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Välkommen till Kirby-familjen! Tack för ditt köp av ett hemvårdssystem från Kirby®. Detta är 

inte bara en dammsugare, utan ett komplett rengöringssystem för hemmet! Du behöver inte 

investera i ett flertal apparater eller fylla dina skåp med rengöringsredskap. 

Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder hemvårdssystemet från Kirby®. 

Kontakta en oberoende auktoriserad Kirby-distributör om du har  

några frågor. 

Den här bruksanvisningen finns tillgänglig online på flera språk. Besök www.kirby.com för att 

läsa en bruksanvisning på ett annat språk.

Eller kontakta The Kirby Company:

 consumer@kirbywhq.com 

 1-800-494-8586 (USA och Kanada) 

 216-529-6146 fax

 www.kirby.com

 The Kirby Company 

 Attn: Consumer Relations 

 1920 West 114th Street 

 Cleveland, Ohio 44102, USA

För delar och tillbehör:

USA och Kanada   1-800-437-7170  

imd@kirbywhq.com

Storbritannien   0800-328-1247  

Europa    00 800 547 292 72  

Australien   1800 781 556 

Sydafrika   0800-203-222  

Ryssland   ` 7 800 500 51 46 

7 495 374 72 82 

Kirby, Avalir, Micron Magic, Tech Drive, Miracle Waxer och Mini Em-Tor  

är registrerade varumärken som tillhör The Scott Fetzer Company.

Besök gärna vår välkomstsida på www.kirby.com/welcome/.  
Vi har samlat all information för att få ut det mesta av ditt 

hemvårdssystem från Kirby på ett ställe. 
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LÄS DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN INNAN DU 
ANVÄNDER PRODUKTEN. OM DU INTE FÖLJER 
INSTRUKTIONERNA OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA 
I DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN SÅ KAN DET 
LEDA TILL PERSONSKADOR. BEHÅLL DEN HÄR 
BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 

Bruksanvisningar finns tillgängliga genom att kontakta  
The Kirby Company, eller online på www.kirby.com

Certifierad av: 

Underwriters Laboratory 
och Canadian Standards 
Association som en dub-
belisolerad apparat.

Utanför Nordamerika: 
Certifierad av lämpliga 
nationella testmyndigheter.

Kirby-modell och valbara tillbehör: 

Avalir: Model G10D Sentria
2930** och 2950** multischamponeringssystem
2931** och 2951** golvvårdssystem
2935** zippborste
2932** turbotillbehörssystem

Avalir: Model G10E Sentria 230/240 Volt
Avalir: Model G10J Sentria 110 Volt

Viktiga säkerhetsinstruktioner

CE DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi, Kirby, intygar under eget ansvar, om tillämpligt, att dammsugaren

av Modell G10E uppfyller kraven enligt följande normer eller
standardiserade dokument.

IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2), EN 55014-1,  
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233 

med gällande föreskrifter, inklusive lågspänningsdirektivet 2006/95/EC  
och samt direktivet 2004/108/EC om elektromagnetisk kompatibilitet.

CE 95
KIRBY

1920 West 114th Street  
Cleveland, OH 44012  

 U.S.A.
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Viktiga säkerhetsinstruktioner
Överblick över säkerhetsriktlinjer och ditt ansvar:

•	 Du	läser	och	förstår	den	här	bruksanvisningen	för	att	säkerställa	din	egen		
 och andras säkerhet. Kontakta The Kirby Company om du har några frågor  
 eller inte förstår informationen i den här bruksanvisningen

•	 	De	flesta	olyckor	i	samband	med	dammsugare	orsakas	av	bristande	 
åtföljande av grundläggande säkerhetsregler och föreskrifter. Du måste  
se upp för potentiella risker. 

•	 	The	Kirby	Company	kan	inte	förutse	alla	tänkbara	omständigheter	som	
skulle kunna innebära en potentiell risk. Av denna anledning är varningarna 
i den här bruksanvisningen inte nödvändigtvis övergripande. Om ett verk-
tyg, en procedur, arbetsmetod eller handhavandeteknik som inte uttryckligen 
har rekommenderats av The Kirby Company används så måste du försäkra 
dig om att produkten inte skadas eller görs osäker av handhavandet, under-
hållet eller reparationsåtgärderna som du väljer. 

  VARNING. För att minska risken för brand, elektriska stötar 
eller skador:

	 •		 Dra	ALLTID	ur	sladden	innan	rengöring	eller	underhåll.
	 •		 Lämna	ALDRIG	apparaten	inkopplad.
	 •		 Använd	ALDRIG	utomhus	eller	på	våta	ytor.
	 •		 	Använd	ALDRIG	med	skadad	sladd	eller	kontakt.	Lämna	in	apparaten	 

till ett auktoriserat Kirby-servicecenter om apparaten inte fungerar som 
den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten.

	 •		 	Kör	ALDRIG	över	sladden	med	apparaten,	dra	eller	bär	aldrig	
apparaten med hjälp av sladden, använd aldrig sladden som ett  
handtag, stäng aldrig en dörr över sladden och dra aldrig sladden runt 
vassa kanter eller hörnor.

