
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruksanvisning, Brugsanvisning  
Käyttöohje, Bruksanvisning 

 
 

Vattendammsugare, Vådstøvsuger, 
Märkäimuri, Våtstøvsuger 

W 70, W 70 P, W 250 P 
 

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du använder maskinen. 
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 

Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät siinä annetut ohjeet, ennen kuin alat käyttää konetta. 
Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

SE DK FI NO 

Husqvarna
®
 



 

Introduktion 
 

Bästa kund! 
Tack för att du har valt Husqvarna som leverantör. 
 
Vi hoppas att vattendammsugaren från Husqvarna kommer att vara till din belåtenhet och leva upp till 
dina förväntningar. 
 
Husqvarna har tillverkat professionella dammutsugar sedan 1967 och har under åren skaffat 
djupgående tekniska kunskaper inom detta område. Vi arbetar hårt med att förbättra vårt 
produktsegment och kommer att fortsätta att förse marknaden med ny utrustning. 
 

 

Obs! 
Dessa instruktioner gäller endast vattendammsugarna Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P. 
 
Vattendammsugarna Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P är utvecklade för rengöring av 
byggområden, vattenkylda borrmaskiner osv. 
 
Husqvarna tar inget ansvar om vattendammsugaren används för andra tillämpningar eller om 
den har använts på andra sätt än de som beskrivs i bruksanvisningen. 
 
Innan du använder maskinen ska du läsa säkerhetsföreskrifterna noggrant. 
 
Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P. 
 
Alla reservdelar som används för Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P måste vara godkända av 
Husqvarna Construction Products. 
 
 
Allmänna säkerhetsinstruktioner 

• Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan 
du använder maskinen. Spara alla varningar och instruktioner som referens. 

• Kom ihåg att det är du som operatör som ansvarar för att inte utsätta människor eller 
deras egendom för olyckor eller faror. 

• Maskinen ska hållas ren. Skyltar och dekaler ska vara fullt läsbara. 
• Säkra maskinen under transport. 
• Se till att maskinen är väl rengjord och att fullständig service är utförd  

innan långtidsförvaring. 
 
 



Uppackning 
 
När du packar upp maskinen ska du kontrollera att följande tillbehör finns med: 

• slang med ändstycken 
• stålrör 
• golvmunstycke 
• fogmunstycke. 

 
Om några av ovan nämnda delar saknas ska du kontakta din lokala återförsäljare eller  
vår säljrepresentant. 
 
Produktöversikt 
 
Vänster strömbrytare:  
0: motor av 
1: motor på 
Höger strömbrytare: 
0: pump av 
1: pump på 
 

 
 
  

 
MOTOR PUMP 



Säkerhetsinstruktioner 
 

VARNING – För att minska risken för brand, elstötar eller skador: 
• Kontrollera att monteringsområdet är stabilt, så att dammutsugen inte välter. Risk för 

personskada och materiella skador. 
• Felaktig anslutning av utrustningens skyddsledare kan medföra risk för elektriska stötar. 

Kontrollera med en behörig elektriker eller servicepersonal om du är osäker på om eluttaget är 
jordat. Modifiera inte stickkontakten som medföljer maskinen. om den inte passar i uttaget. 
Låt en behörig elektriker installera ett passande uttag. 

• Låt den inte användas som leksak. Var särskilt uppmärksam vid användning i närheten av barn. 
• Använd endast så som beskrivs i bruksanvisningen. Använd endast tillverkarens 

rekommenderade tillbehör. 
• Operatörer ska ha fått lämpliga instruktioner om användning av maskinen 
• Maskinen är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika 

funktionshinder, eller bristande erfarenhet och kunskap. 
• Dra inte i och bär inte i den med sladden, använd inte sladden som handtag, stäng inte dörren 

på sladden, och dra inte sladden runt skarpa kanter eller hörn. Kör inte maskinen över sladden. 
Håll sladden borta från varma ytor. 

• Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden. För att koppla ur sladden tar du tag i kontakten. 
Inte i sladden. 

• Inspektera regelbundet sladden och kontakten för skador. Om sladden är skadad måste den 
bytas ut av en kvalificerad person för att undvika fara. 

• Placera inte några föremål i öppningarna. Använd inte med någon öppning blockerad (förutom 
vid filterrengöring). Håll fri från damm, hår och annat som kan minska luftflödet. 

• Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar. 
• Stäng av alla funktioner innan du kopplar ur. 
• Var extra försiktig när du rengör i trappor. 
• Använd inte utan dammpåsen och/eller filter på plats. Byt uppsamlingssystem och/eller  

filter enligt beskrivningen i handboken. 
• Om du använder en förlängningssladd ska du se till att sladdens märkeffekt är lämplig  

för maskinen. 
• Modifiera inte maskinens ursprungliga design. 
• Håll barn och obehöriga personer borta från maskinen när den används. 

 

Hantering 
 

Varning 
• Se till att du har läst och förstått instruktionerna för huvudprodukten för att se till att du vet 

vilken personlig utrustning du ska bära, vilken säkerhetsutrustning du ska använda och hur du 
arbetar på ett säkert sätt. 
 

Varning 
• Kablar som skadats genom krossning eller delning kan vara farliga att använda och bör bytas 

ut omedelbart. Risk för personskada. 
 

Varning 
• Anslut inte maskinen till ett ojordat uttag. Risk för personskada. 

 

Varning 
• Risk för klämskador vid hantering av excenterlåset. 

 

Varning 
• Maskinen får inte användas i miljöer där explosiva gaser kan förekomma. Allvarlig explosionsrisk. 

 

Varning 
• Rikta inte sugslangen mot kroppsdelar när maskinen är igång. Undvik att placera din hand eller 

andra kroppsdelar mot suginloppet om sugslangen inte är monterad. Risk för personskada. 
 

Varning 
• Vid lyft av maskinen ska du kontrollera att dammbehållaren är tom och att ingen står  

under den upplyfta maskinen. Risk för personskada och materiella skador. 
 
 
 



Service 
 
Varning 

• Dra ut kontakten ur vägguttaget när du utför underhållsarbete. Risk för personskada.  
Sätt tillbaka alla skydd över motor- och fläktkomponenter när servicen har slutförts. 
 

Varning 
• Hälsovådligt damm kan spridas vid byte av filter och påsar. Därför ska användaren  

bära skyddsglasögon, skyddshandskar och andningsmask enligt skyddsklass FFP3. 
 

Användning 
Innan användning måste användaren utbildas i hantering av dammsugaren och dammet. 
 
 
 
 
Filtret måste rengöras eller bytas ut då och då. Det kan vara lämpligt när arbetet har slutförts eller när 
det är dålig sugkraft. 
Anslut lämplig tömningsslang. Fixera den fria änden av slangen. 
 

Montera sugslangen på sugapparaten 
Det finns ett slanginlopp med slanglås på tanken. Lyft upp slanglocket och sätt i sugslangens 
metalladapter i inloppet. Sänk ner slanglåset i fördjupningen på adaptern. Slanglåset fixerar adaptern i 
slanginloppet och lyfts när sugslangen ska avlägsnas. 

 

Montera munstycket på handröret 
Golvmunstycket har justerbara hjul. Justera hjulens inställning så att du får den bästa sugeffekten. 
Justera hjulen med ratten som sitter på baksidan av munstycket. Hjulen och gummiremsorna på 
munstycket är utbytbara. Se till att munstycket är i bra skick. 
 

