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Viktig information.
Q-Extra är endast en torrdammsugare. Sug därför aldrig upp våta material, eftersom skador annars
kan uppstå.
El anslutning.
Ett 220/240 volts El uttag avsäkrat 10 ampere krävs för denna maskin.
Säkerhets beskrivning.
 Maskinen får inte användas i utrymmen där den kan utsättas för brandfarliga ämnen.
 Maskinen skall alltid användas med dammpåse eftersom det annars lätt kan uppstå skador på
vakuumpumpen.
 Tänk på att alltid dra ur väggkontakten innan maskinen monteras ner eller isär.
 Maskinen får ej användas för byggstädning.
 Reparation och service skall endast utföras av kvalificerad personal.
Innan start.
Kontrollera att maskinen och rörsystem är rätt monterat och väl förankrat, detta för att garantera
funktion och för att förhindra att Du förlorar städeffekt.
Tillbehör.
Maskinen kan anslutas till alla tillbehör för torrdammsugning. Effektiva och speciellt anpassade
vakuumdrivna matt/golv-munstycken med roterande borste finns att köpa som tillbehör.
Dammupptagning.
Q-Extra samlar upp dammet i en utbytbar filterpåse. För att byta den lyfter du enkelt av locket och
försiktigt trär av påsen från sugröret, sätt sedan varsamt dit en ny påse.
Dammfilterpåse.
Stora ansamlingar av damm och skräp i påsen minskar städresultatet varför byte av påsen
rekommenderas regelbundet. Cirka 2-3 gånger om året.
Drift & underhåll.
Q-Extra är utrustad med speciella kolborstar, dessa kolborstar löser effektivt ut och maskinen stannar
när det är dags för byte. Normal driftstid ca 700 timmar.
Service.
För eventuell service och reservdelar kontakta din återförsäljare.
Felsökningsschema
Maskinen startar inte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finns det ström i eluttaget?
Är svagströmsledningen riktigt ansluten till maskinen?
Har överhettningsskyddet löst ut?
Kontrollera om dammsugaren startar när du provar ett annat suguttag.
Kontrollera om maskinen startar då Du kortsluter svagströmskretsen.
Fungerar maskinen fortfarande inte så kontakta din återförsäljare.

Dåligt sug:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrollera om något har fastnat i suguttaget!
Kontrollera att alla suguttag är ordentligt stängda!
Kontrollera att locket sluter tätt mot dammbehållaren!
Kontrollera om dammpåsen behöver bytas!
Kontrollera att det inte är stopp eller läckage i rörsystemet!
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Nyttiga tips & råd!
Q-Extra skall alltid användas med
dammfilterpåse!
Det finns ett grovfilter under dammpåsen
som skyddar motorn om dammpåsen skulle
gå sönder. (se bild) Ett metallkors håller det
på plats. OBS skall återplaceras efter
rengöring som bilden beskriver.

Nedan anslutningsterminal för
styrkabel från suguttagen.

DP-039
Dammfilterpåse 23L.
Dammfilterpåsar kan köpas hos
välsorterade vitvarubutiker eller via
dammsugarproffsen.se

