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1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 

1. Sikkerhedsinstruktioner 

1.2 Betjeningsvejledning 

Læs denne betjeningsvejledningen grundigt før du bruger apparatet.  

Behold betjeningsvejledningen til fremtidig brug. Inkluder 

betjeningsvejledningen, hvis du giver apparatet videre til en tredjemand.  

Overtrædelser af betjeningsvejledningen kan føre til alvorlige skader 

så vel som skader på apparatet.  

Vi tager intet ansvar for skader påført grundet overtrædelser af denne 

betjeningsvejledning.  

1.2 Meddelelser  

Meddelelser angående din sikkerhed er særligt markeret. Observer altid 

disse meddelelser for at undgå uheld og ødelæggelser på apparatet.  

ADVARSEL: Denne advarsel handler om sundhedsfarlige risikoer.  

OPMÆRKSOM: Denne advarsel handler om mulige farer for 

apparatet og andre objekter.  

BEMÆRK: Denne note gør opmærksom på tips og informationer til dig.  

1.3 Børn  

 Forlad aldrig apparatet uden opsyn og brug den med særlig 

forsigtighed, hvis børn eller personer som ikke kan bedømme 

fare er i nærheden.  

 Mennesker (inklusiv børn) som ikke er i stand til sikkert at bruge 

apparatet pga. deres fysiske, sensoriske eller mentale 

kapaciteter eller mangel på erfaring og viden bør kun bruge 

dette apparat under opsyn eller instruktioner fra en ansvarlig 

voksen. Hold apparatet uden for rækkevidde af mennesker fra 

disse grupper.  

 Indpakningsmaterialerne er ikke legetøj. Der er fare for 

kvælning. 

 1.4 Korrekt brug 

 Brug kun cylinder støvsugeren til rengøring af normalt snavsede 

gulve, tæpper eller gardiner.  

 Apparatet er kun beregnet til privat brug. Den må ikke anvendes 

kommercielt. Anden form for brug betraftes som ukorrekt og er 

forbudt.  
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Det er særligt forbudt at:  

 Støvsuge:  

- Hår, fingre og andre dele af kroppen. De kan suges 

ind og blive skadet.  

- Stykker af tøj (f.eks. snørebånd, tørklæder, osv.). De 

kan suges ind og blive forårsage skade.  

- Vand og andre væsket, særligt fugt fra 

gulvtæpperens. Fugt indeni i apparatet kan føre til 

en kortslutning.  

- Tonerstøv (til laserprintere, kopimaskiner, osv.). Der 

er fare for brand og eksplosion.  

- Varm aske, brændte cigaretter og tændstikker. 

Dette kan forårsage brand.  

- Spidse genstande som glasskår, negle, osv. Disse 

genstande kan ødelægge filtrene.  

- Gips, cement, fint borestøv, makeup, osv. Filtrene 

kan tilstoppe og forårsage skade på apparatet.  

 Brug af apparatet tæt på brandbare eller eksplosive 

materialer. Der er fare for brand eller eksplosion.  

 Udendørs brug. Der er fare for at regn og skidt ødelægger 

apparatet.  

 Stikke objekter ind i apparatets åbning. Den kan 

overophede.  

1.5 Elektrisk forbindelse 

 Dette apparatet kører på elektricitet, hvilket betyder at der 

er fare for elektrisk stød. Så vær venligst opmærksom på 

følgende:  

- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.  

- Træk altid direkte i stikket, hvis du ønsker at 

afbryde apparatet fra strøm. Træk aldrig i 

ledningen,da den kan knække.  

- Sørg for at ledningen ikke er bøjet, klemt, rullet 

over eller kommer i kontakt med varmekilder.  

- Brug kun forlængerledninger som passer til 

apparatets effektbehov.  

- Betjen kun apparatet hvis strømforsyningen svarer 

til det angivet på apparatets mærkat. Forkert 

strømforsyning kan ødelægge apparatet.  

