
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING: 

LION 15 – LION 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N  GEBRUIKSAANWIJZING 
 

 

Gefeliciteerd ! U heeft de alleszuiger van                             gekozen, een stuk 

gereedschap dat zeker aan uw verwachtingen zal voldoen.  Lees deze 

gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om deze machine zo goed mogelijk te kunnen 

gebruiken. 

BELANGRIJKE  INSTRUCTIES 

Lees deze instructies aandachtig door. 

1. Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u te controleren of de netspanning 

overeenstemt met de gegevens op het typeplaatje, dat zich op de motorkap van het 

toestel bevindt. 

2. Sluit het toestel uitsluitend aan op een geaard stopcontact met een minimum capaciteit 

van 10 A. 

3. Wanneer u het toestel wilt openen om herstellingen of onderhoud uit te voeren, dient 

u eerst de stekker uit het stopcontact te trekken. 

4. Voorkom dat het toestel zelf over de netkabel rijdt.  Daardoor kan het omringende 

isolatiemateriaal namelijk worden beschadigd. 

5. Zuig nooit heet, smeulend of brandend materiaal op (sigaretten, as enz.) 

6. Zuig nooit ontvlambare of agressieve vloeistoffen op. 

7. Laat het toestel nooit onbewaakt achter wanneer het in bedrijf is en houd het ten allen 

tijde buiten het bereik van kinderen en andere onbevoegde personen. 

8. Maak het toestel nooit schoon met trichloorethyleen of andere gelijkaardige 

solventen. 

9. Maak het toestel nooit schoon door middel van onderdompeling. 

10. Maak geen gebruik van het toestel wanneer u denkt dat het defect is. 

11. Voor herstellingen of voor de aanschaf van reserveonderdelen dient u zich te 

wenden tot uw FLOORPUL-verdeler  of  een  daartoe  door ons gemachtigd 

servicepunt. 

12. Gebruik uw toestel uitsluitend overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing. 

De fabrikant behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande waarschuwing, 

wijzigingen aan het toestel of de toebehoren aan te brengen.  De fabrikant is niet 

verantwoordelijk voor beschadiging van tapijten, stoelen, stoffering, meubelbekleding, 

kleding e.d. veroorzaakt door gebruik van dit toestel.  Wij raden u aan allen originele 

onderdelen en toebehoor te gebruiken.  Indien u andere onderdelen en toebehoor 

gebruikt, komt bovendien de garantie te vervallen. 

FUNCTIES VAN HET TOESTELEN GEBRUIK VAN TOEBEHOOR. 

1) OPZUIGEN VAN STOF 

Attentie ! Let er op dat de stekker NIET in het stopcontact zit. 

GEBRUIKSKLAAR  MAKEN 

a) Controleer of de textielfilter goed over het mandje zit tussen de motorkop en de kuip.  

Die filter is namelijk noodzakelijk om te voorkomen dat er stof in de motor komt.  De 

kuip moet steeds droog en zuiver zijn. 

b) Bevestig het mondstuk dat voor uw doel het meest geschikt is aan het hulpstuk of 

direct op de pistoolgreep. 

c) Steek de stekker in het stopcontact.  Het toestel is nu gereed voor het opzuigen van 

stof.   

d) Druk op de schakelaar om het toestel in werking te stellen. 

 

 

FLOORPUL 



2) OPZUIGEN VAN VLOEISTOFFEN (alleen bij LION 25) 

Attentie ! Let er op dat de stekker NIET in het stopcontact zit. 

GEBRUIKSKLAAR  MAKEN 

a) Verwijder altijd de textiel of eventuele papierfilter uit de kuip bij het opzuigen van 

vloeistoffen.  Verwijder voor het water zuigen steeds alle vuil uit de kuip. 

b) Bevestig het mondstuk dat voor uw doel het meest geschikt is aan het hulpstuk of 

direct op de pistoolgreep. 

c) Steek de stekker in het stopcontact.  Het toestel is nu gereed voor het opzuigen van 

vloeistoffen. 

d) Druk op de schakelaar om het toestel in werking te stellen. 

e) Het toestel stopt automatisch met zuigen bij een volle kuip. 

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD VAN HET TOESTEL. 

- Berg het toestel nooit op zonder het te hebben schoongemaakt.  Dit zal de 

duurzaamheid en de hygiëne ervan ten goede komen. 

- Trek, voordat u het toestel opent om schoon te maken of om onderhoud uit te voeren, 

steeds de stekker uit het stopcontact. 

- Ledig de kuip  spoel deze uit met proper water.  Veeg daarna de kuip droog met een 

vod of een zeemvel. 

- Bij het type 60 Lt. is er een aflaatslang voorzien. Verwijder de stop en laat de kuip 

leeglopen. Vergeet niet, na het ledigen, de stop terug op de 

aflaatslang te plaatsen. 

- Spoel de aanzuigslang door met proper water en laat deze vervolgens uitlekken. 

- Ook de toebehoren dienen regelmatig te worden schoongemaakt en dit om een verdere 

goede werking te verzekeren. 

- Bij het gebruik als stofzuiger dient de textielfilter eveneens te worden schoongemaakt.  

Stof de filter af met een borsteltje of bij middel van een 

compressor.  Vervang de filter indien nodig.  Vervang regelmatig een te volle 

papierzak.  Een volle papierzak wordt weggegooid en NIET herbruikt. 

- Gebruik bij het opzuigen van fijn stof steeds een papierzak of een nylon zak. 

- Controleer bij het wegbergen steeds de voedingskabel op beschadigingen. 

- De motor is gemaakt voor onderhoudsarm gebruik.  De koolstofborstels en de 

collector van de rotor dienen eens per jaar te worden nagekeken door 

een gespecialiseerd technieker. 

MOGELIJKE PROBLEMEN BIJ HET ZUIGEN 

 Textielfilter verzadigt met stof --------------------------------------- Textielfilter reinigen 

of vervangen. 

 Papierzak of kuip te vol ----------------------------------------------- Papierzak vervangen 

of tank ledigen. 

 Verstopping in toebehoren, slang of kuipingang ------------------- Reinigen. 

Voor alle 10-liter modellen zijn papierzakken te verkrijgen.  Voor alle modellen zijn 

fijnstoffilters (nylon zak) en absoluut filters te verkrijgen.   Vraag meer inlichtingen bij 

uw FLOORPUL-verdeler.  

 

Toebehoren: 

 

Watertrekker (7) 

alleen bij LION 25 


