vilket gör att den sitter bra på ryggen i alla lägen, utan att kännas
tung.
FILTER
Tygfiltret, som sitter i maskinen, bör bytas varje år vid normal användning.
DAMMPÅSE
Engångspåse bör användas för att bibehålla den höga sugeffekten.

SLANG
Den rörliga slanghylsan trycks fast i sugarens ingångsöppning.
EXTRA TILLBEHÖR
Turbomunstycken i olika utförande finns att tillgå.
ANSLUTNING
Anslut sugarens stickpropp till ett eluttag med rätt spänning (se tillverkningsskylten).
Starta sugaren med strömbrytaren.
EFTER ANVÄNDNING
Stäng av sugaren med strömbrytaren. Tag ur stickproppen ur eluttaget, drag ej i elkabeln!
Töm och gör ren sugaren och de använda tillbehören. Byt uppsamlingspåse om den är fylld eller suget avtagit
p.g.a. igensättning av påsen.
OM NÅGOT FEL INTRÄFFAR
Om sugaren inte startar, kontrollera att säkringen är hel och att ström finns i eluttaget.

Om suget är försämrat, kontrollera följande:
• Fylld filterpåse.
• Smutsiga och igensatta filter.
• Att filtret är korrekt monterat och att gummipackningen är hel och ren.
• Att inget fastnat i sugröret, sugslangen eller i tankens intag.
• Att sugslangen är hel.
Om felet inte kan avhjälpas med detta, tag då kontakt med oss eller vår lokala återförsäljare för att erhålla råd
och hjälp. Vi lämnar gärna mer information även om våra övriga produkter, dess användningsområden och
kombinationsmöjligheter.

SPAR DENNA INSTRUKTION!

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Försäkrar under eget ansvar att maskinen
som omfattas av denna försäkring är i överensstämmelse med villkoren i:
SS-EN 60 204-1
Machine Directive 89/392/EEC , 91/368/EEC, 93/44/EEC
Pullman scandinavian AB
Mats Lennmo /Kvalitetssamordnare

