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Easy Clean 370/470 

Støvsuger til oprejst støvsugning 

 

 

 

Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for 

både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. 

 

Maskinbeskrivelse: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Håndtag 

2 Rør til håndtag 

3 Indikator for fyldt opsamlingspose    

4 Hovedafbryder 

5 Udløserhåndtag til forreste maskinskjold 

6 Rist over udblæsningsfilter 

7 Forreste maskinskjold 

8 Motorskjold 

9 Motormundstykke 

10 Låsehåndtag 

11 Fodpedal 

12 Sugeslange 

13 Slangelås 

14 El-ledning 

15 Sugerørets håndtag    

16 Rørholder 

17 Bærehåndtag 

18 Krog for ledningsoprulning 

19 Sugerør 

20 Rum for filterpose 

21 Fugemundstykke 

22 Lille mundstykke 

23 Reguleringshåndtag til motormundstykke 
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Samling af maskinen: 
 

 

 

Sæt motormundstykket (9) på gulvet således, at sugerøret (26) og 

støttepinden (27) peger opad.  

Drej låsehåndtaget (10) venstre om og sæt maskinkroppen ned over 

motormundstykket.  

Drej låsehåndtaget (10) tilbage. 

 

Fastgør håndtag og rør (2) i rørholderen ved at dreje holderen fremad 

og skub røret så langt ind som muligt.  

Lås rørholderen, så røret fastholdes. 

 

Sæt sugerøret (19) på plads i slidsen (24) i maskinkroppen. 

Sugerørets håndtag skal pege bagud.  

Fastgør sugeslangen (12) på sugerøret. 

 

Sæt sugeslangens anden ende (sort) fast i slangestudsen (25), så den 

låses fast af slangelåsen (13).  

Sugeslangen frigøres ved at udløse slangelåsen. 

 

Sæt fugemundstykket (21) og det lille mundstykke på plads i holderne 

bag på maskinen. 

 

 
Advarselslamper for motormundstykket: 

Grønt lys: Motormundstykket er indstillet korrekt. 

Grønt og rødt lys: Juster reguleringshåndtaget (23) til et lavere nummer. 

Lyser det røde og grønne lys stadig ved pos. 1, er børsterne slidt ned og skal 

skiftes.  

Rødt lys (blinkende): Børstevalsen er blokeret. Sluk maskinen og fjern 

blokering. 

 
Indikator for fyldt opsamlingspose: 

Hvis advarselslampen ( 3) lyser: 

- kontroller om filterposen er fyldt. 

- kontroller om der er en prop i slange, rør eller motormundstykke. 

 

 

 
Fodpedal (11): 

Maskinen frigøres fra sin oprejste position ved at træde fodpedalen (11) ned. 
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Udskiftning af filtre 
 

 

 

 

 
Udskiftning af filterpose (Varenr. 82.64.0035): 

Lyser indikatoren (3) skal filterposen udskiftes. Frigør det forreste maskinskjold 

med udløserhåndtaget (5). Træk flangen (28) fri af sporet (29) og fjern den 

fyldte pose. Sæt en ny pose i maskinen, før dens flange ind i sporet, og tryk 

flangen helt på plads.  

 

Sæt maskinskjoldet på plads igen og lås det fast med udløserhåndtaget. 

 

 
Udskiftning af motorfilter (Varenr. 82.67.1057): 

Motorfilteret bør skiftes for hver 20. filterpose. Løft den forreste del af filteret og 

træk det forsigtigt fri.  

 

Isæt et nyt filter. 

 

 

 
Udskiftning af udblæsningsfilter (Varenr. 82.67.1343): 

Udblæsningsfilteret bør udskiftes samtidigt med motorfilteret. 

 

Tryk knappen (45) ind, og træk udblæsningsfilteret til siden. 

 
Kontroller at alle filtre sidder korrekt, inden maskinen tages i brug. 

 

 
Tilstoppet slange: 

Tilstopninger i slangen kan fjernes ved at frigøre slangen fra sugerøret og 

studsen (25). Sæt slangen omvendt på, og lad maskinen blæse tilstopningen 

ud.  

 

Bloker om nødvendigt slangen med hånden og slip hurtigt. 

 

INFORMATION: Brug aldrig skarpe genstande til at rense slangen.  

Kontroller også “knæk-led” og indsugningen for blokader. 

Kontroller ved at åbne lågen (33) i bunden af motormundstykket.  

 

VIGTIGT! 

Sluk maskinen og træk stikket ud af stikkontakten inden filterskift. 
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Vedligehold 
 

 

 

 

 

 
Udskiftning af børsteliste: 

Tryk på knappen (32) og fjern sidepladen 

(26). Drej børstevalsen (27) indtil børstelisten 

er ud for åbningen. Træk den nedslidte 

børsteliste ud. 

 

Skub en ny børsteliste ind i sporet i valsen og 

kontroller, at børstelisten er skubbet helt ind. 

Sæt afdækningen på plads igen. 

 
Børstelisten skal udskiftes inden 
børstehårene er slidt helt væk! 

 

  

VIGTIGT! 