Efter användning  
Slå av sugapparaten med strömbrytaren. Ta bort strömkabelns kontakt från eluttaget. Dra inte i  
själva kabeln! 
Töm och rengör sugapparaten och de tillbehör som används. Om det behövs kan tanken och 
tillbehören spolas rena. 
Lämna aldrig vatten eller fuktig smuts i sugapparaten. Detta kan leda till dålig lukt och dålig hygien. 

 

Byte av filter 
Risk för dammspridning – användning av personlig säkerhetsutrustning 
Hälsovådligt damm kan spridas vid filterbyte. Därför ska användaren bära skyddsglasögon, 
skyddshandskar och andningsmask enligt skyddsklass FFP3. 
 

   
Använd andningsmask Använd hörselskydd Använd skyddsglasögon 

 

VARNING 
Anslut kontakten till ett eluttag med rätt spänning, se typskylten. 

 



Rekommenderade intervall för filterbyte: Filterstrumpor var sjätte månad och HEPA-filter var  
tolfte månad. 
 
Byt filter på följande sätt: 
1. Ta ur kontakten ur eluttaget. 
2. Lyft bort filterhållaren med filtret. 
3. Lossa vingmuttern och ta bort filterlocket och filtret. 
4. Kontrollera tätningen på filterhållaren. 
5. Montera det nya filtret. 
6. Rengör alla andra delar. 

 
 
 
 

 

Service 
 
 
 
 
 
 
• Undvik att göra rent med högtryckstvätt. Om det ändå är nödvändigt ska du inte rikta strålen mot 

öppningarna på maskinen, i synnerhet inte mot öppningen för kylluft. 
• Innan maskinen flyttas från arbetsområdet måste den rengöras. Vidare måste inloppet låsas med 

den expanderande pluggen som medföljer. 
• All annan utrustning måste betraktas som förorenad och behandlas enligt detta. 
• Använd om möjligt ett särskilt lämpat rum. 
• Lämplig personlig skyddsutrustning måste användas. 
• Alla delar som efter service är förorenade måste kasseras i plastpåsar enligt gällande föreskrifter. 
• Om dammsugaren ska användas för andra syften är det ytterst viktigt att den rengörs för att 

undvika spridning av skadligt damm. 

 

 
Tillbehör 
Följande är delar som ska bytas regelbundet: 
Art. nr. Beskrivning Nr/maskin 
590469401 400-2C C-filter 1 per st 
591365501 TH55-filterpåse (5 st) 0,2 per st (torr) 
591365601 TH55w-filterpåse (5 st) 0,2 per st (våt) 

 
Garanti 
Alla sugenheter och tillbehör från Husqvarna har en 12 månaders fabriksgaranti för material- och 
fabrikationsfel. Försök inte att reparera sugapparaten utan tillstånd från tillverkaren. Garantin omfattar 
inte defekter som är resultatet av normalt slitage, felaktig användning, vårdslöshet, obehörig reparation 
eller att sugapparaten är ansluten till fel spänning. 
Vid klagomål måste sugapparaten eller en överenskommen del av den returneras till oss eller vår 
auktoriserade representant för garantiundersökning och för eventuell garantireparation eller byte. 

 
  

VARNING 
Stäng av maskinen och dra ut kontakten ur uttaget. 

VARNING 
Före rengöring och service av maskinen måste du stänga av maskinen och dra ut kontakten 

ur vägguttaget. 



Problemlösning 
W 70/W 70 P/W 250 P har utformats och tillverkats för tuffa miljöer och uppgifter, men användaren 
måste se till att skydda maskinens komponenter mot stötar och slag. Filter och tätningar är noggrant 
utvalda för att hjälpa operatören. Maskinen måste behandlas varsamt för att den ska fungera korrekt i 
många år. 
 

Problem Orsak Åtgärd 
 
Motorn startar inte Ingen ström Anslut maskinen 

Kabeln är trasig Byt 
Strömbrytaren är trasig Byt 

 
Motorn stannar genast Fel säkring Anslut till rätt säkring 
 
Motorn går, men ingen sugkraft Slang inte ansluten Anslut slangen 

Slangen igensatt Rengör slangen 
 
Motorn går, men dålig sugkraft Hål i slangen Byt slang 

Igensatt filter Byt filter 
Sugenhet lös Justera 
Smuts i slangen eller inloppet Rengör slangen och inloppet  
Dålig tätning Byt ut aktuell tätning 

 
Damm blåser ut från motorn Trasigt eller löst filter Justera eller byt 
 
Dålig pumpning Pumpen eller rören är tilltäppta Rengör pumpen 
 
Onormalt ljud Beställ service 

 

 
Tekniska data 
 

W 70 P W 70 W 250 P 

Effekt, kW (max) 1,2 1,2 1,2 

Spänning, V 230 230 230 

Ström, A (max) 5,2 5,2 5,2 

Strömförsörjning 1-fas 1-fas 1-fas 

Luftflöde, m3/h 200 200 160 

Luftflöde, CFM 118 118 95 

Vakuum kPa 22 22 22 

Vattenlyft, tum 90 90 90 

Pump kW (max) 0,65 – 0,45 

Pumpström, A (max) 3,5 – 1,9 

Pumpens vattenlyft, m 9 – 6 

Pumpens vattenlyft, fot 30 – 20 

Pumputlopp, dm3/min 260 – 150 

Pumputlopp, gal/min 69 – 39 

Vikt, kg 45 34 24 
 

 
 
 

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA 



 

 

EU-försäkran om överensstämmelse 
 

 

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVERIGE, Tel. +46 36 146500, försäkrar på eget ansvar 
att denna produkt: 

 

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar: 

Direktiv/förordning Beskrivning 

2006/42/EG 

2011/65/EU 

”om maskiner” 

”om begränsning av vissa farliga ämnen” 
 

och att harmoniserade standarder och/eller tekniska specifikationer tillämpas på följande sätt: 
SS-EN ISO 12100:2010 
SS-EN 60335-1:2012 
SS-EN 60335-1:2012/AC:2014 
SS-EN 60335-1:2012/A11:2014 
SS-EN 60335-2-69:2012 

 
 
 
Partille, 2017-08-01 
 

 
Joakim Ed 
Global R&D Director  
Ansvarig för teknisk dokumentation 

Beskrivning Våtsugare 

Varumärke HUSQVARNA 

Typ/Modell W 70, W 70P, W 250 P 

Identifiering Serienummer daterade 2017 och framåt 



 
 

 

 

Indledning 
 

Til vores kunder. 
Tak fordi du valgte Husqvarna som din leverandør. 
 
Vi håber, at vådstøvsugeren fra Husqvarna lever op til dine forventninger. 
 
Husqvarna har produceret professionelle støvudsugere siden 1967 og har i de forløbne år opnået stor 
teknisk viden på dette område. Vi arbejder hårdt med forbedringer af vores produktsegment og vil 
fortsætte med at forsyne markedet med nyt udstyr. 
 

 

Bemærk! 
Denne vejledning dækker kun vådstøvsugertyperne Husqvarna W 70/W 70 p/W 250 P. 
 
Vådstøvsugeren Husqvarna W 70/W 70 p/W 250 P er udviklet til rengøring af byggeområder, 
vandkølede boremaskiner osv. 
 
