Med forbehold for trykfejl og produktændringer.

Brugervejledning
Dustcontrol Støvsuger
DC 2700c
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Sikkerhedsinstruktioner
Læs alle instruktioner, før maskinen tages i brug. Gem denne vejledning.
Advarsel! Ved anvendelse af elektriske maskiner skal de grundlæggende sikkerheds-forskrifter
altid følges, således at risikoen for brand, elektrisk stød og personskade minimeres:
1. Arbejdsmiljø
Udsæt ikke maskinen for regn. Anvend ikke maskinen på fugtige eller våde steder eller i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
2. Overbelastning
Lad aldrig maskinen køre med fuld gas. Anvend ikke maskinen til formål, den ikke er
beregnet til. Følg altid retningslinierne for de materialer, der arbejdes med, fx asbest.
3. Legemsskader
Lad aldrig sugepunktet komme i kontakt med nogen legemsdel. Den kraftige sugeeffekt kan
beskadige hudens blodkar. Forsøg aldrig selv at reparere de elektriske komponenter. En fejl
kan være livsfarlig. Se også under advarsel.
4. Ledningen
Træk ikke i maskinen ved hjælp af ledningen. Udsæt ikke ledningen for varme eller skarpe
kanter. Kontroller det elektriske kabel regelmæssigt. Maskinen må ikke anvendes, såfremt
kabel eller kontakt er beskadiget.
5. Vigtig foranstaltning
Ved rengøring og vedligeholdelse må maskinen ikke være tilsluttet det elektriske netværk.
6. Vedligeholdelse
Hold maskinen ren og kontroller, at sugeslangen er hel, og at alle pakninger er tætte. Følg
instruktionen. Hold håndtagene tørre og fri for olie og fedt.
7. Kontrol
Kontroller før hver anvendelse, at maskinen er ubeskadiget. Såfremt der er beskadigede dele,
skal disse repareres på et serviceværksted, der er godkendt af Dustcontrol.
8. Advarsel
Anvend kun tilbehør og reservedele fra Dustcontrols katalog.
OBS! Ved anvendelse af fejlagtige dele eller piratdele (herunder især filtre og plastikposer)
kan maskinen udsende sundhedsskadelige dampe.
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TEKNISKE DATA
HxBxL
Vægt
Indløb
Slangelængde
Opsamlingspose, 10 l

990x420x400 mm
14 kg
φ 50 mm
5m
450x550 mm

Luftmængde, max.
Undertryk, max.
Strømforbrug
Finfilter, polyester
Udskilningsgrad
(DIN 24184/3)
Mikrofilter
Udskilningsgrad,
mikrofilter (DOP)
Støjniveau

190 m3 i timen
21 kPa
1200 W, 220V/110V
1,4 m2

Luftmængde
og tryk
(figur)

99,9 %
(1,4 m2)
>99,97 %
< 70 dB(A)

Beskrivelse
Maskinen skal anvendes til opsugning og udskillelse af tørt, ikke brændbart støv. Maskinen
opfylder de gældende krav til udskillelse af sundhedsskadeligt støv.
DC 2700c er en lille, men robust maskine fra Dustcontrol. Den er stabil, solid og driftssikker og
velegnet til punktudsugning i mange sammenhænge, fx ved svejsning, slibning, pudsning og
rengøring med 38 mm-programmet.
Støvudskillelsen er under alle omstændigheder lige så effektiv som med de større maskiner fra
Dustcontrol.
Designet er ergonomisk og funktionelt. DC 2700c er pga. det lave støjniveau på kun 70 dB(A)
inden for 1 m anvendelig i støjfølsomme områder. Den to-trins højtryksventilator med direkte
drev er integreret i maskinens top. Blæseren på 1200W er dobbeltisoleret med henblik på en
bedre sikkerhed.
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Betjeningsvejledning
Tilslut maskinen en egnet
strømforsyningskilde, bemærk kravene på
ID-pladen. Kun vandtætte
forlængerledninger må anvendes.
Filteret skal ved regelmæssig brug renses
en eller to gange dagligt. Maskinen skal
være tændt under rensning af filteret. Træk
den yderste del af slangen over håndtaget,
så der dannes så højt et undertryk i
cyklonen som muligt.
Åbn klappen på siden af maskinen 3 - 6
gange. Luftstrømmen renser nu filteret.
Plastikposen skal skiftes, når støvniveauet
er ca. 5 cm under gummiklappen, men først
når filteret er renset. Plastikposen skal
lukkes omhyggeligt, når den er fjernet fra maskinen.
Anvend kun originalposer.

