ANVÄNDARHANDBOK

PV 700J
INSTRUKTION OCH SKÖTSELANVISNING FÖR
PULLMAN PV700J SOTSUGARE
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

Spänning
Volt

Effekt
Watt

Undertryck
kPa

Luftmängd
l/min

Ljudnivå
dB(A)

PV700J

230

1000

22

2700

75

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
Sotsugaren skall alltid vara försedd med ett dammfilter avsett för sotsugning. Dammfiltret har ett inre och ett
yttre filtertyg. Det yttre Dacron-filtret skyddar dammfiltret att skadas av större partiklar och förhindrar snabb
igensättning av dammfiltret.
För bästa funktion bör följande kontrolleras innan start: Att filtren är hela och att de ej är igensatta av smuts.
Tillse även att gummipackningen är hel.

MONTERA SUGSLANGEN PÅ SUGARE
På Juniorens dammbehållare finns en rörstos med 50mm utv. diameter. sugslangen träs på rörstosen.
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. Gör rent dammfiltret. Det är viktigt att ta av det yttre
Dacron-filtret så att innerfiltret kan göras rent.
Ytterfiltret tas bort genom att av av gummipackningen. Innerfiltret borstas rent, sugs rent med en annan
dammsugare eller kan blåsas rent med tryckluft.
Ytterfiltret skakas , borstas eller dammsugs rent. Ytterfiltret kan även tvättas rent i vatten och rengöringsmedel.
Skölj och låt det torka innan det åter monteras på filterkorgen. Tillse att filtren är hela så att damm inte passerar
igenom och förorsakar nedsmutsning på arbetsstället.
Kontrollera med jämna mellanrum att det speciella sotfiltret, innanför det blanka locket, ej är igensatt av sot.
Igensatt filter måste bytas, annars minskar motorns lufttillförsel för kylning med risk för motorhaveri.
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:

• 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!

