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Sikkerhed 

 
Sikkerhedsregler med dette symbol indikerer en risiko for skader. Vær sikker på at følge disse 
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod skader eller død! 
 
 
Sikkerhedsregler uden symbol indikere en risiko for skader. 
 
 
 
 

VIGTIGT! 
 
 
Brugervejledningen skal læses igennem, og forstås af alle involverede brugere før installation 
og opstart samt under brug, vedligeholdelse og service: 
 
Disse anvisninger skal følges nøje og overholdes på det sted, hvor maskinen anvendes. 
 
Installation og brug må kun udføres af uddannet og autoriseret personale. 
 
 
Alle instruktioner i denne manual skal følges nøje for garanti kan være gyldig. 
 
En kortfattet brugervejledning kan hentes på http://www.materielsektionen.dk/ 
Seneste opdatering af brugsvejledning kan også hentes her.  
 
 
 



Brugsvejledning  
Monty ME1300 og ME2800 

Import, salg og service i Norden 
Nordic Trade ApS � Odinsvej 26 � DK-4100 Ringsted 

Tel. +45 46367979 � www.monty-air4care.dk � rj@air4care.com � forbehold for tekniske ændringer � januar 2010   

Oversigt over den mobile støvsuger 

 
 

 
 

Figur 1 ME 2800 Støvsuger 

 
 

1. Beholder låg 

2. Beholder med filter 

3. Låg til HEPA filter 

4. Opsamlings pose 

5. Udløser til ”Air-Push-Back” filterrens  

6. Strop til opsamlingspose 

4 

6 

1 

3 

2 

5 



Brugsvejledning  
Monty ME1300 og ME2800 

Import, salg og service i Norden 
Nordic Trade ApS � Odinsvej 26 � DK-4100 Ringsted 

Tel. +45 46367979 � www.monty-air4care.dk � rj@air4care.com � forbehold for tekniske ændringer � januar 2010   

Produkt Beskrivelse 

 
Produktbetegnelse Mobil støvsuger 

 
Model ME 1300, ME 2800 
  
Beskrivelse Mobil støvsuger bestående af elektrisk motor, separator med et polyester 

filter og et eller to HEPA-filtre i henhold til modellen. 
Den mobile støvsuger er hovedsagelig fremstillet af pulverlakeret jern. 

 
Miljø Ved udformningen af støvsugeren, har valg af materialer og 

produktionsmetode, har været meget vigtigt. 98% af støvsugeren kan 
genanvendes. Undtagelser er nogle af de elektriske komponenter. Ingen 
opløsningsmidler anvendes i forbindelse med overfladebehandling, hverken 
for rengøring eller grund blanding. 

 
Materialer 
 

 

Kørestel Jern, kvalitet SIS 1312 
 

Beholder Jern, kvalitet SIS 1312 
 

Filter Ende overflade af metal eller kunststof. 
Filter materiale af cellulose eller polyester 
 

Motor Aluminium, jern and kobber 
  
Kunststof Polyethylene og polypropylene 

 
Maling Polyester pulver, TGIC-fri 

 
Pakninger Naturgummi 

 
 

Producent for  
Monty-air4care.dk 

Centraction AB 
Sweden 
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Teknisk Data 

 
 ME-1300 ME-2800 
Størrelse (LxBxH) 48x70x105 cm 56x80x112 cm 
Vægt (ca.) 28 kg 42 kg 
Spænding 230 V 230 V 
Strøm 8 A 16 A 
Effekt 1,4 kW 2,8 kW 
Luft strøm 230 m³/h 420 m³/h 
Vakuum 265 mbar 265 mbar 
Opsamlingspose 20 l 35 l 
Lyd niveau 65 dB 65 dB 
Filter størrelse 1,4 m² 3,0 m² 
HEPA filter H13 1x0,5 m² 2x0,5 m² 
Filtrering 98,89% DOP 98,89% DOP 
Slange Ø 50 mm 50 mm 
Filter rensning Semi-automatisk 

”Air-Push-Back” 
Semi-automatisk 
”Air-Push-Back” 
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Tilsigtet brug 

 
Den mobile støvsuger er beregnet til almindelig rengøring, både til kommerciel og industriel brug. 
 
Den mobile støvsuger i standard version er ikke beregnet til sugning af vand eller våde, eksplosive 
eller brændbare materialer. 
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ADVARSEL  

1. Før enhver form for vedligeholdelse eller service er, skal strømforsyningen fjernes fra 
stikkontakten. Dette gælder ikke for den manuelle rengøring af filteret. 

