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Om Verktygsboden:
Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och 
Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor med 40 medarbetare som har fått 
vara med om en fantastisk resa, en resa som bara blir roligare och rolig are. 
Sedan 2007 finns vår distanshandelsverksamhet, verkstad och produktutveckling i Borgstena med 
lokaler på 5 000 kvm. Vi jobbar för att ge kompetent service som tillför mervärde och sparar tid för 
dig som kund.
Vi ser fram emot nya kontakter!
2003 startade vi vårt eget varumärke PELA. Vår idé och tanke var att själva kunna ta fram och 
vidareutveckla det vi sålde och framför allt att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja kvali-
tetsprodukter till väldigt bra priser. Att valet var rätt visar sig tydligt i företagets utveckling som är 
fantastisk.
Garanti:
Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara 
alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning 
eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte 
om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och 
serviceanvisningar. Verktygsboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den. 
Reklamation:
Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du 
måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garanti-
tiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början.

Kontaktinformation:

Verktygsboden Erfilux AB
Källbäcksrydsgatan 1
SE-507 42  Borås
Telefon: 033 - 20 26 56
E-post: verkstad@verktygsboden.se

Miljöskydd/Skrotning

Återvinn oönskat material, släng det inte bland 
hushållssoporna. Alla, maskiner, tillbehör och 
förpackningar skall sorteras och lämnas till en 
återvinningscentral och där kasseras på ett miljö-
vänligt sätt.
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TEKNISKA DATA

Motoreffekt (watt) 2200
Inloppsdiameter (mm) 1-150/3-100
Fläktdiameter (mm) 305
Kapacitet dammpåse (kubikmeter) 0,43
Samlingskapacitet (kubikmeter/timme) 3050
Övergripande storlek (LxBxH) (mm) 1460x720x2160
Vikt (kg) 59

Varningssymboler
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LÄS DENNA HANDLING NOGGRANT FÖRE MONTERING, TESTNING OCH DRIFT.

VARNING: ANVÄND INTE ENHETEN INNAN PVC-SLANGEN INSTALLERAS PÅ 
INSUGSPORTEN.

UPPACKNING OCH KONTROLL AV INNEHÅLL

Packa upp ur förpackningen, kolla maskinen för att se att delar som anges nedan finns:

A. Uppsamlare
B. Uppsamlare och fläkt / motor montering
C. Två uppsamlare
D. Basplatta
E. Två stöd för övre påse
F. Två stöd.
G. Insug.
H. Fyra påsar.
I.   Packningar.
J.  Fyra hjul.
K. Muttrar, skruvar, brickor, fjäderbrickor.
L.  Motorbas.
O. Påsklämma.
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MONTERING

Först, placera bottenplattan upp och ned och fäst de fyra hjulen på de medföljande hålen och dra 
åt den med en skiftnyckel. Fig 1.

Med motorbasen, uppsamlarkroppen och fläkt/motoraggregatet på plats, fäst dem på botten-
plattan med hjälp av skruvarna och brickorna som visas i fig 2.

Montera packningar och det fyrkantiga anslutningsröret och anslutningen till uppsamlarkroppen 
med hjälp av skruvar och brickor som finns. Fig 3 och Fig 4.



Installera sedan de två uppsamlarna (C) och två packningar (I) till uttaget som visas i Fig 5.

Montera två uppsamlarstöd (F) och två övre påsehållare (E) som visas i Fig 6.
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Häng sedan de två påsarna (H) från stödstängerna. Fäst sedan de två filterpåsarna och de två 
uppsamlingspåsarna till uppsamlarna med hjälp av påsklämmor.

Inloppet kan nu placeras på fläkt/motoraggregatets inloppshål enligt fig 7.

Dammsamlaren är nu redo att tas i bruk. Innan du ansluter den till en strömkälla, se till att ström-
källan är korrekt jordad och har korrekt spänning och strömstyrka.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1.   Håll arbetsområdet rent. Stökiga områden inbjuder till skador.

2.   Granska arbetsvillkoren. Använd inte maskinen i fuktiga, våta eller dåligt upplysta platser. 
      Utsätt inte för regn.

3.   Håll barn borta. Alla barn ska hållas borta från arbetsområdet. Låt dem inte hantera maskin   
      eller förlängningssladdar.