- Hvis ledningen på apparatet er ødelagt, skal den 

udskiftes af fabrikanten, dennes autoriserede 
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forhandler eller en lignende kvalificeret person for 

at undgå fare for brugeren.  

1.6 Hvis apparatet er defekt 

 Brug aldrig et defekt apparat og operer ikke et apparat med 

en defekt ledning. Der er stor risiko for at komme til skade. 

 Henvis et defekt apparat til en autoriseret forhandler eller 

den Royale Apparet service til reparation 

2 UDPAKNING OG MONTERING  

2 Udpakning og Montering 

2.1 Udpakning 

1. Pak apparatet og alt tilbehøret ud.  

2. Tjek at alt indholdet er komplet.  

OPMÆRKSOM:  

Transporter eller send altid apparatet i dens originale indpakning 

for at undgå skader. Behold derfor indpakningen.  

Bortskaf ubrugelig indpakningsmateriale i overensstemmelse med 

din kommunes regler.  

BEMÆRK:  

Kontakt øjeblikkeligt din forhandler, hvis du har fundet skader 

forårsaget af transporteringen.  

2.2 Montering 

ADVARSEL:  

Saml kun apparatet hvis det ikke er tilsluttet strøm. Apparatet 

kunne tændes ved et uheld.  

1. Indsæt enden af sugeslangen (fig. 2) i åbningen på støvsugeren, 

indtil den er låst fast og der høres et klik.  

2.  Sæt håndtaget (fig. 3/1) fast på den øverste ende af det 

teleskopformede rør (fig. 3/2).  

3. Sæt gulvmundstykket (fig. 3/3) fast til den nederste ende af 

det teleskopformede rør (fig. 3/4).  

BEMÆRK: 

 Det er måske nødvendigt at skubbe lidt hårdt.   
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4. Juster længden på det teleskopiske rør. Pres ned på 

udløserknappen på rører (fig. 4/1) for at gøre dette. Træk 

derefter i håndtaget for at forlænge røret (fig. 3/1) til den 

ønskede længde. Giv slip på udløserknappen mens du trækker 

for at låse den. Du vil høre et højt klik.  

Din støvsuger er nu klar til brug.  

2.3 Mundstykker (tilbehør) 

Ud over gulvmundstykket, som du har fastgjort, kan du udvide 

støvsugerens funktioner med andre mundstykker.  

 Kombibørsten og fugemundstykket er inkluderet i pakken 

som tilbehør. Du kan opbevare dem i tilbehørsafsnittet, når 

de ikke er i brug (fig. 5).  

- Kombibørste (fig 6/1) 

Brug denne til at fjerne støv fra objekter med 

delikate overflader (f.eks. overskabe og borde) 

- Fugemundstykket (fig. 6/2) 

Brug denne til at suge støv ud af ”svære at nå” 

steder.  

 Fås som ekstraudstyr:  

- Turbobørste (fig. 7) 

Den er udstyret med et roterende børstehoved og 

er ideel til en dybdegående rengøring a tæpper. 

Børsten rejser også tæppeluv.  

BEMÆRK:  

Hastigheden på det roterende børstehoved skaber en høj lyd, når 

den er i brug.  

- Parketbørste (fig. 8) 

Den har lange børstehår, som gør den særlig 

anvendelig til at rengøre sarte overflader (f.eks. 

parketgulve og laminerede gulve).  

ADVARSEL:  

Sæt kun mundstykkerne på, når støvsugeren ikke er tilsluttet strøm. 

Ellers kan apparatet blive tændt ved et uheld.  

Sådan sætter du et mundstykke på:  

1. Sluk for støvsugeren og træk stikket ud af kontakten.  

2. Tag det mundstykke der sidder på det teleskopiske rør af.  
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3. Sæt det ønskede mundstykke på på enden af det teleskopiske 

rør (fig. 9/1) eller hvis nødvendigt, direkte på håndtaget.  

OPMÆRKSOM:  

Hvis du bruger støvsugeren uden et mundstykke øger det risikoen 

for at støvsuge uhensigtsmæssige objekter op.  

