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Beschreibung
Oberteil
Funktionsplatte
Drehschalter I / O / Autom. / Rüttl.
Steckdose für Elektrowerkzeug
Volumenstromanzeige
Vorwahlschalter
Kühllufteintritt
Riegel
Verriegelungsknopf
Behälter
Saugöffnung
Verschlussstopfen
Rastverschlüsse
Räder
Lenkrollen
Filterkassetten
Kunststoff-Entleerbeutel
Griff Deckel
Zubehördepot

DK
1
2
2a

Beskrivelse
Overdel
Funktionsplade
Drejeafbryder ON/OFF/Automatik/
Vibrator
2b Stikkontakt til elektroværktøj
2c Strømvisning (volumen)
2d Forvalgskontakt
3 Køleuftindgang
4 Slå
5 Lukkeanordning
6 Beholder
7 Sugeåbning
8 Tillukningsprop
9 Snaplås
10 Hjul
11 Styreruller
12 Filterkassetter
13 Kunststofpose til at tømme
14 Holder til trådkurv
15 Tilbehørsdepot

Description
Top section
Functional plate
Rotary switch I / O / Autom. / Vibr.
Power socket for electric tools
Volume flow display
Pre-selection switch
Cold air inlet
Locking bar
Lock
Container
Suction opening
Sealing plug
Snap-in locks
Wheels
Steering castors
Filter cassettes
Plastic emptying bag
Cover handle
Accessories box
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Achtung!
Nicht bei Stäuben der Staubklasse H
Attention!
Not for dusts of dust class H
Forsigtig!
Ikke til støv af støvklasse H
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DANSK
Tekniske data
Spænding:
Nominel effekt:
Max. effekt:
Frekvens:
Max. Luftstrøm:
Max. Undertryk:
Lydtryk:

DSS 35 H iP
220 - 240 V~
1400 W
1600 W
50 – 60 Hz
75 l/s*
280 mbar *

45 l/s**
245 mbar **
69,5 dB (A)

*vid fläkten
** vid slangen
Tilslutningskabel for apparater med stikkontakt: H07RN F 3x1,5

