


2. HAJO Cyklon Turbo Støvsuger består af følgende dele: 
 
Følgende enheder leveres med støvsugeren: 
 
A: Tænd og sluk knap 

B: Stikkontakt: Max. 2.000 watt 

C: Knap til automatisk start: 

  Position M: støvsuger startes manuelt 

  Position A: støvsuger starter automatisk,  
    når værktøjet tilsluttet stikkontakt  
    (B) startes. 

D:  Motortop (HCS1335MT) 

E: Motorfilter (HCS1335F) 

F: Svømmeventil i forbindelse med sugning af væske 

H: 1 stk. papirpose  

K: Tøjfilter (HCS1335TF) 

I: Knap til fastgørelse af mikrofilter (HCS1335FH) 

L:  Beholder 

M: Lukkebøjler til fastgørelse af motordel (HCS1335M) 

O: Stødliste 

P: Hjul (HCS1335HJ) 

Q: Tilslutning til slange 

9: Konisk studs f/elværktøj (HCS1335KS, se næste side) 

3: 5 m. slange (HCS1335SL, se næste side) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Følgende enheder fås som ekstraudstyr: 
 
  1 Kombimundstykke (HCS1335KM) 

  2 Vandmundstykke (HCS1335VM) 

  3 5 m. slange (HCS1335SL) 

  4 Håndtag m/luftkontrol (HCS1335HL) 

  5 Rør (2 stk.) (HCS1335RØR) 

  6 Ø-mundstykke (HCS1335Ø) 

  7 Kort mundstykke (HCS1335MK) 

  8 Sprækkemundstykke (HCS1335SM) 

  G Mikrofilter (HCS1335MF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tekniske specifikationer: 
 
  Effekt:    1.700 watt 
  Vakuum:    2.811 mm vandsøjle 
  Luft:    62 ltr./sek. 
  Slange:    5 m 
  Ledning, gummi1,5 mm2: 7 m 
  Vægt:    11 kg 
  Beholder:    55 ltr. 
 
 
HAJO Cyklon Turbo Støvsuger, HCS1355 er specielt fremstillet til anvendelse i forbindelse med 
elværktøj såsom murrillefræsere og –skærere, bore- og mejselhamre o.lign. på byggepladser 
og overalt, hvor støv ønskes opsuget. 
Tilslutningsdåsen er specielt velegnet som strømkilde for elektroværktøj. 
 



4. Samling af støvsugeren.  
     1) 
1) De 4 hjul monteres. 
  
 
 
2) Forbind slangen (3) til beholderen. 
 Tryk på knap (Q) og træk samtidig slangen 
 tilbage for at frigøre slangen fra beholderen (L). 
 
     2) 
 
3) I forbindelse med tilslutning til elværktøjet,   
 presses enden af slangen ind i studsen på 
 elværktøjet via konisk studs til elværktøjet (9). 
 
 
  
4) Brug af kombimundstykke (1) (ekstraudstyr)   
 Ved støvsugning af hårde gulve i PVC, linoleum,  4) 
 sten m.m. pres knap med foden, således at børster  
 kommer frem (d1). I forbindelse med tæpper skal  
 børster være inde (d2). 
 
 
 
 
5. Sugning af støv. 
 
5) Sørg for, at tøjfilteret (K) er placeret på kanten af tanken.  
 Udeladelse af tøjfilteret, i forbindelse med støvsugning af  
 tørt materiale, vil beskadige motoren.  
 Tøjfilteret er til en vis grad støvafvisende. 
 
 
6) Fastgør papirposen (H) til indersiden af slange- 6) 
 studsen i beholderen. Når De anvender poser fjernes  
 støvet mere hygiejnisk, og filterets holdbarhed forlænges.  
 Posen skal altid anvendes samtidig med tøjfilteret.  
 Af og til bør tøjfilteret rengøres, ved at ryste det.  
  
 
BEMÆRK! Hvis sugeevnen forringes, erstat posen med en ny.  
  
  
  
 



6. Sugning af væske. 
 
Før De suger væske, vær opmærksom på følgende: 
 
 - Tøm tanken (L)  
 - Fjern pose (H) 
 - Fjern tøjfilter (se K, afsnit 2). 
 
Fjernes tøjfilteret ikke, vil det medføre beskadigelse af motoren (A). 
Det anbefales, at man ikke stikker mundstykket helt ned i væsken.  
Dette for at opnå nok luft   b . 
Når væsken har nået det højst tilladelige punkt i tanken,  
blokerer svømmeventilen (F) sugningen, og lydstyrken på  
motoren stiger  c  : sluk straks for støvsugeren, træk stikket ud,  
fjern slangen fra tanken og tøm tanken. 
 
HUSK: Før De suger væske, fjern tøjfilter og papirpose. 
 
 
 
 
Vedligeholdelse:  
 
- Tøm tanken.  
 
Efterlad aldrig væske i tanken. Det kan beskadige støvsugeren. 
Efter at have suget væske, tør forlængerrør, slange og motordele,  
ved at lade støvsugeren køre et par minutter.  
Husk at tanken skal være tom. 
 
Hav altid poser på lager, så er støvsugeren klar til brug. 
 
 
 
 
BEMÆRK - VIGTIG ADVARSEL! 
 
Før De tilslutter elværktøjet til støvsugeren, skal 
De sikre Dem, at elværktøjet er afbrudt, for at  
undgå, at det starter ved et uheld. 
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