Sluk maskinen og træk stikket ud af stikkontakten inden udskiftning af reservedele. 

! VIGTIGT ! 

 

Læs brugsanvisningen og anvisningen for 

gulvet inden brug.  

 

Gem denne anvisning ved maskinen.  

Brugsanvisningen skal følge maskinen ved 

videresalg.  

Brug af maskinen er på eget ansvar.  

 

 

Udsæt ikke maskinen for væsker, fugt eller 

varmepåvirkninger.  

 

Anvend kun originale reservedele og filtre ved 

reparation og vedligehold. Alle reparationer 

der udføres under garanti, skal udføres af en 

autoriseret reparatør.  

Anvendelse af uoriginale reservedele 

kompromitterer garantibestemmelserne og 

udgør en sikkerhedsrisiko.   

 

Træk stikket ud inden vedligehold og 

reparation.  

! VIGTIGT ! 

Dette apparat er ikke beregnet til brug af 

personer (inklusivt børn) med nedsat fysiske-, 

sensoriske eller mentale evner, eller med 

manglende erfaring og kendskab, med mindre 

de er under opsyn eller er blevet instrueret i 

brugen af apparatet af en person ansvarlig for 

deres sikkerhed.  

Børn skal være under opsyn for at sikre at de 

ikke leger med apparatet 

VIGTIGT! 

Anvend kun på tørre overflader. 
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SIKKERHEDSANVISNINGER 

- Kontroller kablet for skader inden brug. Er kablet beskadiget skal dette udskiftes af en fagmand eller af 

V.Brøndum A/S 

- Genbrug ikke filterposer. 

- Forsøg ikke at vaske filtrene. 

- Opsug ikke varmt støv såsom aske og lignende. 

- Efterlad ikke maskinen i nærheden af varmekilder. 

- Fjern ikke dele fra maskinen. 

- Afbryd den elektriske forbindelse til maskinen inden vedligehold. 

- Udsæt ikke maskinen for fugt eller væske. 

- Anvend kun maskinen på tørre overflader. 

- Beskadiges elkablet skal dette udskiftes af en fagmand. 
- Denne maskine har en roterende børste: 

- Før ikke maskinen over el-ledninger. 

- Berør ikke de roterende børster 

- Efterlad ikke den tilsluttede maskine uovervåget. 

- Børn og andre ukyndige må ikke betjene eller lege med maskinen. 

- Maskinen skal være i oprejst position og børsten skal være fri af gulvet, når sugeslangen anvendes. 

- Placer ikke motormundstykket ved kanten af løse tæpper. 

- Roterende børster kan beskadige visse typer tæpper. Spørg tæppeleverandøren inden maskinen  anvendes. 

- Det er brugerens ansvar, at maskinen betjenes i henhold til denne brugsanvisning. 

VIGTIGT! 

Opbevar IKKE maskinen udendørs eller i fugtige omgivelser. 
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Tilbehør: 
36 mm Rengøringssæt komplet 

(Varenr. 82.33.3635) 

1: Slange EC 370/470 

(Varenr. 82.54.3256) 

3: Børstemundstykke 

(Varenr. 80.34.3601) 

4. Møbelmundstykke 

(Varenr. 82.34.3208) 

5, 6 og 7: Leveres ikke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Filterpose (82.64.0035) 

2: Udblæsningsfilter (82.67.1343) 

3: Motorfilter (82.67.1057) 

4: Mikrofilter (82.62.5035) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniske data: 370 470 
 

Motor 1000 1000 W 

 Max  1300 1300 W  

Volt  230 230 

Sugeevne 2350 2350 mmVs 

Luftmængde 52 52 l/sek 

   

Børstemotor 175 200 W 

Støjniveau  68 69 dB(A) 

Posekapacitet 5 5 l 

Højde 1225 1225 mm 

Bredde 360 460 mm 

Vægt 8,9 9 kg 

Vibration <=2,5 <=2,5 m/s² 
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Bortskaffelse 
 
  
 
 
 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være 

farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk 

udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående ”overkrydsede 

skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk 

og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles 

særskilt.  

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr 

gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra 

husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. 

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med 

husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige 

belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for 

genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 
 

 

Service og reparation 

 

Service og reparation ydes uden beregning under garantiperioden (købsnota må fremlægges) under følgende 

forudsætninger: 

 Den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl. (Normal slitage, misbrug eller 

mislighold kan ikke henføres hertil) 

 Reparation har ikke været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S, eller serviceværksteder godkendt 

af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer. 

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele, samt arbejdsløn hertil. 

 

Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franko til 

 
V. BRØNDUM A/S 
Sadolinsvej 14-16 
DK-8600 Silkeborg 
 
Tlf. (+45) 8682 4366 
Fax (+45) 8680 3363 
E-mail  v@broendum.com 
www.broendum.com 

 

Der tages forbehold for ændringer. 

 

I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk 

affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune 

derfor følges. V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning ”el-retur” og lever 

dermed op til sit producent- og leverandøransvar.  

Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: 

 

Manual nr. 0625F Revision dato: 31-01-2011 