4. Hvis muligt bør du opbevare mundstykker der ikke bruges i 

opbevaringsafsnittet i støvsugeren.  

3 OPERATION 

3. Operation 

3.1 Støvsugning 

ADVARSEL:  

Tjek støvsugeren og ledningen hver gang du bruger den. Et skadet 

apparat må ikke bruges. Der er fare for skade.  

OPMÆRKSOM:  

Brug kun støvsugeren hvis alle filtrene er intakte, i tør tilstand og 

korrekt placeret. Sørg for at åbningerne i støvsugeren ikke er 

tilstoppede eller blokeret. Ellers bliver støvsugeren måske skadet.  

BEMÆRK:  

Din støvsuger er udstyret med en sikkerhedskontakt for at 

forhindre overophedning. Den afbryder automatisk strømmen, hvis 

motoren bliver for varm. Hvis det sker, skal du slukke for 

støvsugeren og trække stikket ud. Fjern årsagen til 

overophedningen. Vent i omkring 45 minutter. Når den har kølet af, 

kan du benytte støvsugeren igen.  

1. Sæt det ønskede mundstykke på (se afsnit 2.2 og 2.3).  

2. Træk ledningen ud indtil den gule markering kan ses (fig. 10/1).  

ADVARSEL:  

Hvis den røde markering er synlig (fig. 10/2) skal ledningen samles 

ind igen ved at trykke på Træk Ind knappen (fig. 11/2), så det kun er 

den gule markering der er synlig.  

3. Tænd støvsugeren igen ved at trykke på tænd/sluk knappen 

(fig. 11/1).  

4. Sæt mundstykket til ”gulvtæppe” eller ”hårdt gulv” alt efter 

hvordan det gulv (fig. 12) der skal støvsuges er: 
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- Hårdt gulv (fig. 12/A) 

Lamineret, fliser, PVC, osv.  

- Gulvtæppe (fig. 12/B) 

Kort- og langluvet gulvtæppe, groft tæppe, osv.  

5. Når du bruger støvsugeren skal du trække den efter dig som en 

slæde. Følg de respektive anbefalinger fra gulvfabrikanten.  

BEMÆRK:  

Med åbningsventileringen (fig. 13/1) kan du hurtigt reducere 

sugestyrken, hvis den skal mindskes eller får at frigøre objekter som 

uheldigvis er blevet suget ind.  

3.2 Indstil sugeevnen 

Du kan justere sugestyrken til at passe til gulvtypen som rengøres. 

Brug symbolerne på sugeevne displayet som guideline (fig. 14/1):  

  Gardiner, tekstiler (laveste indstilling) 

  Polstring, puder 

  Høj-klasse gulvtæpper, tæpper og løbere 

  Let snavsede gulvtæpper og gulve 

  Meget snavsede gulvtæpper og gulve med groft snavs (højeste 

indstilling) 

1. For at indstille den ønskede effekt, skal du trykke på + knappen 

eller - knappen flere gange indtil den ønskede indstilling lyser 

på sugeevne displayet.  

- + knap (fig. 14/2) 

stigning i sugestyrke 

- - knap (fig. 14/3) 

mindsker sugestyrken 

3.3 Slukke og indsamle ledning 

1. Sluk støvsugeren på tænd/sluk knappen (15/1) og træk stikket ud 

fra kontakten.  

2. Hold stikket i hånden.  

ADVARSEL:  

Under indsamlingen kan ledningen piske omkring, og dermed blive 

en hindring eller vælte objekter.  
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3. For at indsamle ledningen, tryk på ledningsindsamlingsknappen 

(15/2).  

3.4 Transport og opbevaring 

 For at transportere støvsugeren kan du bære den i 

håndtaget.  

 For at opbevare eller hvis støvsugningen afbrydes kan du 

sætte krogen på støvsugerøret (fig. 16/1) fast på 

støvsugerens parkeringsbeslag (fig. 16/2).  

