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Effekt:  10W 

Batterier:  8 stk. 1,5 V AA  

Medfølger ikke 

Filterkapacitet: 0,65 liter 

 

 

Batteridrevet  

SPA OG POOL 
STØVSUGER 
 
 
  



Version 04062021 

ADVARSEL 
DETTE ER IKKE ET LEGETØJ. STØVSUGEREN BØR IKKE BRUGES AF BØRN 
UNDER 8 ÅR.  
Læs manualen, før du bruger støvsugeren. 
 

1. Støvsugeren er beregnet til brug i pool eller spa. 
2. Sikr dig, at batterilåget er lukket tæt, før du bruger støvsugeren i vand. 
3. Opbevar støvsugeren tørt og støvfrit. Udsæt den ikke for direkte sollys. 
4. Hvis støvsugeren ikke benyttes i længere tid, skal batterierne fjernes. 
5. Skarpe genstande i vandet kan ødelægge filterposen. 
6. Brug kun støvsugeren i vand.  
7. Luk ikke støvsugerhovedet, mens støvsugeren er i gang. Vakuummet kan 

forårsage skader, især på mennesker eller dyr, hår eller tøj.  
8. Skil ikke støvsugeren ad uden professionel hjælp fra distributøren. 
9. Støvsugerhåndtaget må ikke komme under vand. 
10. Sluk støvsugeren, hvis der viser sig problemer med brug. Kontakt 

distributøren og udskift eventuelle beskadigede dele med originale dele. 
11. Arbejdsområde: 

a. Vanddybder fra 35 til 120 cm. 
b. Vandtemperatur fra 4° C til 35°C. 

 
 
Brug et elektrisk apparat med omtanke, når det er i nærheden af vand. 
 
 
  Støvsugerhåndtaget må ikke komme under vand. 

Arbejdsområde: 
a. Vanddybder fra 35 til 120 cm. 
b. Vandtemperatur fra 4° C til 35°C. 
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Montering 

1. Komponenter: 

1. Sugehovedet  3. Støvsugerhuset  5. Batteriholder 
2. Filterposen  4. Teleskopstangen  6. Batterilåget 

 

Anvendelse 

Denne støvsuger er fremstillet til brug i små badebassiner og spabade. Forkert 
brug kan beskadige støvsugeren og dette dækker garantien ikke. 

 

Samling 

Skru støvsugerhuset (3) på enden af teleskopstangen (4) 
(Fig. A). 

 

Batterier 

Skru batterilåget (6) af, og tag batteriholderen (5) ud. 

Isæt 8 alkaline-batterier (medfølger ikke) i batteriholderen. 

Tegn på batteriholderen viser hvordan batterierne skal vendes (Fig. D) 

 

A 

(Medfølger ikke) 
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1. Tænd og 
sluk Arbejdsområde: 
a. Vanddybder fra 35 til 120 cm. 
b. Vandtemperatur fra 4° C til 35°C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tænd og sluk 

Tryk på ”I” siden af knappen for at 
starte støvsugeren og på ”0” siden 
for at slukke (Fig. E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Teleskopstangen 

Hvis du vil bruge teleskopstangen, skal du skrue omløberen løs, justere stangens 
længde og skrue omløberen godt fast igen (Fig. F).  

Stræk ikke stangen længere end angivet, da det kan rykke ledningen indeni løs. 

Maks 120 cm 

Min. 35 cm 

Maks 190 cm 

Rens af filterposen 

1. Sluk for støvsugeren og tryk på knappen på støvsugerhuset (Fig. H) 
2. Fjern filteret og tøm det for affald. (Fig. I) Rens filteret under rindende vand. 
3. Sæt filteret tilbage og luk støvsugerhovedet (Fig. J) 

Filter 

Støvsugerhåndtaget må 
ikke komme under vand. 
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Fejlfinding 

Problem Mulig årsag Løsning 

Støvsuger virker ikke. 
Batterier tomme. Udskift batterierne. 

Batterier monteret 
forkert. 

Monter batterierne 
korrekt. 

Svag sugning. 
Batterier svage. Udskift batterierne. 

Filter fyldt. Tøm filteret. 

Unormal lyd. Tjek rotoren. 
Skru støvsugerhovedet 
af og rens rotoren. 

 

 

 

 

 

  