	 •		 HÅLL	sladden	borta	från	uppvärmda	ytor.
	 •		 	Koppla	ALDRIG	ur	kontakten	genom	att	dra	i	sladden.	Greppa	i	kontakten,	

aldrig i sladden, för att koppla ur.
	 •		 Hantera	ALDRIG	kontakten	eller	apparaten	med	våta	händer.

•	 	Använd	bara	så	som	beskrivet	i	den	här	bruksanvisningen.	Använd	bara	
Kirbys rekommenderade tillbehör.
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•	 	SÄTT INTE in några föremål i öppningar. Använd inte om någon av  
öppningarna är blockerad. Håll öppningarna fria från damm, ludd, hår  
eller någonting som kan förhindra luftflödet.

•	 	Håll	hår,	löst	sittande	kläder,	fingrar	och	alla	kroppsdelar	borta	från	 
öppningar och rörliga delar.

•	 	Håll	motoraxeln	fri	från	ludd,	hår	och	uppbyggnad	av	smuts.

•	 	Använd	ALDRIG	apparaten	för	att	suga	upp	brandfarliga	eller	lättantändliga	
vätskor, såsom bensin, och använd aldrig i områden där sådana kan finnas.

•	 Stäng	av	alla	kontroller	innan	du	kopplar	ur	kontakten.

•	 Iaktta	extra	försiktighet	vid	rengöring	av	trappor.

•	 Ej	avsedd	att	användas	av	barn.	Får	inte	användas	som	leksak. 
 o  Förvara alla Kirby-kemikalier utom räckhåll för barn. Dessa kemikalier 

kan orsaka irritation eller obehag om de sväljs eller vid kontakt med 
ögonen.

 o Inom EU: 
    Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av 

personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller 
avsaknad av erfarenhet och kunskap om apparaten används under 
uppsikt eller om de har blivit instruerade i hur man använder apparaten 
på ett säkert sätt och de förstår de rådande riskerna. Barn ska inte leka 
med apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten ska ej utföras 
av barn utan uppsikt.

•	 	Använd	endast	Kirby® rengöringsmedel avsedda för användning med  
multischamponeringssystemet. Se avsnittet Kirby® Hemvårdsprodukter  
i manualen.

•	 	Dammsug	inte	upp	någonting	som	brinner,	glöder	eller	röker,	såsom	 
cigaretter, tändstickor eller varm aska.

•	 Använd	inte	enheten	utan	filterpåse	och/eller	filter	på	plats.

Säkerhetssymboler och varningsnivåer

  Detta är varningssymbolen.  
Varning! Bli uppmärksam! Din säkerhet kan riskeras.

ENDAST	AVSEDD	FÖR	HUSHÅLLSBRUK.



76 76

KIRBY-HEMVÅRDSSYSTEMETS® BESTÅNDSDELAR
Nr. Beståndsdel 
1  Yttre permanent påse

2  Påsens frigöringsknapp

3  Rem för påshållare

4  Filterpåse för engångsbruk

5  Toppadapter

6  Mini Em-Tor®-uppsamlare

7  Borstrullens indikatorlampa

8  Remlyftare

9  Luftutlopp 

10 Nedre bärhandtag

11 Övre bärhandtag

12 Upprätt handtag

13 Spärrhake för handtagslutning

14 Strålkastarhuv

15 Tillbehörslås

16 Motoraxel

17 Fäststång

18 Drivmunstycke

19 Stötdämpare

20 Strömbrytare

21 Tech Drive-® drivhjälpspedaler

22 Toe-Touch-kontrollpedaler

23 Handtagets frigöringsknapp

Tillbehör och accessoarer

24 Multischamponeringssystem (valbart)

25 Roteringsmopp (valbart)

26 Mirakelglansmopp (valbart)

27 Kakel- och klinkersborste (valbart)

28 Dyna för hårda golv (valbart)
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TILLBEHÖR OCH ACCESSOARER

Nr. Beståndsdel

29 Tillbehörsdosa

30 Bärbar sprayflaska

31 Portabelt bärhandtag

32 Kapsyl till schamponeringstillbehör 

33 Tillbehörsverktyg

34 Blåsare/uppblåsare

35 Förlängningsslangar

36 Reservrem

37 Dammborste

38 Möbelmunstycke

39 Vägg- och takborste

40 Sugkontrollhandtag

41 Munstycke för trånga utrymmen

42 Ytmunstycke

43 Slangkoppling

44 Luftintagsskydd

45 Zippborste 

46 Turbotillbehör (valbart)
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Montera enheten

1  Montera det upprätta handtaget genom att föra ihop de två 
delarna. Skruva i sladdkroken för att säkra.

2  Tryck in det upprätta handtagets fot i anslutningen på  
enhetens topp.

3  Fäst den yttre permanenta påsens låstunga på det upprätta 
handtaget.

4  Skjut in Mini Em-Tor®-uppsamlaren på luftutloppet, med  
pilarna mittför varandra. Vrid den mot enheten för att låsa 
den på plats.