ADVARSEL:  

Når du forlader dit arbejdsområde skal du slukke støvsugeren og 

være opmærksom på notifikationer angivet i afsnit 3.3 ”Slukke og 

indsamle ledning”.  

 For at opbevare støvsugeren kan du sætte krogen på 

støvsugerøret (17/1) fast i parkeringsbeslaget på 

bunden af støvsugeren (17/2). 

OPMÆRKSOM:  

Opbevar aldrig apparatet tæt på varmekilde (f.eks. komfur eller 

radiatorer). Undgå at udsætte den for direkte sollys. Varmen kan 

skade apparatet.  

 Hvis du gerne vil opbevare apparatet i en længere 

periode, bør du fjerne støvposen og bortskaf den 

korrekt. Rengør også filtrene.  

 Opbevar altid apparatet et koldt, tørt sted.  

4 VEDLIGEHOLDELSE 

4. Vedligeholdelse 

4.1 Skift støvposen 

 Skift støvposen senest når den elektroniske indikator for 

støvposen (fig. 1/14) lyser ”rød” eller når sugeevnen 

forringes.  

OPMÆRKSOM:  

Når du forlader dit arbejdsområde skal du slukke apparatet og være 

opmærksom på notifikationer angivet i afsnit 3.3 ”Slukke og 

indsamle ledning”. På den måde undgår du at støv ødelægger 

apparatet.  
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1. Åbn støvrummet ved at afhægte og løfte låget (fig. 18).  

2. Løft støvrummets låg indtil drt låses i den højeste position og 

står selv.  

BEMÆRK:  

Vær forsigtig med at fjerne støvposen, så der ikke kommer en 

masse støv ud.  

3. Tag støvposen op og ud af støvfilterholderen (fig. 19).  

4. Fjern det støv der har samlet sig i støvposerummet.  

BEMÆRK:  

Du kan bortskaffe støvposen sammen med dit normale affald, hvis 

det ikke indeholder nogen forbudte affaldsmaterialer.  

5. Skub den nye støvpose ned i støvposeholderen.  

6. Luk støvposerummet. Låget klikker på plads.  

BEMÆRK:  

Støvrummets låg kan kun lukkes, hvis der sidder en støvpose i.  

4.2 Skift filtre 

Din støvsuger er udstyret med følgende filtre:  

 Motorbeskyttelsesfilter (fig. 20/1) forhindrer store 

partikler i at ødelægge motoren, i tilfælde af at støvposen 

er defekt.  

Skiftning: Hver gang du åbner en ny boks med 

støvsugerposer, da der medfølger et 

motorbeskyttelsesfilter, eller mindst hver sjette måned.  

 Udstødningsfilter (fig. 20/2) fjerner mikroskopiske partikler 

fra udsugningsluften.  

Skiftning: Hver sjette måned.  

 

Filtrene kan blive tilstoppet med tiden og reducere 

apparatets ydeevne. Det er derfor vigtigt, at man 

overholder ovennævnte skiftningsintervaller.   

 Skadet filtre skal fjernes øjeblikkeligt.  

OPMÆRKSOM:  

Filtrene kan ikke vaskes. Udstødningsfilteret kan ikke genbruges.  
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BEMÆRK: 

Hvis motorbeskyttelsesfilteret kun er lidt beskidt, kan det hjælpe at 

banke støvet ud over en skraldepose. Men vi anbefaler at skifte 

motorbeskyttelsesfilteret hver gang du åbner en ny boks med 

støvsugerposer.  

4.3 Skift udstødningsfilter 

1. Sluk støvsugeren.  

2. Fjern udstødningsfilteret.  

Fjern filterlåget ved at løfte up i de to åbnemekanismer med dine 

fingre (fig. 21/1), løft filteret op og tag det ud (fig. 21/2).  

3. Sæt et nyt udstødningsfilter i og tryk det let ned indtil det låser i 

holderen.  

4. Udskift støvsugerposen og luk låget. Låget siger klik, når det er 

korrekt lukket.  