Hvis vådstøvsugeren anvendes til andre formål eller på andre måder end forklaret i denne 
instruktionsbog, kan Husqvarna ikke tage ansvar. 
 
Før du begynder at anvende maskinen, skal du læse reglerne vedrørende generel  
sikkerhed omhyggeligt. 
 
Læs hele instruktionsbogen før brug af Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P. 
 
Alle reservedele som benyttes til Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P skal være godkendt  
af Husqvarna Construction Products. 
 
 
Generelle sikkerhedsinstruktioner 

• Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger 
maskinen. Opbevar alle advarsler og instruktioner til senere brug. 

• Vær opmærksom på, at du som bruger af udstyret er ansvarlig for, at andre personer 
og deres ejendom ikke udsættes for uheld eller faremomenter. 

• Maskinen skal holdes ren. Skilte og mærkater skal være fuldstændigt læselige. 
• Fastgør maskinen under transport. 
• Sørg for, at maskinen er ordentligt rengjort, og at der er udført fuldstændig service, 

inden langtidsopbevaring. 
 
 

 



 
 

 

Udpakning 
 
Ved udpakning af maskinen, skal du kontrollere, at følgende udstyr er inkluderet: 

• Slangen med koblinger. 
• Stålrør. 
• Gulvmundstykke. 
• Sprækkemundstykke. 

 
Hvis nogen af de ovennævnte dele mangler, bedes du kontakte din lokale distributør eller  
vores salgsrepræsentant. 
 
Produktoversigt 
 
Venstre kontakt:  
0: motor slukket 
1: motor tændt 
Højre kontakt: 
0: Pumpe slukket 
1: Pumpe tændt 
 

 
 
  

 
MOTOR PUMPE 



 
 

 

Sikkerhedsinstruktioner 
 

ADVARSEL - for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade: 
• Sørg for, at monteringsområdet er fast, så støvudsugeren ikke vælter. Risiko for person- og 

materiel skade. 
• Forkert tilslutning af udstyrets jordingsleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en 

autoriseret elektriker eller serviceperson, hvis du er i tvivl om, hvorvidt udtaget er korrekt 
jordforbundet. Stikket, der leveres med maskinen, må ikke ændres. Så passer det ikke i 
stikkontakten. Få en autoriseret elektriker til at installere en passende stikkontakt. 

• Må ikke bruges som legetøj. Omhyggelighed er nødvendig, når apparatet betjenes af eller i 
nærheden af børn. 

• Må kun bruges som beskrevet i denne vejledning. Brug kun producentens anbefalede tilbehør. 
• Brugerne skal instrueres i brug af maskinen 
• Maskinen er ikke til brug for personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige 

eller mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden. 
• Du må ikke trække eller bære i ledningen, bruge ledningen som håndtag, lukke en dør på 

ledningen eller trække ledningen rundt om skarpe kanter eller hjørner. Du må ikke lade 
maskinen køre henover ledningen. Hold ledningen væk fra varme overflader. 

• Afbryd ikke ved at trække i ledningen. Tag fat i stikket for at afbryde maskinen.  
Tag ikke fat i ledningen. 

• Kontroller regelmæssigt ledning og stik for skader. Hvis ledningen er beskadiget, skal den 
udskiftes af en fagmand for at undgå enhver risiko. 

• Sæt ikke genstande ind i ventilationsåbninger. Brug ikke maskinen, hvis nogle af åbningerne 
er blokeret (undtaget under rengøring af filteret). Hold maskinen fri for støv, hår eller andet, 
der kan reducere luftstrømmen. 

• Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle dele af kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele. 
• Sluk for alle betjeningsanordninger før frakobling. 
• Vær ekstra forsigtig ved rengøring på trapper. 
• Brug ikke uden støvpose og/eller filtre på plads. Udskift opsamlingssystemet og/eller filtre 

som beskrevet i vejledningen. 
• Hvis du bruger en forlængerledning skal du sikre, at ledningen er egnet til denne maskine. 
• Du må ikke ændre maskinen fra dens oprindelige design. 
• Hold børn og uvedkommende personer væk fra maskinen under brug. 

 

Håndtering 
 

Advarsel 
• Læs og forstå vejledningen til produktet for at sikre, at du ved, hvilket personligt udstyr du skal 

iføre dig, hvilket sikkerhedsudstyr du skal bruge og hvordan du arbejder på en sikker måde. 
 

Advarsel 
• Kabler, der er beskadiget gennem knusning eller revner, kan være farlige, hvis de bruges og 

skal udskiftes med det samme. Risiko for personskade. 
 

Advarsel 
• Tilslut ikke maskinen til en ikke-jordet stikkontakt. Risiko for personskade. 

 

Advarsel 
• Risiko for klemningsskader ved håndtering af vippefastgørelsen. 

 

Advarsel 
• Maskinen må ikke benyttes i omgivelser, hvor eksplosive gasser kan forekomme.  

Stor risiko for eksplosioner. 
 

Advarsel 
• Ret aldrig sugeslangen mod kroppen når maskinen kører. Undgå at placere din hånd eller andre 

dele af kroppen mod sugeåbningen, hvis sugeslangen ikke er monteret. Risiko for personskade. 
 

Advarsel 
• Kontroller, når maskinen løftes, at støvbeholderen er tom og at der ikke opholder sig nogen 

under den løftede maskine. Risiko for personskade og materielle skader 
 

•  
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Service 
 
Advarsel 

• Tag stikket ud af stikkontakten, når der skal udføres vedligeholdelsesarbejde.  
Risiko for personskade. Udskift alle skærme over motoren og ventilatorkomponenterne  
når vedligeholdelsen er afsluttet. 
 

Advarsel 
• Sundhedsskadeligt støv kan spredes under filter- og poseudskiftning. I overensstemmelse 

hermed skal brugeren anvende beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og åndedrætsværn i 
overensstemmelse med beskyttelsesklasse FFP3. 

 

Brug 
Før brug skal brugeren uddannes i håndtering af støvsugeren og støvet. 
 
 
 
 
Fra tid til anden skal filteret rengøres eller udskiftes. Det er relevant efter endt arbejde, eller når 
sugeevnen er ringe. 
Tilslut den korrekte udsugningsslange. Fastgør den frie ende af slangen. 
 

Monter sugeslangen på sugeapparatet 
Der er et slangeindtag med en slangelås på tanken. Løft slangelåsen, og indsæt sugeslangens 
metaladapter i indtaget. Sænk slangelåsen ind i fordybningen på adapteren. Slangelåsen fastgør 
adapteren i slangeindtaget og løftes op, når sugeslangen skal fjernes. 
 

Monter dysen på håndrøret 
Gulvmundstykket har justerbare hjul. Juster hjulindstillingen for at opnå den bedste sugeeffekt. Juster 
hjulene med knappen som er placeret bag på dysen. Hjul og gummistrips på mundstykket kan 
udskiftes. Sørg for, at dysen holdes i god stand. 
 

Efter brugen  
Sluk for sugeapparatet vha. kontakten. Afmonter proppen på det elektriske kabel fra stikkontakten. 
Træk ikke i elkablet! 
Tøm og rengør sugeapparatet og det anvendte tilbehør. Hvis det er nødvendigt kan tanken og tilbehør 
skylles rene. 
Efterlad aldrig vand eller vådt snavs i sugeapparatet. Dette kan forårsage dårlig lugt og dårlig hygiejne. 
 