Sikkerhedsanvisninger
Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, hvis du læser
disse brugsanvisninger fuldstændig og nøje følger
anvisningerne heri. Hertil kommer, at de generelle
sikkerheds anvisninger i den vedlagte brochure skal
iagttages. Deltag evt. i et praktisk kursus før første brug.
Rør ikke ved tilslutningsledningen, hvis den beskadiges
eller skæres over under arbejdet, men træk straks
netstikket
ud. Brug aldrig apparatet med beskadiget
tilslutningsledning.
Apparatet må ikke være fugtigt eller benyttes i et fugtigt miljø.
Støvsugeren er beregnet til industriel brug. Ideel i kombination
med elværktøj, på byggepladser, på værksteder etc.
Advarsel!
StøvsugerneI
er
ikke
beregnet
til
op-/afsugning
af
sundhedsskadeligt støv.
Støvsugere i klasse H er beregnet til op-/afsugning af tørt, ikke
brændbart støv, kræftfremkaldende og sygdomsfremkaldende partikler
samt ikke brændbare væsker, træstøv og sundhedsskadeligt støv med
AGW < 0,1 mg/m³.
Advarsel!
Personer (også børn), som på grund af deres fysiske, følelsesmæssige
eller mentale evner eller uerfarenhed og uvidenhed ikke er i stand til at
anvende støvsugeren sikkert, bør ikke anvende denne støvsuger uden
opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.
Ved børn, ældre samt skrøbelige personer skal der udvises særlig
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forsigtighed.
Ret ikke dyse, slange eller rør mod mennesker eller dyr.
Fare!
Støvsugeren må ikke anvendes i eksplosionsfarlige lokaler.
Hold støvsugeren væk fra brændbare gasser og substanser.
Fare!
Der må ikke opsuges brændbare eller eksplosive opløsningsmidler,
materiale indeholdende opløsningsmiddel, eksplosionsfarlig støv,
væsker som benzin, olie, alkohol, fortyndere eller materiale, som
er varmere end 60 °C.
Ellers er der risiko for eksplosion og brand!
Fare!
Anvend kun støvsugerens stikdåse til de formål, der er beskrevet i
betjeningsvejledningen.
Ved misbrug, usagkyndig betjening eller ikke korrekt reparation påtager
producenten sig intet ansvar for skader.
Undlad at anvende beskadigede forlængerledninger.
Hvis støvsugerens tilslutningsledning beskadiges, skal den erstattes
af en speciel tilslutningsledning, som fås hos producenten eller hos
kundeservice.
Ved elektrobørster må roterende børster ikke komme i berøring
med strømslutningsledningen.
Spændingen på typeskiltet skal stemme overens med netspændingen.
Efter brug og inden enhver form for service skal støvsugeren slås fra og
strømstikket trækkes ud.
Træk kun i selve stikket, aldrig i tilslutningsledningen.
Strømstikket må aldrig sættes i/trækkes ud med våde hænder.
Strømforsyningen skal være sikret med en sikring med egnet
strømstyrke.
Åbn aldrig støvsugeren i det fri ved regn eller torden.
Fare!
Kvælningsfare
– Emballage, som folieposer, bør opbevares utilgængeligt for børn.
Undlad at stige op på støvsugeren eller sidde på den.
Vær særlig forsigtig ved sugning på trapper. Sørg for at stå sikkert.
Tilslutningsledning og sugeslange må ikke trækkes over skarpe kanter,
have knæk eller komme i klemme.
Træk altid tilslutningsledning og sugeslange således, at ingen personer
kan snuble over dem.
Ved udslip af skum eller væske skal støvsugeren straks slukkes.
Hold altid den indre del af dækslet tør.
Støvsuger inkl. tilbehør må ikke tages i brug, hvis:
– Støvsugeren har synlige skader (revner/brud).
– Strømtilslutningsledningen er defekt eller viser tegn på evner/ældning
– Der er mistanke om en ikke synlig defekt (efter fald).
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Lad ikke roterende elektrobørster komme i berøring med
strømslutningsledningen.
Advarsel!
Anvend kun de børster, som støvsugeren er udstyret med eller som er
omtalt i betjeningsvejledningen. Anvendelse af andre børster kan
påvirke sikkerheden.
Rengør og desinficer straks støvsugeren efter brug for at
forebygge smitte forårsaget af manglende rengøring over længere
tid, især ved anvendelse i fødevareforarbejdende virksomheder.
Undlad at anvende dampstråleudstyr eller højtrykrensere ved rengøring.
Syre, acetone og opløsningsmidler kan ætse støvsugerens
komponenter.
Lad ikke udstyret være uden opsyn. Ved længere pauser fra
arbejdet skal strømstikket trækkes ud.
Advarsel!
Lad kun fagligt uddannet personale, f.eks. kundeservice, udføre
reparationer. Anvend kun originale reservedele.
Ikke korrekt repareret udstyr udgør en risiko for brugeren.
Strømforsyning
Kontroller først, korrespondancen af spænding og frekvens og sammenligne
dem med oplysningerne på Mærkepladen. Spændings forskelle fra + 6 % til 10 % er tilladt. Støvsugeren er produceret i beskyttelsesklasse I.
Inden brug
Vær ved udpakning opmærksom på fuldstændighed og transportskader.
Læs alle informationer opmærksomt igennem. Disse giver vigtige
henvisninger til brug, sikkerhed samt vedligeholdelse og pleje. Opbevar
brugsanvisningen omhyggeligt, og giv i givet fald denne videre til den næste
ejer. Vi forbeholder os ret til konstruktions- og udrustningsændringer.
Anvend originaltilbehør
Plastikpose
BGIA klasse M godkendt
5 stk. = 1. sæt Bestilnr. 35320000
Filterkassetter HEPA
BGIA klasse H godkendt
2 stk. = 1. sæt Bestilnr. 35310000
Andet tilbehør til rådighed på anmodning.
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Indsatsområder
Til våd- og tørsugning.
Støvsugere i klasse H er beregnet til op-/afsugning af tørt, ikke brændbart
støv, kræftfremkaldende og sygdomsfremkaldende partikler samt ikke
brændbare væsker, træstøv og sundhedsskadeligt støv med AGW < 0,1
mg/m³.
Ibrugtagning
Tænd/sluk apparatet med kontakt (2a) i overdelen (1) (hhv. stil på
automatikdrift – se punkt Betjeningsfelt).
Betjeningsfelt
Alt efter udrustning kan der vælges følgende funktioner og indstillinger.
0
=
Suger >sluk<
I
=
Suger >tænd< uden at ryste funktion
IR =
Automatisk rystefunktion slået til
AR =
Automatisk rystefunktion slået til. Støvsuger slås til og fra af
tilsluttet el-/trykluftværktøj i stikdåsen.
Stikdåse (2b) er beregnet for tilslutning af et elektroværktøj.
Obs! Elektroværktøjet skal være slået fra ved tilslutning. Stikdåsen er,
uafhængig af afbryderstillingen, altid strømførende når netstikket er sat i. I
afbryderstilling „0„ kan man således benytte stikdåsen som forlængerledning
(til fx en lampe).
Tilslutningsværdi: Suger og tilsluttet apparat max. 16 A.
Forvalgkontakt (2d) til mindstevolumensignal (horn og lampe) ved
sugere af klasse „H“.
Afhængigt af slangediameteren foretages der følgende indstilling i
modus IR eller „AR“:
Indvendig slangediameter

