
Tillykke med dit køb af Max 1+ 
 

Sikkerhedsinstrukser 

Læs instruktionerne igennem inden du tager din nye støvsuger i brug. 

Støvsugeren må kun anvendes til indendørs rengøring. 

Støvsug aldrig, våde arealer, eller i nærheden af brandfarlige gasser eller 

lignende. Brug aldrig maskinen uden støvpose og filter. 

Sug aldrig spidse genstande, væske samt varm eller kold aske op i  maskinen. 

Overstående kan medføre alvorlige motorskader,  

der ikke er omfattet af garantien. 

 

El-ledning skal behandles med omtanke 

Anvend aldrig støvsugeren hvis ledningen er beskadiget, træk eller løft ikke  

støvsugeren i ledningen.  

Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse af  

støvsugeren. Kontroller regelmæssigt at ledningen er intakt.                             

Opbevar støvsugeren et tørt sted. 

 
 



Brugsanvisning 

Kontroller at pose og filter  sidder som de 

skal. Påsæt slangen og lås den ved at dreje 

med uret. Sæt håndtag teleskoprør og 

mundstykke sammen. Træk hele ledningen 

ud af låget på støvsugeren, tilslut kablet i 

stikkontakten . Støvsugeren startes og  

stoppes med fodpedalen (orange knap). 

Suge effekten reguleres på den grå knap 

eller med luftreguleringen i     håndtaget. 

Rul ledningen ind i låget efter brug ved 

at drej på håndtaget placeret oven på 

støvsugeren i pilens retning. 

Støvsugerposen & filter 

Fjern slangen fra maskinen, ved at dreje mod uret, løft derefter den fulde pose 

ud, isæt en ny pose. Posen skal føres ned i poseslisken i begge sider indtil den 

ikke kan komme længere ned, det er vigtigt at posen sidder helt rigtigt og man 

ikke kan se pap/plastik stykket udefra, når man sætter slange på, men at det 

kun er den hvide gummimembran der er synligt, Se billedet herunder  

Kontroller filteret i den blå ramme. Dette filter kan 

støvsuges ganske forsigtig med den medfølgende 

møbelbørste. Dette kan forlænge levetiden på        

filteret. Filteret opsamler de små partikler der       

udledes under støvsugning, og beskytter motoren 

hvis posen skulle sprænge. Filteret 

skal typisk skiftes  inden for 1-2 år, eller hvis det er             

beskadiget.  

Anvend aldrig maskinen uden filter. 



Eludtag 

Denne Max1+ er med eludtag, til montering af 

elektrisk turbomundstykke (købes separat). 

 

 

 

 

 

 

Fejlsøgning 

Støvsugeren starter ikke: 

Kontroller, at el-ledning er tilsluttet til  stikkontakt, samt at stikkontakt er    

intakt og virker som den skal. 

Kontroller sikringer i el-skabet. 

 

Støvsugeren stopper: 

Kontroller om posen er fuld, udskiftes om nødvendigt. 

Er mundstykke, rør eller slange tilstoppet? Rengør. 

Er filterne tilstoppet? Rengør eller udskift. 

Hvis en af disse årsager er grunden til at maskinen er stoppet er det  

overophedningsbeskyttelsen der er blevet udløst, og det tager cirka 15-30 min. 

før maskinen kan startes igen. 

Denne overophedningssikring kan også udløses hvis støvsugeren suger sig fast 

og man ikke justere sugestyrken ned. 

 

Der er kommet vand i støvsugeren: 

Motoren skal udskiftes. Motorskader der er sket ved vand er ikke dækkede af 

støvsugerens garanti 

 
 
 



Reklamationsret 

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved 

dette Produkt iht. Reglerne omkring reklamationsret. Konstateres fejl og 

mangler ved dette produkt inden for reklamationsperioden skal produktet   

indleveres til nærmeste forhandler. 

 

Omfang og bestemmelser 

Når produktet er købt som fabriks nyt i Danmark afhjælpes fabrikationsfejl og 

materialefejl, der konstateres ved produktets normale brug her i landet. 

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.  

 

Afhjælpningsretten omfatter ikke 

Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskri-

ves uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning, 

opstilling eller ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsy-

ningsnettet elektriske installationer eller defekte sikringer. 

 

 

 

Forbehold 

Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af føl-

gende forhold. 

At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor anvisninger. 

At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet. 

At de i denne brugs– og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er fulgt. 

At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation. 

At der er brugt uorginale reservedele. 

At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f. eks. 

Ved flytning eller videresalg. 

At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod al sund fornuft. 