Udskift filteret 
Risiko for støvspredning - brug af personligt sikkerhedsudstyr 
Skadeligt støv kan spredes under filterskift. I overensstemmelse hermed skal brugeren anvende 
beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og åndedrætsværn i overensstemmelse med 
beskyttelsesklasse FFP3. 
 

   
  Brug åndedrætsværn     Brug høreværn Brug beskyttelsesbriller 

 

ADVARSEL 
Tilslut stikket til en stikkontakt med den korrekte spænding, se navnepladen. 

 



 
 

 

Anbefalede intervaller for udskiftning af filter: Filterposer hver 6. måned og HEPA-filter hver 12. måned. 
 
Udskift filteret på følgende måde: 
1. Tag stikket ud af stikkontakten. 
2. Løft filterholder med filteret af. 
3. Løsn fingermøtrikken, og fjern filterdækslet og filter. 
4. Kontroller pakningen på filterholderen. 
5. Monter det nye filter. 
6. Rengør alle andre dele. 

 
 
 
 

 

Service 
 
 
 
 
 
 
• Undgå rengøring med en højtryksrenser. Hvis det er nødvendigt, må den ikke rettes mod åbninger 

på maskinen, især åbningen til køleluft. 
• Før maskinen flyttes fra arbejdsstedet, skal maskinen rengøres. Desuden skal indtaget låses med 

den ekspanderende medfølgende prop. 
• Alt andet udstyr skal betragtes som forurenet, og skal behandles derefter. 
• Brug om muligt et særligt egnet lokale. 
• Korrekt beskyttelsesudstyr skal anvendes af personalet. 
• Alle dele efter service, som er forurenet, skal bortskaffes på en ordentlig måde i plastikposer i 

overensstemmelse med alle gældende bestemmelser. 
• Hvis støvsugeren skal bruges til andre formål, er det yderst vigtigt, at støvsugeren er rengjort,  

for at undgå spredning af farligt støv. 

 

 
Tilbehør 
Følgende er dele, der skal udskiftes med jævne mellemrum: 
Varenr. Beskrivelse Nr./maskine 
590469401 400-2C C-filter 1 ea 
591365501 TH55 Filterpose (5 stk.) 0,2 ea (tør) 
591365601 TH55w Filterpose (5 stk.) 0,2 ea (våd) 

 
Garanti 
Alle Husqvarna sugeenheder og tilbehør har en 12-måneders fabriksgaranti på materiale- og 
produktionsfejl. Forsøg ikke at reparere sugeudstyret uden samtykke fra producenten. Garantien 
dækker ikke fejl, der skyldes normal slitage, uagtsomhed, defekt brug, uautoriserede reparationer eller 
at sugeudstyret er forbundet til forkert spænding. 
I tilfælde af klager skal sugeudstyret eller en aftalt del af dette returneres til os eller vores autoriserede 
repræsentant for garantiundersøgelse og en eventuel reparation eller udskiftning under garantien. 

 
  

ADVARSEL 
Sluk for maskinen, og træk stikket ud af stikkontakten. 

ADVARSEL 
Før rengøring og vedligeholdelse af maskinen skal du slukke for maskinen og trække stikket 

ud af stikkontakten. 



 
 

 

Problemløsning 
W 70/W 70 P/W 250 P er designet og fremstillet til barske miljøer og opgaver, men brugeren skal 
være opmærksom på, at maskinen indeholder komponenter, der skal beskyttes mod slag. Filter og 
pakninger er omhyggeligt udvalgt. Derfor skal maskinen behandles af brugere med viden, hvis den 
skal fungere korrekt i mange år. 
 
 

Problem Årsag Procedure 
 
Motoren starter ikke Ingen strøm Tilslut maskinen   

Defekt kabel Udskift det 
Defekt kontakt Udskift den 

 
Motoren standser med det samme Forkerte sikring Tilslut til korrekt sikring 
 
Motoren kører, men ingen sugning Slangen ikke tilsluttet Tilslut slangen 

Slange blokeret Rengør slangen 
 
Motoren kører, Hul i slangen Udskift slangen men  
dårlig sugeevne Blokeret filter Skift filter 

Sugeenhed løs Juster den 
Snavs i slangen eller indtag Rengør slangen og indtag  
Defekte pakninger Skift pakning 

 
Støv blæses ud fra motor Defekt eller løst filter Juster eller skift 
 
Dårlig pumpning Pumpen eller rør er tilstoppet Rengør pumpe 
 
Unormal støj Bestil service 

 

 
Tekniske data 
 

W 70 P W 70 W 250 P 

Strøm Kw (maks.) 1,2 1,2 1,2 

Spænding, V 230 230 230 

Strøm, A (maks.) 5,2 5,2 5,2 

Strømforsyning 1-faset 1-faset 1-faset 

Luftstrøm, m3/h 200 200 160 

Luftstrøm, CFM 118 118 95 

Vakuum kPa 22 22 22 

Sugevandløft, i 90 90 90 

Pumpe Kw (maks.) 0,65 - 0,45 

Pumpe strøm, A (maks.) 3,5 - 1,9 

Pumpe vandløft, m 9 - 6 

Pumpe vandløft, ft 30 - 20 

Pumpeudløb, dm3/min. 260 - 150 

Pumpeudløb, gal/min. 69 - 39 

Vægt, kg 45 34 24 
 

 
GEM DISSE ANVISNINGER! 



 

 

EU-overensstemmelseserklæring 
 

 

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Sverige, Tlf. +46 36 146500, erklærer under eget ansvar at 
vores produkt: 

 

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser: 

Direktiv/bestemmelser Beskrivelse 

2006/42/EF 

2011/65/EU 

"vedrørende maskiner" 

"vedrørende begrænsning af farlige stoffer" 
 

og at harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer anvendes på følgende måde; 
EN ISO 12100:2010 
EN 60335-1:2012 
EN 60335-1:2012/AC:2014 
EN 60335-1:2012/A11:2014 
EN 60335-2-69:2012 

 
 
 
Partille, 01-08-2017 
 

 
Joakim Ed 
Global R&D Director  
Ansvarlig for tekniske dokumentation 

Beskrivelse Slamsuger 

Mærke HUSQVARNA 

Type / model W 70, W 70P, W 250 P 

Identifikation Serienumrene fra 2017 og fremefter 



 
 

 

 
 

Johdanto 
 

Hyvä asiakas 
Kiitos, että valitsit Husqvarnan tuotteen. 
 
Toivomme, että olet tyytyväinen Husqvarnan märkäimuriin ja että se täyttää vaatimuksesi. 
 
Husqvarna on valmistanut pölynerottimia vuodesta 1967 alkaen, ja sillä on pitkään kokemukseen 
perustuva aito tekninen osaaminen alalla. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotesegmenttiämme ja 
tuomme jatkuvasti markkinoille uusia laitteita. 
 

 

Huomautus! 
Nämä ohjeet koskevat vain märkäimurimalleja Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P. 
 
Märkäimurimallit Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P on suunniteltu esimerkiksi 
rakennustyömaiden ja vesijäähdytteisten porakonien puhdistamiseen. 
 
Jos märkäimuria käytetään muuhun käyttötarkoitukseen tai tavalla, jota ei ole selitetty  
tässä käyttöohjeessa, Husqvarnan vastuu raukeaa. 
 