Afbryderstilling

Ø 35 mm

70 m3/h

Ø 27 mm

40 m3/h

Ø 21 mm

20 m3/h

Der sker ingen omdrejningstalsregulering. Sugeren kører altid med
max. Omdrejningstal
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Arbejde (våd- og tørsugning)
Når grebrøret anvendes kan sugeydelsen tilpasses med hjælpeluftskyderen.
Træk strømstikket ud efter afslutning. Ved opbevaring af sugerøret ved
indstikning i det dertil beregnede tilbehørsdepot skal sugerøret fikseres på
bagsiden af beholderen. Slangens ender kan stikkes sammen, så der ikke
slipper snavspartikler ud.
Tørsugning
Sug kun med tørt filter, apparat og tilbehør, således at støv ikke sætter sig
fast og danner skorper. Ved støvsugning af sod, cement, gips eller
lignende støv: Sæt en posen til miljøvenlig tømning og bortskaffelse i
snavsbeholderen. Anvend altid poser til miljøvenlig tømning og bortskaffelse
kombineret med foldede filterkassetter.
Vådsugning
Sugning uden papirfilterpose. Filterkassetterne er egnet til vådsugning.
Den indbyggede sensor slår motoren fra når beholderen er fuld. Tøm
apparatet som beskrevet under Beholdertømning.
Slås apparatet ikke fra, er genstartbeskyttelsen forsat virksom. Først efter
frakobling og fornyet gentilkobling er apparatet driftsklar igen.
• Inden tømning skal slangen først tages op af væsken.
• Som følge af den høje sugeydelse og den strømningsgunstige
beholderform, kan der efter afbrydelsen løbe en smule vand ud af
slangen. Ved efterfølgende tørsugning skal der isættes et tørt filter.
Ved hyppig skift mellem tør- og vådsugning, anbefaler vi brug af et
Ekstra filtersæt, fortrinsvis polyester-filterkassetter.
Filterrensning
Sugeren er udstyret med en elektromagnetisk filterrensning, hvormed
vedhæftende støv kan rystes af foldefilterpatronerne.
Permanent filterrensning
Støvsugeren DSS 35 H iP er forsynet med en elektromagnetisk
filterrensning, hvormed hæftende støv kan rystes af filterkassetterne.
Filterkassetterne rengøres på skift, således at kontinuerligt arbejde er sikret.
Beholdertømning
Kun godkendt til støv med AGW’s > 1mg/m3.
Sluk apparatet (2a), træk stikket ud, åbn låse (9). Tag overdelen (1)
og sugeslangen af beholderen (7) . Tøm beholderen.
34

Fleecefilterpose
Forsigtig!
Ikke til støv af støvklasse H
Overdelen (1) tages af ved isætning hhv. udtagning af
filterposen/tømningsposen. Åbn låsene (9) på siden. Anvend kun
papirfilterposer til tørsugning.
Isætning af fleecefilterpose
Forsigtig!
Ikke til støv af støvklasse H
Anvend kun filterpose i fleece til tør støvsugning
Drej den røde drejeventil indvendigt, så positionen CLOSE når stoppet på
markøren ▲.
Sæt den øverste sektion på beholderen. Luk sidelåsene.

