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Sugestyrke 
Indikator for støvsugerpose / 
posefilter 

Indikator for reduceret luftstrøm - 
lyser 

Når startkontakten aktiveres, eller 
slangen kobles til 

vægkontakten, tænder displayet og 
sugestyrken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Når indikatoren for 
støvsugerpose/posefilter begynder 

at blinke, mens støvsugeren kører, 
betyder det, at 
posefilteret snart skal renses og 
støvsugerposen skiftes. Når 
symbolet lyser konstant, er det tid. 
Indikatoren for støvsugerpose/ 
posefilter på støvsugerens display tænder 
minimum 
efter hver 20 driftstimer. Hvis symbolet 
lyser, skal du gøre 
følgende: Sluk for støvsugeren på 
slangehåndtaget (fjernbetjente 

versioner), fjern støvsugerslangen fra 
vægindtaget, 
eller tryk på start/stop-kontakten på 
displayet. Kontrollér derefter, 
at posefilter/støvsugerpose ikke er 
tilstoppet 

Når symbolet for reduceret luftstrøm 
lyser på støvsugerens 

display, betyder det, at luftstrømmen 
gennem 
støvsugeren er reduceret. Efter 30 
sekunder med reduceret 
luftstrøm bliver støvsugeren automatisk 
lukket ned, for at 
motoren ikke skal blive beskadiget. 
Hvis symbolet for reduceret 
luftstrøm lyser, og motoren er blevet 
lukket ned, skal du gøre 
som følger: Kontroller posefilteret 
og/eller støvsugerposen 

 
 
 
 
 
 

Indikator for service Indikator for overophedning - blinker Indikator for signal - blinker 

Når servicesymbolet begynder at 
blinke, kører motoren 
i en time endnu, før den stopper/ikke 
vil starte. Formålet 

med servicesymbolet er at informere 
dig om, at det er tid at 
bestille service til støvsugeren. Når 
symbolet lyser konstant, 
har støvsugerens driftstids tæller 
beregnet, at den tilladte driftstid 
er overskredet. Du skal nu kontakte 
et autoriseret serviceværksted 
og lade dem udføre en service på 
støvsugeren og 
nulstille driftstid tælleren. 

Overophednings symbolet indikerer, at 
støvsugeren er 
blevet overophedet. Støvsugeren stopper 
automatisk. 

Træk strømstikket ud af stikkontakten for 
at nulstille støvsugeren, 
og vent 5-10 minutter, mens maskinen 
køler ned. Mens 
du venter, bør du kontrollere slangen, 
støvsugerposen og 
filteret for at være sikker på, at intet 
blokerer for luften gennem 
maskinen. 
 
 

Når signalsymbolet blinker, er 
slangehåndtaget uden 
for rækkevidde, og der er ingen 
forbindelse til støvsugeren. 

Støvsugeren stopper automatisk efter 
30 minutter, hvis slangehåndtag 
eller støvsuger ikke har været 
aktiveret. 
 
 
 
 
 
 

 