Lue turvallisuusmääräykset huolellisesti, ennen kuin käynnistät koneen. 
 
Lue käyttöohje kokonaan, ennen kuin alat käyttää Husqvarna W 70/W 70 P/ 
W 250 P -märkäimureita. 
 
Kaikkien Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P -märkäimurien kanssa käytettävien  
varaosien on oltava Husqvarna Construction Productsin hyväksymiä. 
 
 
Yleiset turvaohjeet 

• Lue käyttöohje huolellisesti. Sinun on ymmärrettävä sen sisältö, ennen kuin voit  
alkaa käyttää konetta. Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. 

• Muista, että sinä käyttäjänä olet vastuussa siitä, ettet altista ihmisiä tai heidän 
omaisuuttaan vahingoille tai niistä johtuville vaaroille. 

• Kone on pidettävä puhtaana. Kylttien ja tarrojen on oltava täysin luettavissa. 
• Varmista koneen kiinnitys kuljetuksen aikana. 
• Varmista, että kone on puhdistettu hyvin ja että täydellinen huolto on tehty  

ennen pitkäaikaissäilytystä. 
 
 

 



 
 

 

Pakkauksen purkaminen 
 
Kun purat pakkauksen, varmista, että seuraavat tarvikkeet sisältyvät siihen: 

• Liittimillä varustettu letku. 
• Teräsputki. 
• Lattiasuutin. 
• Rakosuulake. 

 
Jos jokin edellä mainituista osista puuttuu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään  
tai myyntiedustajaamme. 
 

Tuotteen kuvaus 
 
Vasen kytkin:  
0: moottori pois päältä 
1: moottori päällä 
Oikea kytkin: 
0: pumppu pois päältä 
1: pumppu päällä 

 

 
 

  

 
MOOTTORI PUMPPU 



 
 

 

Turvaohjeet 
 

VAROITUS – Vähennä tulipalon, sähköiskun tai vammautumisen vaaraa seuraavasti: 
• Varmista, että kokoat koneen vakaalla alustalla, jotta pölynerotin ei pääse kaatumaan. 

Henkilö- tai materiaalivahingon vaara. 
• Laitteen maadoitusliittimen väärä kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ota yhteyttä 

valtuutettuun sähköasentajaan tai huoltohenkilöön, jos epäilet laitteen maadoitusta. Älä tee 
muutoksia laitteen mukana toimitettuun pistokkeeseen. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä 
valtuutettua sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia. 

• Älä anna käyttää laitetta leluna. Tarkkaavaisuutta vaaditaan, kun laitetta käytetään  
lasten lähellä. 

• Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Käytä vain valmistajan  
suosittelemia lisälaitteita. 

• Käyttäjiä on opastettava riittävästi koneen käyttöön. 
• Konetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, aistinvarainen tai 

henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoja sen käyttöön. 
• Älä vedä johtoa äläkä kanna konetta siitä, älä käytä johtoa kahvana, älä jätä johtoa oven väliin 

äläkä vedä johtoa terävien reunojen tai kulmien yli. Älä käytä konetta johdon päällä. Pidä 
johto etäällä lämmönlähteistä. 

• Älä irrota konetta virtalähteestä johdosta vetämällä. Pidä kiinni pistokkeesta, kun irrotat 
laitetta. Älä vedä johdosta. 

• Tarkista johto ja pistoke säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos johto on vaurioitunut, sen 
vaihtaminen on turvallisuussyistä annettava ammattilaisen tehtäväksi. 

• Älä aseta laitteen aukkoihin mitään. Älä käytä laitetta, jos jokin aukoista on tukkeutunut 
(paitsi suodattimen puhdistuksen aikana). Pidä ne vapaina pölystä, hiuksista ja kaikesta 
muusta, mikä voi vähentää ilman virtausta. 

• Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja muut vartalon osat etäällä aukoista ja liikkuvista osista. 
• Käännä kaikki säätimet OFF-asentoon ennen kuin irrotat laitteen virtalähteestä. 
• Ole erityisen huolellinen, kun teet siivoustöitä portailla. 
• Älä käytä konetta, jos siihen ei ole asennettu pölypussia ja/tai suodattimia. Vaihda 

keruujärjestelmä ja/tai suodattimet käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. 
• Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että johdon mitoitus sopii tähän koneeseen. 
• Älä muuta koneen alkuperäistä rakennetta. 
• Pidä lapset ja asiaankuulumattomat henkilöt etäällä koneesta, kun se on käytössä. 

 

Käsittely 
 

Varoitus 
• Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tuotteen käyttöohjeet, jotta osaat käyttää oikeita 

henkilökohtaisia suojavarusteita ja turvavarustuksia ja käyttää konetta turvallisesti. 
 

Varoitus 
• Litistyneet tai halkeilleet kaapelit voivat olla vaarallisia käytettäessä ja ne pitää vaihtaa heti. 

Henkilövahingon vaara. 
 

Varoitus 
• Älä liitä konetta maadoittamattomaan pistorasiaan. Henkilövahingon vaara. 

 

Varoitus 
• Varo puristumista käsitellessäsi vipukiinnitintä. 

 

Varoitus 
• Konetta ei saa käyttää alueella, jossa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja. Suuri räjähdysvaara. 

 

Varoitus 
• Älä suuntaa imuletkua ruumiinosia kohti, kun kone on käytössä. Varo asettamasta kättäsi tai 

muita ruumiinosia imuaukon päälle, jos imuletkua ei ole asennettu. Henkilövahingon vaara. 
 

Varoitus 
• Nostaessasi konetta tarkista, että pölysäiliö on tyhjä ja että kukaan ei seiso nostetun koneen 

alla. Henkilö- ja materiaalivahingon vaara. 
 



 
 

 

Huolto 
 

Varoitus 
• Irrota pistoke seinäpistorasiasta huoltotyön ajaksi. Henkilövahingon vaara. Vaihda kaikki 

moottorin ja puhaltimien osien suojukset huoltotyön päätyttyä. 
 

Varoitus 
• Terveydelle vaarallista pölyä voi päästä ilmaan suodattimen ja pussien vaihdon aikana. Tämän 

vuoksi käyttäjän on käytettävä suojalaseja, suojakäsineitä ja hengityssuojainta, jotka ovat 
suojausluokan FFP3 mukaisia. 

 

Käyttö 
Käyttäjää on opastettava imurin ja pölyn käsittelyyn ennen työn aloittamista. 
 
 
 
 
Suodatin on puhdistettava tai vaihdettava aika ajoin. Se kannattaa vaihtaa, kun työ on saatu valmiiksi 
tai kun imuteho on heikentynyt. 
Liitä oikea poistoletku. Kiinnitä letkun vapaa pää. 
 

Asenna imuletku imulaitteistoon 
Säiliössä on letkun tuloaukko, jossa on letkun lukitsin. Nosta letkun lukitsinta ja aseta imuletkun 
metallisovitin tuloaukkoon. Käännä letkun lukitsin alaspäin sovittimen syvennykseen. Letkun lukitsin 
kiinnittää sovittimen letkun tuloaukkoon. Se nostetaan ylös, kun imuletku poistetaan. 
 

Asenna suutin imurin varteen 
Lattiasuuttimessa on säädettävät pyörät. Säädä pyörien asetus niin, että imuteho on paras. Säädä pyöriä 
nupista, joka sijaitsee suuttimen takaosassa. Suuttimen pyörät ja kumiliuskat voidaan vaihtaa. 
Varmista, että suutin on hyvässä kunnossa. 
 