BEMÆRK: 

Sørg for at udstødningsfilteret er korrekt placeret, ellers filtreres 

udsugningsluften ikke ordentligt.  

4.4 Skift motorbeskyttelsesfilter 

1. Sluk støvsugeren og fjern støvsugerposen som beskrevet i afsnit 

4.1 ”Skift støvsugerposen”, trin 1-4.  

2. Tag filtholderen og motorbeskyttelsesfilteret ud (fig. 22). Tryk det 

lidt ned og træk filteret frem og ud.  

3. Fjern motorbeskyttelsesfilteret (23/1) fra filterholderen (23/2) 

over i en skraldespand.  

4. Rens filterholderen.  

5. Hvis det nye motorbeskyttelsesfilter er for stort, kan du måle op 

med en tusch efter det gamle filters størrelse og klippe det nye til.  

6. Sæt det nye motorbeskyttelsesfilter i filterholderen.  

7. Sæt filterholderen med det nye filter i igenfra oven og skub det 

ned indtil du hører en lyd, som indikerer at den er på plads.  

8. Skift støvsugerposen og luk låget. Låget klikker, når det sidder 

fast. 
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4.5 Rengøring af støvsugeren 

ADVARSEL:  

Sluk altid apparatet og afbryd strømmen før du begynder 

rengøringen  se afsnit 3.3 ”Afbryd og indsaml ledning”.  

OPMÆRKSOM:  

Brug ikke rengørings- eller vaskesmidler eller alkohol, da de kan 

skade apparatet.  

 Rengør den udvendige side af støvsugeren med en 

opvredet klud.  
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5 PROBLEMLØSNING 

5 Problemløsning 

ADVARSEL:  

Brug aldrig et defekt apparat. Sluk altid apparatet og afbryd strømmen, før du begynder at løse problemet. 

Se afsnit 3.3 ”Sluk og indsaml ledningen”.  

Problem Mulig årsag Løsning 

Apparatet kører ikke.  Stikket er ikke tilsluttet 
strømkontakten eller apparatet 
er ikke tændt.  

Sæt stikket i kontakten og tænd 
for apparatet. Se afsnit 3.1 
”Støvsugning” 

 Kontakten giver ikke strøm.  Test støvsugeren i et andet stik, 
som du ved virker.  

 Strømledningen er skadet.  Udskift ledningen ved et 
servicecenter eller en 
professionel tekniker.  

Støvsugningsresultatet er 
utilfredsstillende.  

Støvsugerposen er fuld eller 
tilstoppet.  

Tøm eller skift støvsugerposen.  

 Mundstykket, det teleskopiske 
rør eller sugeslangen er 
tilstoppet.  

Fjern forhindringen. Hvis 
nødvendigt må du bruge en lang 
træpind (f.eks. et kosteskaft) til 
det.  

 Indstillingen passer ikke til 
gulvtypen.  

Indstil støvsugningen efter 
anbefalingerne i afsnit 3.1 
”Støvsugning”.  

 ”Gulvtæppe/Gulv” knappen står 
forkert (fig. 1/10) i forhold til 
gulvtypen. 

Sæt ”gulvtæppe/gulv” knappen 
rigtigt (fig. 1/10), så det passer til 
gulvet. Se afsnit 3.1 
”Støvsugning” trin 5.  

 Det påsatte mundstykke passer 
ikke til gulvet.  

Sæt et passende mundstykke på. 
Se afsnit 2.3 ”Mundstykker 
(tilbehør)”.  

 Filteret er beskidt.  Skift/rengør det respektive filter. 
Se afsnit 4.4 ”Skift 
motorbeskyttelsesfilter” og afsnit 
4.3 ”Skift udstødningsfilter”.  

Apparatet laver usædvanlige 
lyde.  

Indsugede objekter hindrer 
luftstrømmen.  

Fjern objekterne. Hvis nødvendigt 
må du bruge en lang træpind 
(f.eks. et kosteskaft) til det.  

 

 

 

 