2. Den mobile støvsuger må ikke anvendes til støvsugning af våde eller fugtige materialer. Hvis 
vand, våde eller fugtige materialer kommer i støvsugeren skal maskinen stoppes 
øjeblikkeligt og strømforsyningen fjernes fra stikkontakten. Maskine og filtre skal være 100% 
tørre før maskinen kan tages i brug igen. 

3. Den mobile støvsuger må under ingen omstændigheder anvendes til sugning af brændende, 
glødende, eksplosive eller brændbare væsker eller materialer. 

4. Hvis filteret viser eventuelle skader skal det udskiftes, inden støvsugeren tages i brug for at 
undgå skader på motor og elektriske dele. 

5. Husk altid at behandle brugte filtre og støvsugerposer omhyggeligt, da de kan indeholde 
farlige støv. Anbring de brugte filtre i en stor svær plasticpose, og luk den omhyggeligt. 
Forsegl altid brugte støvsugerposer. 

6. Den mobile støvsuger må aldrig bruges uden filtre eller opsamlingsposer. 

7. Al service og reparation må kun udføres af autoriseret personale. 

8. Noget støv kan være skadelige for sundhed og / eller miljøet. Kontroller regler på din 
arbejdsplads. Bortskaffelse af brugte filtre og støvsugerposer skal ske i overensstemmelse 
med gældende regler. 
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Vedligeholdelse og service 

1. Før enhver form for vedligeholdelse eller service er, skal strømforsyningen fjernes fra 
stikkontakten. Dette gælder ikke for den manuelle rengøring af filteret. 

2. Kontroller filteret regelmæssigt, mindst en gang om ugen eller et anden passende interval, 
afhængigt af brug. Hvis det er nødvendigt, rens filtret (se  0 Rensning af Polyester filter 
(Udblæsning)) 

3. Udskift filtret mindst 1 gang om året eller oftere afhæng af brug. (Se  0 Udskiftning af 
Polyester Filter og 8.3 Udskiftning af HEPA Filter) 

4. Udskift filter hvis det på nogen måde ser deformeret ud, eller der er hul. 

5. Udskift opsamlingsposen før den er overfyldt. (Se  0 Udskiftning af opsamlingspose) 

6. Den mobile støvsuger må ikke anvendes til støvsugning af våde eller fugtige materialer. Hvis 
vand, våde eller fugtige materialer kommer i støvsugeren skal maskinen stoppes 
øjeblikkeligt og strømforsyningen fjernes fra stikkontakten. Maskine og filtre skal være 100% 
tørre før maskinen kan tages i brug igen. 

7. Al service og reparation må kun udføres af autoriseret personale. 
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Instruktioner for vedligeholdelse 

Udskiftning af opsamlingspose 

1. Strømforsyningen fjernes fra stikkontakten. 

2. Løsen stroppen, der holder opsamlingsposen på plads. 

3. Luk posen med forseglingsstrippen der findes øverst på posen. 

4. Fjern forsigtigt opsamlingsposen så den ikke beskadiges. 

5. Tag en ny pose og placer den ved stroppen. 

6. Spænd stroppen til og vær sikker på at posen sidder korrekt.  

Opsamlingsposen kan indeholde farligt og giftigt støv og skal derfor bortskaffes i henhold til 
gældende regulativer. Brugte opsamlingsposer bør altid være helt lukket, og skal behandles 
omhyggeligt. Brug kun originale støvsugerposer. 
 
 
 
 

 

 

Figur 2 Holder til opsamlingspose 

 

Strop 
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Udskiftning af Polyester Filter 

Ved udskiftning af filteret, anbefales det at bruge åndedrætsværn. Behandl altid nye og brugte filtre 
med yderste omhu. Selv en meget lille skade eller hul på et filter vil kraftigt reducere filtreringen. Et 
brugt filter kan indeholde støv, som er skadelige for sundheden og / eller miljøet, og bør derfor 
bortskaffes i henhold til gældende regulativer. Sæt det anvendte filter i en stor plasticpose, og luk den 
omhyggeligt. Anvend kun originale filtre. 
 