Käytön jälkeen  
Kytke imulaitteisto pois päältä kytkimestä. Irrota sähköjohdon pistoke pistorasiasta. Älä vedä  
itse johdosta! 
Tyhjennä ja puhdista imulaitteisto ja käytetyt tarvikkeet. Säiliö ja tarvikkeet voi tarvittaessa  
huuhdella puhtaaksi. 
Älä koskaan jätä vettä tai märkää likaa imulaitteistoon. Se voi aiheuttaa pahaa hajua ja  
heikentää hygieniaa. 
 

Suodattimen vaihtaminen 
Pölyn leviämisen vaara – Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita 
Terveydelle vaarallista pölyä voi päästä ilmaan suodattimen vaihdon aikana. Tämän vuoksi 
käyttäjän on käytettävä suojalaseja, suojakäsineitä ja hengityssuojainta, jotka ovat 
suojausluokan FFP3 mukaisia. 
 

   
Käytä hengityssuojainta   Käytä kuulonsuojaimia      Käytä suojalaseja 

 

VAROITUS 
Liitä sähköpistoke virtapistorasiaan, jossa on oikea jännite. Tarkista tyyppikilpi. 

 



 
 

 

Suodattimen suositeltu vaihtoväli: Suodatinsukka 6 kuukauden välein ja Hepa-suodatin  
12 kuukauden välein. 
 
Vaihda suodatin seuraavasti: 
1. Irrota pistoke pistorasiasta. 
2. Nosta suodatinpidike pois yhdessä suodattimen kanssa. 
3. Löysennä pyälletty mutteri ja irrota suodattimen kansi ja suodatin. 
4. Tarkista suodatinpidikkeen tiiviste. 
5. Aseta uusi suodatin paikoilleen. 
6. Puhdista muut osat. 

 
 
 
 

 

Huolto 
 
 
 
 
 
 
• Vältä koneen puhdistamista painepesurilla. Jos se on välttämätöntä, älä suuntaa pesuria koneen 

aukkoihin, varsinkaan jäähdytysilma-aukkoon. 
• Kone on puhdistettava, ennen kuin se siirretään pois työalueelta. Lisäksi imuaukko pitää lukita 

siten, että laajeneva tulppa on asennettu. 
• Kaikki muut laitteet on katsottava saastuneiksi ja ne pitää käsitellä käytön jälkeen. 
• Jos mahdollista, siirry tarkoitukseen sopivaan huoneeseen. 
• Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita. 
• Huollon jälkeen kaikki saastuneet osat on asetetaan muovipusseihin säädösten mukaisesti. 
• Jos imuria on käytetty muihin tarkoituksiin, on erittäin tärkeää, että imuri puhdistetaan, jotta 

vaarallinen pöly ei pääse leviämään. 

 

 
Lisävarusteet 
Seuraavat osat on vaihdettava säännöllisin välein: 
Osanumero Kuvaus Määrä/kone 
590469401 400-2C C-suodatin 1 kpl 
591365501 TH55-suodatinpussi (5 kpl) 0,2 kpl (kuiva) 
591365601 TH55w-suodatinpussi (5 kpl) 0,2 kpl (märkä) 

 
Takuu 
Kaikilla Husqvarnan imulaitteilla ja tarvikkeilla on 12 kuukauden tehdastakuu materiaalien ja 
valmistusvikojen osalta. Älä yritä korjata imulaitteistoa ilman valmistajan lupaa. Takuu ei koske 
vikoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, laiminlyönnistä, virheellisestä käytöstä, luvattomasta 
korjauksesta tai siitä, että imulaitteisto on liitetty virheelliseen jännitteeseen. 
Reklamoinnin yhteydessä imulaitteisto tai sovittu osa on palautettava meille tai valtuutetulle 
edustajalle takuutarkastusta ja mahdollista takuukorjausta tai vaihtoa varten. 

 
  

VAROITUS 
Kytke kone pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta. 

VAROITUS 
Ennen kuin puhdistat ja huollat koneen, kytke koneen virta pois päältä ja irrota pistoke 

pistorasiasta. 



 
 

 

Ongelmien ratkaiseminen 
Mallit W 70/W 70 P/W 250 P on suunniteltu ja valmistettu vaativia ympäristöjä ja tehtäviä varten, 
mutta käyttäjän on otettava huomioon se, että koneessa on osia, joita on suojeltava iskuilta ja kolhuilta. 
Suodatin ja tiivisteliitännät on valittu tarkasti käyttäjän tarpeita silmällä pitäen. Tämän vuoksi konetta 
on käytettävä asiantuntevasti, jotta se pysyy kunnossa useita vuosia. 
 

Ongelma Syy Toimenpide 
 
Moottori ei käynnisty Ei virtaa Liitä kone 

Viallinen kaapeli Vaihda 
Viallinen kytkin Vaihda 

 
Moottori sammuu heti Väärä sulake Liitä oikeaan sulakkeeseen 
 
Moottori on käynnissä, Letkua ei ole liitetty Liitä letku 
mutta imua ei ole Letku on tukossa Puhdista letku 
 
Moottori on käynnissä, Letkussa on reikä Vaihda letku 
mutta imu on heikko Suodatin on tukossa Vaihda suodatin 

Imuyksikkö on löysä Säädä 
Letkussa tai tuloaukossa on likaa Puhdista letku tai tuloaukko  
Vialliset tiivisteet Vaihda tiiviste 

 
Moottorista tulee pölyä Viallinen tai löysä suodatin Säädä tai vaihda 
 
Huono pumppaus Pumppu tai putket ovat tukossa Puhdista pumppu 
 
Epänormaali ääni Tilaa huolto 

 

 
Tekniset tiedot 
 

W 70 P W 70 W 250 P 

Teho, kW (maks.) 1,2 1,2 1,2 

Jännite, V 230 230 230 

Virta, A (maks.) 5,2 5,2 5,2 

Muuntaja 1-vaihe 1-vaihe 1-vaihe 

Ilmavirta, m3/h 200 200 160 

Ilmavirta, CFM 118 118 95 

Alipaine, kPa 22 22 22 

Imurin veden nosto, tuuma 90 90 90 

Pumppu, kW (maks.) 0,65 - 0,45 

Pumpun virta, A (maks.) 3,5 - 1,9 

Pumpun vedennosto, m 9 - 6 

Pumpun vedennosto, jalka 30 - 20 

Pumpun ulosheitto, dm3/min 260 - 150 

Pumpun ulosheitto, gal/min 69 - 39 

Paino, kg 45 34 24 
 

 
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA! 



 

 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
 

 

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, RUOTSI, Puh. +46 36 146500 vakuuttaa täten, että oheinen 
tuote: 

 

vastaa täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia: 

Direktiivi/asetus Kuvaus 

2006/42/EY 

2011/65/EU 

"konedirektiivi" 

"tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen" 
 

ja että asiassa sovelletaan seuraavia yhtenäistettyjä standardeja ja/tai teknisiä tietoja: 
EN ISO 12100:2010 
EN 60335-1:2012 
EN 60335-1:2012/AC:2014 
EN 60335-1:2012/A11:2014 
EN 60335-2-69:2012 

 
 
 
Partille, 1.8.2017 
 

 
Joakim Ed 
Global R&D Director  
Teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja 

Kuvaus Lieteimuri 

Tuotemerkki HUSQVARNA 

Tyyppi/malli W 70, W 70P, W 250 P 

Tunnusmerkit Sarjanumerot vuodesta 2017 alkaen 



 
 

 

 
 

Innledning 
 

Kjære kunde 
Takk for at du valgte Husqvarna som leverandør. 
 