Tilbehør
Betegnelse

Art. nr.

Plastikpose, standard
Plasticpose, asbest

4713
4890

Finfilter, cellulose
Finfilter, polyester
Mikrofilter

42029
42028
42027

Øvrigt tilbehør, se Dustcontrols
katalog
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Vedligeholdelse
Maskinen må ikke være tilsluttet det elektriske netværk under
rengøring og vedligeholdelse.
Finfilteret bør skiftes mindst én gang om året. Anvend kun
originaldele. Såfremt maskinen er forsynet med et HEPA-filter
(mikrofilter), skal dette skiftes efter ca. 300 arbejdstimer.
Anvend åndedrætsværn, og udfør arbejdet i et lukket rum. Det
brugte filter skal lægges i en tætsluttende pose og bortskaffes på
behørig vis.
Udskiftning af filter:
Fjern motorhuset. Løft filteret lige op af cyklonen. Om
nødvendigt kan man placere en plastikpose over cyklonen,
således at støvemission undgås. Filteret løftes direkte over i
posen.
Kontroller filterpakningen under udskiftningen. En beskadiget
pakning kan medføre udslip af sundhedsskadeligt støv. Anvend
aldrig gamle pakninger eller piratfiltre. Anvend kun originale
Dustcontrol-reservedele ved opsugning af sundhedsskadeligt
støv.
Kontroller jævnligt elkablet for beskadigelser. DC 2700c skal
funktionstestes mindst én gang årligt, da maskinen kan anvendes
til sundhedsskadeligt støv. Slidte dele skal udskiftes.
Vakuummotoren er vedligeholdelsesfri.

Garanti
Garantiperioden for maskinen er to år og dækker
fabrikationsfejl. Garantien dækker under forudsætning af, at
maskinen anvendes og behandles forskriftsmæssigt. Normal
slitage dækkes ikke. Garantien dækker kun reparationer, som er
udført af Dustcontrol eller af et godkendt serviceværksted. I
andre tilfælde dækker garantien ikke. Der kan ikke udstedes
anden form for garanti.
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Fejlfinding
Problem

Årsag

Løsning

Motoren starter ikke.

Maskinen er ikke korrekt
tilsluttet.

Sørg for, at maskinen er
korrekt tilsluttet.

Motoren standser
umiddelbart efter start.

Forkert sikring.

Skift til korrekt sikring.

Motoren går, men maskinen
suger ikke.

Slangen er ikke tilsluttet.
Slangen er tilstoppet.

Tilslut slangen.
Fjern de blokerende
partikler.
Monter korrekt pose.

Ingen plastikpose på
cyklonen.
Motoren går, men maskinen
suger utilstrækkeligt.

Maskinen udsender støv.

Hul på slangen.
Filteret er tilstoppet.
Slangen er for lang eller for
smal.
Slangen er delvist tilstoppet.
Maskinens top er ikke
korrekt monteret.
Der er støv i cyklonen.

Udskift eller reparer slangen.
Rens eller udskift filteret.

Filteret er beskadiget eller
sidder løst.

Kontrollér filteret og udskift
det om nødvendigt.

Unormale lyde fra maskinen

Udskift slangen.
Drej og rengør slangen.
Justér monteringen.
Fjern toppen og rengør
cyklonen.

Kontakt Deres forhandler

CE-GODKENDELSE
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dansk

Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med kravene i
følgende standarder eller standardiserede dokumenter: 89/392 EEC, AFS 1993:10, CISPR 14
med ændring F(CO) 16 og 25 radiointerferens, SEMKO 8735120 materialekode 1421 B, AFS
1986:2 ASBEST, VDE 0700/1, VBG 1 (7/91); ZH 1/487 (6/73) og VBG 121 (4/92) DIN
45635/1.
Serienummer og fabrikationsår er angivet på maskinens mærkeplade.
Til udskillelse af sundhedsskadeligt støv skal maskinen forsynes med filter art. nr. 42027
(mikrofilter).
I tilfælde af ændringer i maskinen uden vores tilladelse eller ved anvendelse af uoriginalt filter,
er denne erklæring ikke gyldig.
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