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Kjære Pro-Aqua  kunde.

Vi vil gjerne ønske deg til lykke med ditt 
Pro-Aqua rengjøringssystem.

Du har skaffet deg et produkt som forener teknisk 
fullkommenhet og drift med komfort og moderne design.

For å få langvarig glede av ditt Pro-Aqua 
rengjøringssystem, anbefaler vi deg at du leser denne 
bruksanvisningen nøye.
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STANDARDUTSTYR, DELER

 1. Av/på bryter

 2.  Av/på bryter for pumpen

 3. Motorregulering

 4.  Stikkontakt for 

teppebanker

 5.  Tilkobling for vann og 

sugeutstyr

 6. Motortoppen

 7. Separator  (Renseenhet)
 8. Festemutter

 9. Vanntank
10.  Lukke-/Stengeklaff
 11. Innsugningsåpning

12.   Stativ 

(inkl. holdere til tilbehør)
13.   Gitter (fi lter) ved utblåsing. 

(Baksiden) 
14.   Tilkobling av tank med rent 

vann
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STANDARDUTSTYR, DELER

 15.  Teppebanker 

(bare til bruk ved 

tørrsuging).
 16.  Teleskopprør for 

teppebanker i rustfritt stål.
 17.  Elektroslange (tofarget), 

bare ved tørrsuging.
 18. Børste av naturhår

 19. Teleskopprør av rustfritt stål.  
 20.  Sugeslange 

(til våt- og tørrsuging)

Forstykke til bruk ved lite 

tilgjengelige steder

Til bruk for stoppede møbler

Støvkost

Dreibar støvkost
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FORBEREDELSE

1.   Fyll vanntanken så høyt med kaldt vann at målestiften står ca. 5 

mm over vannfl aten. Denne vannmengden er nødvendig for alle 

funksjoner.

2.  Forsikre deg om at separatoren er forskriftsmessig festet.

3.  Sett motoren på vanntanken og fest den.

4.   Ved bruk av duftoljer må man være oppmerksom på at disse 

fylles direkte ned i beholderen.
 (Bruk bare duftoljer fra Pro-Aqua. Ved eventuelle skader som skyldes bruk av andre 

duftoljer, tar produsenten Pro-Aqua ikke noe ansvar)
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GRUNNFUNKSJONER

Bruk av teppebanker
Pro-Aqua teppebanker passer spesielt til behandling av tepper som blir 
utsatt for hard bruk, men også stoppede møbler og madrasser. Selvsagt 

kan man også behandle harde gulv med Pro-Aqua teppebanker. 

Slå av Deres Pro-Aqua rengjøringssystem. Stikk kabelen til elektroslangen 

inn i det tilhørende elektropunkt. Slå på maskinen. Slå på mekanismen 

som regulerer driften (sørger for automatisk av/på -funksjon).
Teleskoprøret settes i skråstilling . Motoren starter automatisk. Stiller man 

teleskoprøret tilbake i vertikal stilling, slår motoren seg av.
A

B
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GRUNNFUNKSJONER

Overspenningsvern for teppebankeren
Dersom børsteakslingen blir blokkert på grunn av at fremmedlegemer 

eller teppefrynser suges inn, vil et overbelastningsvern slå motoren av, 
og rød varsellampe vil lyse. Dersom dette skjer, går du fram på følgende 

måte:

1.  Slå av teppebankeren og trekk ut nettstøpslet.
2.  Fjern årsaken til feilen. Om nødvendig, rengjør børsteakslingen

3.      Nullstille ved å trykke inn knappen på baksiden av teppebanker

(Rød knapp). Så kan støvsugeren slås på igjen.