Vi håper at du blir fornøyd med våtstøvsugeren fra Husqvarna og at den svarer til forventningene dine. 
 
Husqvarna har produsert profesjonelle støvavtrekk siden 1967 og har i løpet av årene anskaffet store 
tekniske kunnskaper på dette området. Vi jobber hardt med å forbedre produktene i produktsegmentet 
vårt og vil fortsette å forsyne markedet med nytt utstyr. 
 

 

Obs! 
Denne instruksjonsboken dekker kun Husqvarna-våtstøvsugerne W 70 / W 70 P / W 250 P. 
 
Husqvarna-våtstøvsugeren W 70 / W 70 P / W 250 P er utviklet for rengjøring av 
konstruksjonsområder, vannkjølte boremaskiner osv. 
 
Hvis våtstøvsugeren brukes i andre bruksområder eller brukes på andre måter enn beskrevet i 
denne instruksjonsboken, vil ikke Husqvarna påta seg noe ansvar. 
 
Les nøye gjennom sikkerhetsbestemmelsene før du begynner å bruke maskinen. 
 
Les den fullstendige instruksjonsboken før du begynner å bruke Husqvarna W 70 / W 70 P / 
W 250 P. 
 
Alle reservedeler som brukes for Husqvarna W 70 / W 70 P / W 250 P må være godkjent av 
Husqvarna Construction Products. 
 
 
Generelle sikkerhetsinstruksjoner 

• Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.  
Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk. 

• Husk at det er du som bruker som har ansvaret for å unngå at personer eller  
eiendom utsettes for fare. 

• Maskinen må holdes ren. Skilter og merker må være fullt lesbare. 
• Sikre maskinen under transport. 
• Påse at maskinen er ordentlig rengjort og at fullstendig service er utført før  

langtids oppbevaring. 
 
 

 



 
 

 

Utpakking 
 
Når du pakker ut maskinen, må du kontrollere at følgende tilbehør er inkludert: 

• Slange med endekoblinger. 
• Stålrør. 
• Gulvmunnstykke. 
• Fugemunnstykke. 

 
Hvis noen av de ovennevnte delene mangler, kan du kontakte din lokale forhandler eller  
vår salgsrepresentant. 
 
Produktoversikt 
 
Venstre bryter:  
0: motor av 
1: motor på 
Høyre bryter: 
0: Pumpe av 
1: Pumpe på 
 

 
 
  

 
MOTOR PUMPE 



 
 

 

Sikkerhetsinstruksjoner 
 
Advarsel – For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller personskade: 

• Kontroller at enheten står stødig slik at støvavtrekket ikke tipper over. Fare for personskader 
og materielle skader. 

• Feil tilkobling av jordledning kan føre til alvorlig fare for elektrisk støt. Hør med en kvalifisert 
elektriker og servicepersonell hvis du er i tvil om stikkontakten er ordentlig jordet. Du må ikke 
modifisere støpselet som følger med maskinen. Det vil ikke passe i uttaket. Få egnet uttak 
installert av en kvalifisert elektriker. 

• Ikke la den bli brukt som leketøy. Vær svært oppmerksom når den brukes av eller i nærheten 
av barn. 

• Bruk bare som beskrevet i denne håndboken. Bruk kun tilbehør anbefalt av produsenten. 
• Brukerne skal ha tilstrekkelig opplæring i bruk av maskinen 
• Denne maskinen er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, 

sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap. 
• Ikke dra i ledningen, bær apparatet med ledningen, bruk ledningen som håndtak, få ledningen i 

klem eller dra ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør maskinen over ledningen. 
Hold ledningen unna varme overflater. 

• Ikke koble fra ved å rykke i ledningen. Koble fra ved å ta tak i støpselet. Ikke ledningen. 
• Kontroller ledningen og støpselet for skader regelmessig. Hvis ledningen er ødelagt, må den 

alltid skiftes ut av en kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner. 
• Ikke plasser gjenstander i åpningene. Må ikke brukes hvis noen av åpningene er blokkert (unntatt 

under rengjøring av filteret). Holdes fri for støv, hår og annet som kan redusere luftstrømmen. 
• Hold hår, løstsittende klær, fingre og alle andre kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler. 
• Slå av alle kontrollene før frakobling. 
• Vær ekstra forsiktig når du rengjør i trapper. 
• Ikke bruk uten at støvpose og/eller filtrene er på plass. Skift oppsamlingssystem og/eller filtre 

som beskrevet i bruksanvisningen. 
• Hvis du bruker en skjøteledning, må du kontrollere at ledningstypen er egnet for denne maskinen. 
• Du må ikke endre maskinen fra den opprinnelige designen. 
• Hold barn og uautoriserte personer borte fra maskinen når den er i bruk. 

 

Håndtering 
 

Advarsel 
• Sørg for at du leser og forstår instruksjonene for hovedproduktet for å sikre at du vet hvilket 

personlige verneutstyr du skal bruke, hvilket sikkerhetsutstyr du skal bruke og hvordan du 
jobber på en sikker måte. 
 

Advarsel 
• Kabler som er skadet av bøying eller sprekker, kan være farlig hvis de brukes og må skiftes 

umiddelbart. Fare for personskade. 
 

Advarsel 
• Ikke koble maskinen til en ujordet stikkontakt. Fare for personskade. 

 

Advarsel 
• Risiko for klemskader ved håndtering av festemekanismen. 

 

Advarsel 
• Maskinen må ikke brukes i miljøer der eksplosive gasser kan være tilstede. Stor fare  

for eksplosjoner. 
 

Advarsel 
• Ikke pek sugeslangen mot kroppsdeler når maskinen er i gang. Unngå å plassere hånden eller andre 

deler av kroppen mot sugeinntaket hvis sugeslangen ikke er montert. Fare for personskade. 
 

Advarsel 
• Når du løfter maskinen, må du kontrollere at støvbeholderen er tom og at ingen står under den 

hevede maskinen. Fare for personskade og materielle skader 
 
 
 



 
 

 

Service 
 
Advarsel 

• Ta ut støpselet fra stikkontakten når du utfører vedlikeholdsarbeid. Fare for personskade. Skift 
alle deksler over motorens og viftens komponenter når service er fullført. 
 

Advarsel 
• Helsefarlig støv kan bli spredt under skifte av filter og poser. Derfor må brukeren bruke 

vernebriller, vernehansker og pustemaske i samsvar med beskyttelsesklasse FFP3. 
 

Bruk 
Før bruk må brukeren ha fått opplæring i håndtering av støvsugeren og støv. 
 
 
 
 
Filteret må rengjøres eller skiftes fra tid til annen. Det er aktuelt når arbeidet er fullført, eller når det er 
dårlig innsuging. 
Koble til riktig utsugingsslange. Fest den frie enden av slangen. 
 