Udskiftning af Fleecefilterpose
Forsigtig!
Ikke til støv af støvklasse H
- Sluk støvsugeren.
- Kobl netstikket fra.
- Bær passende åndedrætsværn.
- Fjern sugeslangen.
- Luk stikdåsen med hætten.
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- Åbn sidelåsene.
- Fjern øverste sektion.
- Træk flangen forsigtigt ud af stikdåsen, og luk flangen.
- Bortskaf opsamlet materiale i henhold til lovkrav.
Plastikudtømningsposer
Kun H + M-sugere med specialbeholder, kan bruges med anvendelse af
platikposer til at tømme.
Drej den røde drejeventil indvendigt, så positionen OPEN når stoppet på
markøren ▲.
Skub flangen helt hen over stikdåsen. Anbring posens øverste åbning hen
over beholderens kant. Sæt den øverste sektion på beholderen. Luk
sidelåsene.

Udskiftning af plastikudtømningsposen
Sugeslangen fjernes, sugningsåbningen (7) lukkes til med proppen (8).
Overdelen tages af. Motoren slås til før standsning så eventuelt
tilstedeværende svævestøv kan blive suget op. Tømningsposen lukkes til
lukkebånd. Flangen trækkes forsigtigt af sugeåbningen og lukkes tæt til. Det
opsugede materiale bortskaffes efter lovens bestemmelser
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Rengøring
Rengør beholder og tilbehør med vand. Tør overdelen (1) af med en fugtig
klud. Lad beholder og tilbehør tørre.
Vedligeholdelse
Tag stikket fra strømforsyningen, før der arbejdes
med maskinen!
Falder sugerens sugeydelse, og forøger rensning af filterkassetterne (12) w
heller ikke sugeydelsen mere (forudsat, beholderen (6) er tømt og
fleecefilterposen (13) r er udskiftet), er det nødvendigt, at udskifte
filterkassetterne w. Filterkassetterne (12) w afrystes endnu en gang inden
filterudskiftningen. Drej med en mønt eller lignende låseanordningen (5) på
rigel (4) 90°mod uret, og tryk rigelen 4 tilbage. Luk klappen op og
tag filterkassetter w ud opad. De udtagne filterkassetter (12) skal straks
lukkes ned i en støvtæt kunststofposen og bortskaffes efter gældende
bestemmelser. Isæt ny filterkassetter. Luk klappen og tryk den til.
Skulle Motorbeskyttelsesfilter e være snavset, tyder dette på en
defekt filterkassette. Udskift filterkassetterne. Vask motorbeskyttelsesfilteret ud under rindende vand, lad det tørre og monter det
igen.
Vandstandssensoren
Rengør vandstandssensoren (1) regelmæssigt, og
undersøg den for tegn på skader.
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Selvhjælp ved forstyrrelser
Funktionsforstyrrelser stammer ikke altid fra defekter på apparatet!
Forstyrrelse:
Mulig årsag/afhjælpning: Behebung:
Fald i sugeydelsen. Filteret er tilsmudset
Rengør.
Fleecefilterpose fuld
Udskift.
Beholder fuld
Tøm.
Dyse, rør eller
slange forstoppet
Rengør.
Trykplade
Sidder stikket i stikdåsen?
starter ikke.
Er nettet spændingsløst?
Er netledningen i orden?
Er apparatets afdækning rigtigt lukket?
Vandsensoren har afbrudt?
PlastikudtIndstil drejeventilen til OPEN ▲
ømningspose
Se Side 36
Suges de på filteret
Ved isat
Indstil drejeventilen til CLOSE ▲
Fleecefilterpose
Se Side 35
Støv i beholderen ved
H- sugere
Foretag ingen yderligere >indgreb<, men henvend dig til et kundeserviceværksted.
Transportere
Luk stikdåsen med hætten til støvsugeren i sugeåbningen. Motorhovedet
skal være forbundet sikkert med beholderen (luk lukkemekanismer). Put
tilbehør i egnet plastpose og luk plastposen/put den i værktøjsdepotet. Stik
sugeslangens start og slutning sammen.
Tests og godkendelser
Der skal foretages elektroteknisk kontrol iht. forskrifterne til arbejdsmiljøbeskyttelse (BGV A3 (Tyskland)) og DIN VDE 0701, del 1 og del
3. Disse kontroller skal iht. DIN VDE 0702 udføres med jævne mellemrum og