Luftrensing
La Pro-Aqua system stå på noen minutter alt etter størrelsen på rommet. 
Oppsugde støvpartikler og lukter blir bundet med vannet. Den friske luften 

blåses nå ut. Alt etter smak og behag kan du tilsette noen dråper duftolje i 

vanntanken.  Etter kort tid blir rommene fylt av en behagelig duft.
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RENGJØRING MED STANDARD UTSTYR

Naturhårbørsten til tepper og glatte fl ater
Takket være de ekte, myke, bøyelige og 

motstandsdyktige naturhårene passer Pro-Aqua 

naturhårbørstene særlig godt til grundig og skånsom 

rengjøring av glatte fl ater og tepper.

Rund støvpensel (se side 5)
Den runde støvpenselen passer for rengjøring 

av planter og andre ømfi ntlige gjenstander. 
Stikk støvpenselen rett på håndtaket og 

åpne luftreguleringen for å oppnå skånsom 

støvsuging . 

Dreibar støvpensel (se side 5)
Den lille, hendige støvpenselen med dreibart 

hode gjør det mulig å støvsuge på spesielt 
vanskelig tilgjengelige steder.

Dyser for fuger (sprekker) og stoppede møbler
Dette spesielt lettvinte utstyret gjør det lettere å 

rengjøre steder som er lite tilgjengelige.

A
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FLERE FUNKSJONER

Blåsefunksjonen
Ideell til gjennomblåsing av tette avløp eller

til å tørke gjenstander. Åpne utblåsingsgitteret og 

sett sugeslangen på plass. (bilde 1)

Utsuging ved bruk av vakuum

Legg gjenstandene som skal rengjøres, 
som puter, stoffbamser, dyner etc., inn i 

vakuumbeholderen. Sett støvpenselen på, slå på 

støvsugeren og sug luften ut. (bilde 2)  
Ta slangen av og sett den på plass i utblås-

ningsåpningen. Blås frisk luft inn i 

vakuumbeholderen. Alt lukter som nyvasket!

Våtsuging
Ved våtsugingen starter man med tom vanntank 

og suger vannet opp med sugeslangen. (bilde 3) 
Pass på at vanntanken ikke blir overfylt! Etter hver 

vannoppsuging må slangen renses og tørkes. Sug 

inn rent vann, fest slangen i utblåsingsåpningen 

og stikk andre enden inn i innsugingsåpningen. 
La støvsugeren stå på ca. 2-3 minutter og blås 

slangen tørr. (bilde 4)
Deretter er den klar for alle andre oppgaver.

Viktig!

Støvsugeren må ikke slås av under vakuumbehandlingen.

Viktig!

Oppsuging av vann må ikke gjøres med elektroslangen

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3

Bilde 4
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VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Følg disse anvisningene etter all bruk:

1.  Trekk ut støpslet til strømnettet.
2.   Tøm skittent vann ut av tanken, deretter 

rengjøres den og tørkes. 
3.   Rengjør basis for motorhodet med en 

fuktig klut før den tørkes. 
4.   Ta av separator, (se side 4) rengjør den 

grundig og sett den på igjen. Pass på at 

separatoren kommer inn i det rette sporet 

og fest den med mutteren.
5.   Sett aldri maskinen bort full med vann, eller 

når den er fuktig. Lukk ikke lokket, la det 

stå på gløtt. (bilde 5)

Vedlikehold av teppebankeren

1.  Trekk ut støpslet til strømnettet.
2.   Fjern eventuelle hår og teppefrynser med 

det smale fugemunnstykket.

Bilde 5
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SPESIALUTSTYR

Renseutstyr
Med dette spesielt utviklede sprute-/rense 

utstyret oppnår man en særlig høy grad 

av renhet på skitne tepper og stoppede 

møbler. Rensemidlet blir sprutet på 

under trykk, og binder smusset. De store 

mengdene av gjennomstrømmende luft 
tar nå opp fukten sammen med smuss. 
De fl este vanskelige fl ekker kan på denne 

måten bli oppløst og fjernet. 