4.   LÅT INTE OANVÄNDA TILLBEHÖR VARA FRAMME. När maskinen inte används ska  den    
      förvaras på ett torrt ställe för att hämma rost. Om möjligt, förvara i ett område utom räckhåll för  
      barn.

5.   ÖVERBELASTA INTE MASKINEN. Det kommer att utföra jobbet bättre och säkrare i den  
      takt som det var avsett för.

6.   ANVÄND RÄTT VERKTYG. Tvinga inte ett litet verktyg eller tillbehör att göra arbetet med ett 
      större industriverktyg. Använd inte ett verktyg för ett syfte som det inte var avsett för.

7.   KLÄ DIG ORDENTLIGT. Använd inte lösa kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga delar. 
      Skyddshandskar och halkfria skor rekommenderas vid arbete. Använd skyddshårbeklädnad 
      för att hålla undan långt hår, så att det inte fastnar i maskinen
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8.   ANVÄND ÖGONSKYDD. Använd ISO-godkända skyddsglasögon.

9. STRÄCK DIG INTE ÖVER. Håll rätt fot och balans hela tiden.

10. BEHANDLA MASKINEN MED OMSORG. Håll verktygen skarpa och rena för bättre och 
      säkrare prestanda. Följ anvisningarna för smörjning och byte av tillbehör. Inspektera verktygs
      sladdar regelbundet och om de är skadade, låt dem repareras av en auktoriserad serviceverk 
      stad. Håll handtag torra, rena och fria från olja och fett.

11. TA UNDAN JUSTERINGSNYCKLAR. Gör det till en vana att kontrollera att nycklar och 
      justeringsnycklar tas bort från verktygs- eller maskinens arbetsyta innan de används.

12. VAR ALERT. Titta på maskinen, använd sunt förnuft. Använd inga verktyg när du är trött.

13. KONTROLLERA SKADADE DELAR. Innan du använder maskinen ska eventuell del som 
      verkar skadad kontrolleras noggrant för att fastställa att den fungerar korrekt och kan utföra    
      den avsedda funktionen. 
      Kontrollera efter anpassning av rörliga delar, brott på delar, montering och andra förhållanden   
      som kan påverka dess funktion. Varje del som är skadad ska vara rätt reparerad av ett 
      auktoriserat servicecenter om inget annat anges i bruksanvisningen.

14. BYTE AV DELAR OCH TILLBEHÖR. Använd endast identiska reservdelar vid service. Använd 
      endast tillbehör som är avsedda för användning med detta verktyg. Godkända tillbehör finns 
      hos Verktygsboden.

15. ANVÄND INTE MASKINEN OM DU ÄR PÅVERKAD AV ALKOHOL ELLER NARKOTIKA. 
      Läs varningsetiketter på recept för att avgöra om ditt omdöme eller reflexer är försämrade 
      under tiden du tar mediciner. Om det råder några tvivel, använd inte maskinen.

16. HÅLL SKYDD PÅ PLATS OCH I ORDNING. Använd aldrig maskinen om inte alla skydd 
      fungerar korrekt.

17. ANVÄND ALDRIG EN MASKIN OM DESS HÖLJE ELLER NÅGRA BULTAR SAKNAS. Om   
      höljen eller bultar har tagits bort, ersätt dem före användning. Underhåll så att alla delar är i 
      gott skick.

18. TORKA UPP SPILL MM FÖR ATT INTE ORSAKA HALKOLYCKOR. Håll golvet rent och fritt  
      från alla vätskor och andra spill som kan orsaka halka. Kontrollera materialets datablad för 
      korrekta rengöringsförfaranden.

16. ANVÄND INTE DAMMSAMLAREN FÖR ANNAT ÄN TRÄSTOFT. 
      Material som vätskor, metallspån, metalldamm, skruv, glas, plast eller sten kan orsaka gnistor   
      när de kommer i kontakt med någon del av uppsamlingssystemet.

17. Placera inte händer, timmer eller verktyg nära inloppsöppningen när maskinen är igång eller 
      ansluten till strömmen.
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KOPPLINGSSCHEMA. (400V/50Hz, 3 fas &230/380V/50Hz,3 fas)

SPRÄNGSKISS



10

RESERVDELSLISTA
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Verktygsboden Erfilux AB,  Källbäcksrydsgatan 1,  50742 Borås