Monter sugeslangen på sugeapparatet 
Det er et slangeinntak med en slangelås på tanken. Løft slangelåsen og sett sugeslangens metalladapter 
inn i luftinntaket. Sett slangelåsen i fordypningen på adapteren. Slangelåsen fester adapteren i 
slangeinntaket og løftes når sugeslangen skal fjernes. 

 

Monter dysen på håndrøret 
Gulvmunnstykket har justerbare hjul. Juster hjulinnstillingen slik at du får den beste sugeeffekten. 
Juster hjulene med knappen som er plassert på baksiden av dysen. Hjulene og gummilistene på 
munnstykket kan byttes ut. Kontroller at munnstykket holdes i god stand. 
 

Etter bruk  
Slå av sugeapparatet med bryteren. Fjern pluggen fra strømkabelen fra stikkontakten.  
Ikke dra i strømkabelen! 
Tøm og rengjør sugeapparatet og tilbehør som brukes. Om nødvendig kan tanken og  
tilbehør spyles rene. 
La det aldri være igjen vann eller vått smuss i sugeapparatet. Dette kan skape vond lukt  
og dårlig hygiene. 
 

Skifte filter 
Risiko for støvspredning – Bruk av personlig verneutstyr 
Usunt støv kan bli spredt når du skifter filter. Derfor må brukeren bruke vernebriller, 
vernehansker og pustemaske i samsvar med beskyttelsesklasse FFP3. 
 

   
   Bruk åndedrettsvern    Bruk hørselsvern      Bruk vernebriller 

 
Anbefalte intervaller for bytte av filterskift: Filterstrømpe hver 6. måned og HEPA-filteret  
hver 12. måned. 
 

ADVARSEL 
Koble støpselet til en stikkontakt med riktig spenning. Se navneplaten. 

 



 
 

 

Skift ut filteret på følgende måte: 
1. Ta pluggen ut av stikkontakten. 
2. Løft av filterholderen med filteret. 
3. Løsne mutteren og ta av filterdekslet og filteret. 
4. Kontroller tetningen på filterholderen. 
5. Monter det nye filteret. 
6. Rengjør alle de andre delene. 

 
 
 
 

 

Service 
 
 
 
 
 
 
• Unngå rengjøring med høytrykksspyler. Hvis rengjøring med høytrykksspyler er nødvendig, må 

du ikke rette den mot åpninger på maskinen, spesielt åpningen for kjøleluften. 
• Maskinen må rengjøres før du flytter maskinen fra arbeidsområdet. Videre må inntaket låses med 

den medfølgende ekspanderende pluggen. 
• Alt annet utstyr må anses for å være kontaminert og skal behandles deretter. 
• Bruk et spesielt egnet rom om det er mulig. 
• Riktig personlig verneutstyr må benyttes. 
• Alle deler som er kontaminert etter vedlikehold må håndteres på riktig måte i plastposer i henhold 

til alle forskrifter. 
• Hvis støvsugeren må brukes til andre formål, er det svært viktig at den er ordentlig rengjort for å 

unngå spredning av farlig støv. 

 

 
Tilbehør 
Følgende deler bør skiftes ut med jevne mellomrom: 
Artikkelnummer Beskrivelse Ant./maskin 
590469401 400-2C C-filter 1 ea 
591365501 TH55-filterpose (5 stk.)  0,2 ea (tørr) 
591365601 TH55w filterpose (5 stk.)  0,2 ea (våt) 

 
Garanti 
Alle Husqvarna-sugeenheter og tilbehør har en 12-måneders fabrikkgaranti for material- og 
produksjonsfeil. Ikke forsøk å reparere sugeapparat uten samtykke fra produsenten. Garantien dekker 
ikke feil som er resultatet av normal slitasje, uaktsomhet, defekt bruk, uautorisert reparasjon eller av at 
sugeapparat kobles til feil spenning. 
Ved en klage må sugeapparat eller en avtalt del av det returneres til oss eller vår autoriserte 
representant for garantiundersøkelse og for enhver garantireparasjon eller utskifting. 

 
  

ADVARSEL 
Slå av maskinen, og trekk støpselet ut av stikkontakten. 

ADVARSEL 
Før rengjøring og vedlikehold av maskinen må du slå av maskinen og ta ut støpselet fra 

stikkontakten. 



 
 

 

Problemløsning 
W 70 / W 70 P / W 250 P er utformet og produsert for tøffe miljøer og oppgaver, men brukeren må 
merke seg at maskinen består av komponenter som må beskyttes mot støt og slag. Filteret og de 
forseglede tilkoblingene er nøye valgt for å tjene brukeren. Derfor må maskinen behandles med 
kunnskap slik at den skal fungere riktig i mange år. 
 

Problem Årsak Prosedyre 
 
Motoren starter ikke Ingen spenning Koble til maskinen 

Defekt kabel Skift 
Defekt bryter Skift 

 
Motoren stopper umiddelbart Feil sikring Koble til riktig sikring 
 
Motoren går, Slangen er ikke tilkoblet Koble til slangen 
men det er ingen sugeeffekt Slangen er blokkert Rengjør slangen 
 
Motoren går, Det er hull på slangen Skift slange 
men sugeeffekten er dårlig Tilstoppet filter Skift filter 

Innsugingsenheten er løs Juster 
Smuss i slangen eller inntaket Rengjør slangen og inntaket  
Defekt gummitetning Skift tetning 

 
Støv blåser ut fra motoren Defekt eller løst filter Juster eller skift 
 
Dårlig pumping Pumpen eller rørene er tilstoppet Rengjør pumpen 
 
Unormal støy Bestill service 

 

 
Tekniske data 
 

W 70 P W 70 W 250 P 

Effekt, kW (maks.) 1,2 1,2 1,2 

Spenning, V 230 230 230 

Spenning, A (maks.) 5,2 5,2 5,2 

Strømtilførsel 1-fase 1-fase 1-fase 

Luftstrøm, m3/t 200 200 160 

Luftstrøm, CFM 118 118 95 

Vakuum kPa 22 22 22 

Støvsugerens vannløft, tommer 90 90 90 

Pumpens kW (maks.) 0,65 - 0,45 

Pumpespenning, A (maks) 3,5 - 1,9 

Pumpens vannløft, m 9 - 6 

Pumpens vannløft, fot 30 - 20 

Pumpen utslipp, dm3/min 260 - 150 

Pumpens utslipp, gal/min 69 - 39 

Vekt, kg 45 34 24 
 

 
 TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE! 



 

 

EU-samsvarserklæring 
 
 

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVERIGE, tlf. +46 36 146500, erklærer under eneansvar 
at dette produktet: 

 

fullstendig overholder følgende EU-direktiver og -forskrifter: 

Direktiv/regulering Beskrivelse 

2006/42/EF 

2011/65/EU 

«angående maskiner» 

«angående restriksjoner for farlige stoffer» 
 

og at harmoniserte standarder og/eller tekniske spesifikasjoner er anvendt på følgende måte: 
EN ISO 12100:2010 
EN 60335-1:2012 
EN 60335-1:2012/AC:2014 
EN 60335-1:2012/A11:2014 
EN 60335-2-69:2012 

 
 
 
Partille, 01.08.2017 
 

 
Joakim Ed 
Global FoU-direktør  
Ansvarlig for teknisk dokumentasjon 

Beskrivelse Slamsuger 

Merke HUSQVARNA 

Type/modell W 70, W 70P, W 250 P 

ID Serienumre datert 2017 og senere 
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