1. Stort teppemunnstykke
2. Forlengelsesrør

3. Uttrekksslange

4. Håndtak
5.  Lite munnstykke for 

stoppede møbler

6. Friskvannstank
7. Rengjøringsmiddel
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SPESIALUTSTYR

Utskiftbar gulvmunnstykke

På grunn av sin store arbeidsfl ate 

muliggjør dette gulvmunnsykket 

rasjonelt arbeid

Pro-Aqua Squeege

Ideell til rengjøring av glatte 

overfl ater som fl iser, PVC, 
linoleum, o.s.v.

Håndturbobørste

Særlig til lett og grundig 

rengjøring av stoppede møbler, 
bilseter o.s.v.

Flekkfjerner
Fjerner de vanskeligste 

fl ekkene: Sprut på, la 

fl ekkfjerneren få virke en kort 

stund. Deretter suges alt opp 

av oppsugingsenheten.
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SPESIELT TILBEHØR

Gulvsrengjører
Passer best for glatte gulv og 

parkett.Suger støv og vasker i en 

prosess!

Vindusrengjører
Grundig rengjøring av vindu 

områder uten renseveske.

Redskap

• 1 gulvvasker

•  30 høy- verdi 

rengjørings kluter

Redskap

• 1 vindusvasker.
• 2 Mikrofi ber

Spenning: 230V – 50 Hz

Ytelse: 1000 Watt trinnløs regulerbar

Teppebanker: 150 Watt

Vanntank: 3 liter

Maksimum trykk: 4 bar

Pumpe: 230V – 50Hz

TEKNISKE DATA
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VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

Før Pro-Aqua rengjøringssystem tas i bruk, les alle anvisninger grundig. 
Pro-Aqua rengjøringssystem kan bare brukes til de formål som er 
beskrevet i denne bruksanvisningen. Å bruke tilleggsutstyr som ikke er 
anbefalt av Pro-Aqua, kan være farlig.

1.   Trekk alltid ut støpslet til strømnettet før Pro-Aqua 

rengjøringssystemet skal vedlikeholdes.
2.  Bruk aldri Pro-Aqua rengjøringssystem uten separator og vann. 
3.  Ved behandling av svært skitne ting husk å skifte vann til rett tid.
4.  Rengjør Pro-Aqua rengjøringssystemet etter bruk.
5.   Bruk Pro-Aqua rengjøringsystem utelukkende med tilsyn. Barn og 

personer som ikke er fortrolig med utstyret, må holdes mest mulig 

borte fra støvsugeren.
6.   Pro-Aqua rengjøringsystem må ikke brukes til materialer som ikke 

tåler vann. Pro-Aqua rengjøringssystem må ikke brukes til å suge 

opp større mengder mineralstøv, sot, gips o.s.v. Sug ikke opp store 

støvmengder i en rask operasjon. (Fare for tilstopping.)
7.  Sug aldri opp ildsfarlige væsker!

8.  Unngå oppsuging av skarpe gjenstander.
9.   Sug ikke opp sigaretter, fyrstikker, varm aske eller andre glødende/ 

brennende gjenstander.
10.  Bruk aldri Pro-Aqua rengjøringssystemet når nettkabelen er skadet.
11.   Sett ikke støvsugeren til side før nettkabelen er frakoblet. Ved lengre 

pauser i arbeidet dras nettkabelen ut. Alle funksjoner slåes først av.
12.   Følg bruksanvisningen og advarslene fra produsenten og bruk 

bare tillatte originaldeler.
13.   For å unngå elektrisk støt, må teppebankeren ikke utsettes for 

fuktighet. Bruk ikke teppebankeren i vann eller på fuktig underlag. 
(Ved tilkobling/frakobling av teppebankeren må støvsugeren slås av.)

14.  Kontroller elektrokabelen regelmessig.
15.  I tilfelle nettkabelen er skadet, ta kontakt med selgeren.



Lilija V. Michelsen

6460 Eidsvåg,
Nesset Næringshage

MØRE OG ROMSDAL

Telefon   +47 71233234     Mobil   +47 45606017     Fax   +47 71232432     www.pro-aqua.no
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