1. Strømforsyningen fjernes fra stikkontakten. 

2. Udløs de to lågclips, der holder låget på plads (se figur 3). 

3. Løft låget af. 

4. Løft forsigtigt filterholderen med filtret op, så støvet ikke spreder sig. 

5. Placer filterholderen med filteret pegende op på gulvet. 

6. Fjern møtrikken og spændskiven (M8, 13 mm møtrik) der findes i bunden af filtret. 

7. Put en plastik pose omkring filtret og fjern så filtret fra filterholderen. 

8. Rengør filterholder og monter et nyt filter. Sørg for, at filteret er korrekt centreret i 
filterholderen. Montér spændskive og møtrik. Spænd møtrikken, således at afstanden mellem 
filteret og filter toppen er ca. 8 mm. 

9. Løft filterholderen tilbage i beholderen. Sørg for, at pakningen er i den rigtige position. 

10. Monter låget på beholderen. 

11. Luk de to lågclips. 

 

 

Figur 3 Låg (ME 2800) 

 
 

Slange 

Lågclips 

Udløser til filter 
”Air-Push-Back” 

rensning 

Låg 
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Udskiftning af HEPA Filter 

Ved udskiftning af filteret, anbefales det at bruge åndedrætsværn. Behandl altid nye og brugte filtre 
med yderste omhu. Selv en meget lille skade eller hul på et filter vil kraftigt reducere filtreringen. Et 
brugt filter kan indeholde støv, som er skadelige for sundheden og / eller miljøet, og bør derfor 
bortskaffes i henhold til gældende regulativer. Sæt den anvendte filter i en stor plasticpose, og luk den 
omhyggeligt. Anvend kun originale filter. Bemærk, at ME 1300, der kun har et HEPA filter i stedet for 
to på ME2800. 
 
1. Strømforsyningen fjernes fra stikkontakten. 

2. Skru de 2 sorte vingemøtrikker af (se figur 4). 

3. Løft låget til HEPA filteret forsigtigt af. Lad låget hænge i slangen. 

4. Læg en plastik pose rund om filterholden og løft HEPA filteret ind i plastikposen. 

5. Monter nyt filter.  

6. Løft filtre tilbage i HEPA filterholderen. Sørg for, at filtrene er korrekt centreret i filterholderen 
og at pakningen er i den rigtige position. 

7. Sæt låget på og skru de 2 sorte vingemøtrikker på igen. 

 

Figur 4 Toppen af HEPA filterholderen på en ME2800 

Sorte vingemøtrikker 
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Rensning af Polyester filter (Udblæsning)  

(se figur 3) 

1. Start støvsugeren (på ME2880 sættes afbryderen i position 2). 

2. Placer hånden (eventuelt på handske) over indsugningen på slangen (alternativt over 
indsugningen på støvsugeren, den bedste effekt opnås dog med slangen). 

3. Tryk på udløseren til ”Air-Push-Back”  filter rens. 

4. Gentag 3-4 gange. 

5. Sluk støvsugeren ved at sætte afbryderen i position 0. 

6. Fjern hånden fra indsugningen 

Hvis sugekapaciteten stadig er lav, kan denne procedure gentages. Hjælper dette ikke skal filtre 
udskiftes. 
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Fejlfinding 

 
Skal udføres af en autoriseret personale! 
 
 

a) Den mobile støvsuger starter ikke, hverken med hovedafbryderen i 1. eller 2. 
position. 

- Kontroller, at der er strøm til støvsugeren. 

- Hvis sikring eller relæ slår skal den elektriske installation og strømforsyning undersøges af 
en elektriker. 

b) Dårlig sugeevne. 

- Undersøg rør og slanger for tilstopning. Hjælper dette ikke rens eller udskift filtre. (Se  0 
Udskiftning af Polyester Filter og 8.3 Udskiftning af HEPA Filter) 

c) Usædvanlige lyde fra motor 

- Sluk straks støvsugeren og kontakt leverandøren. 

d) Opsamlingsposen bliver suget ind i beholderen. 

- Kontroller, at Bundventilen ikke hindres, og at den kan lukke helt til. 
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EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 
 
 
Manufacturer: Centraction AB 
 Industrivägen 7 

 433 61 Sävedalen 
 Sweden 

 
 
 
Product designation: Mobile Vacuum Cleaner,  

Type ME 1300, ME 2800 
 
 

We declare that the above-mentioned products comply with the following European Directives: 
 
 

- Low Voltage Directive 73/23/EEC with amendments, 

- Machinery Directive 89/392/EEC with amendments, 

- EMC Directive 89/336/EEC with regards to the Harmonised Standard EN 60 439-1 

 
 
 
Sävedalen, 19 januar 2010 
 
Centraction AB 
 

 
Björn Cagner 
 
 

 
 
 