efter reparation eller ændringer. Der skal mindst én gang årligt foretages
støvteknisk kontrol af producenten eller en instrueret person, f. eks. med
henblik
på
skader
på
filter, støvsugerens tæthed samt
kontrolanordningernes funktion. Støvsugerne er godkendt iht. DS/EN
60335–2–69.
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Miljøbeskyttelse
Råstofgenanvendelse i stedet for bortskaffelse af
affald
For at undgå skader under transport, skal maskinen leveres i robust
transportemballage. Indpakningen samt værktøj og tilbehør er fremstillet af
genbrugsmaterialer og kan bortskaffes i overensstemmelse hermed.
Værktøjets plastkomponenter er mærket i overensstemmelse med deres
materiale, hvilket gør det muligt at fjerne miljøvenlig og differentieret
på grund af tilgængelige indsamlingssteder.
Kun for EU lande
Elektrisk værktøj må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald!
Under overholdelse af EU-direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr og dets gennemførelse i
overensstemmelse med national lovgivning, elektriske
værktøjer, som har nået til afslutningen af deres levetid
skal indsamles særskilt og sendes tilbage til en
genbrugsstation.
Garanti
I henhold til vores generelle betingelser for levering til forretninger, er
leverandøren nødt til at give kunden en garantiperiode på 12 måneder
for mangler (skal dokumenteres ved faktura eller følgeseddel). Skader som
følge af naturlig slitage, overbelastning eller forkert håndtering, er undtaget
fra denne garanti. Skader som følge af materiale fejl eller produktions fejl
skal elimineres gratis ved enten reparation eller udskiftning.
Klager vil blive accepteret, hvis værktøjet er leveret i samlet stand til
fabrikanten eller et autoriseret Eibenstock servicecenter.
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Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at nedenfor beskrevne maskine overholder de relevante
grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EC-direktiverne, såvel i
dens grundlæggende design og konstruktion som i den version, der er sat i
omsætning hos os.
Denne erklæring ophører med at være gyldig, hvis maskinen ændres uden
vores forudgående godkendelse.
Apparatets design
svarer til følgende
relevante bestemmelser:

EC-maskindirektiv
EC-direktiv EMC
ROHS

2006/42/EU
2014/30/EC
2011/65/EU

EC-maskindirektiv 2006/42/EU inklusive ændringer:
DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60335-1:2012
DIN EN 60335-1 Ber.1 (VDE 700-1 Ber.1):2014-04;
EN 60335-1:2012/AC:2014; EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-69:2012; DIN EN 62233 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04;
EN 62233 Ber.1:2008; DIN EN ISO 12100:2011-03;
EN ISO 12100:2010
EC-direktiv EMC 2014/30/EC:
DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2012-05;
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2015-03; EN 61000-3-2:2014;
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2014-03; EN 61000-3-3:2013;
DIN EN 55014-2 (VDE 0875-14-2):2009;
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
Kategori II-krav
Følgende institut har testet og certificeret produktet: VDE Prüf- und
Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 03666), Merianstr. 28,
63069 Offenbach
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D – 08309 Eibenstock

Lothar Lässig
General Manager

Frank Markert
Head of Engineering

09.08.2018
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Ihr Fachhändler
Your distributor
Din forhandler

08/2018

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D – 08309 Eibenstock
www.eibenstock.com
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