5  Fäll ut handtaget på remlyftaren på drivmunstycket. Vrid det 
moturs tills de röda pilarna är mitt för varandra. Kroken ska 
fånga och dra ut remmen inuti drivmunstycket.
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6  Tryck ner den nedre pedalen på Toe-Touch-kontrollen hela 
vägen för att höja enhetens front. Höj strålkastarhuven. 

7  Låt de två krokarna på drivmunstyckets baksida vila på 
fäststången på enhetens framsida. Tryck drivmunstycket mot 
enheten och fäst det med hjälp av tillbehörslåset.  

8  Fäll ut handtaget på remlyftaren och använd det för att 
vrida remlyftaren medurs tills de gröna pilarna är mitt för 
varandra. Detta kopplar in remmen så att borstrullen roterar. 
Se sida 17. Sänk strålkastarhuven.

9  Montera en filterpåse för engångsbruk innan du  
dammsuger. Se sida 13.

Strömbrytare
Tryck på strömbrytaren på enhetens baksida för att slå på eller 
stänga av den.
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Filterpåse för engångsbruk
För bästa prestanda, använd bara äkta filterpåsar för engångs-
bruk från Kirby® och ersätt dem när smutsen når upp till strecket 
FULL. En filterpåse för engångsbruk måste monteras på innan du 
dammsuger. 

För att avlägsna en använd filterpåse för engångs-
bruk:

1 Stäng av enheten. Koppla ur strömkontakten från väggut-
taget. Öppna blixtlåset på den yttre permanenta påsen. Vik 
upp kartongfliken som fäster filterpåsen för engångsbruk 
och dra ut den. 

 Använd inte enheten utan filterpåse på plats.

  Dra ur strömsladden ur vägguttaget och se till att motorn 
och fläkten har stannat innan du byter ut filterpåsen för 
engångsbruk.

För att installera en ny filterpåse för engångsbruk:

2  Låt filterpåsen för engångsbruks frontplatta i kartong vila 
mot toppadapterns undersida medan blixtlåset på den yttre 
permanenta påsen är öppet och toppadaptern är utdragen.

3 Vrid upp frontplattan i kartong mot toppadapterns platta yta.

4  Böj fliken högst upp på frontplattan i kartong och tryck på 
den på toppadaptern för att fästa den.

5  Kontrollera att påsens stödrem är ansluten genom det lilla 
hålet på toppadaptern och att den är säkrad över stiftet. 

6  För in filterpåsen för engångsbruk i den yttre permanenta 
påsen och stäng blixtlåset.
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Flytta enheten med strömmen  
avslagen
Tech Drive®-drivhjälpen gör det enkelt att skjuta eller dra enheten 
medan motorn är igång. Tech Drive-drivhjälpen ska ställas i  
neutralläge innan enheten flyttas medan motorn är avstängd.

1 Höj enhetens front genom att trycka ner den nedre pedalen  
på Toe-Touch-kontrollen.

2  Sätt Tech Drive-drivhjälpen i neutralläge genom att trycka  
ner den vänstra neutralpedalen ”N”.
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Låsa det upprätta handtaget
Den här enheten har en spärrhake för handtagslutning som låser 
det upprätta handtaget för att bäras med eller för lagring. 

 Greppa ordentligt tag i handtaget INNAN du låser upp   
     spärrhaken för handtagslutning.  

För dammsugning:

Spärrhaken för handtagslutning ska vara olåst i mittposition för 
dammsugning.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Lås upp spärrhaken för 
handtagslutning innan du drar bakåt. Om du inte följer denna 
varning så kan det leda till att golvet skadas.

För att bära med:

Flytta spärrhaken för handtagslutning bort från påsen för att låsa 
foten på plats när enheten har lyfts från golvet. 

För att lyfta över en dörrtröskel:

Flytta spärrhaken för handtagslutning mot påsen och tryck ner på 
det låsta upprätta handtaget för att lyfta enhetens front över en 
dörrtröskel eller mattkant.

Valfri lagringsmetod:

Sänk det upprätta handtaget till ett horisontellt läge nära golvet 
och flytta spärrhaken för handtagslutning bort från påsen för att 
låsa det upprätta handtaget på plats. Ställ upp enheten på dess 
stötdämpare och luta den mot en vägg för lagring.
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Lyfta enheten
Flytta spärrhaken för handtagslutning bort från påsen för att låsa 
foten på plats. Använd handtaget på påsens arm för att lyfta 
enheten.

Du kan även använda det nedre bärhandtaget i handtagets mitt 
för att lyfta enheten.

Remlyftare
Remlyftaren roterar en krok på insidan av drivmunstycket som 
lyfter och säker ner remmen på motoraxeln. Den används för att:

1 Koppla loss borstrullen:

  Stäng av enheten. Höj strålkastarhuven. Fäll ut handtaget 
på remlyftaren. Använd det för att vrida remlyftaren moturs 
tills de röda pilarna är mitt för varandra. Stäng handtaget. 
Stäng strålkastarhuven. 

I den här positionen kommer borstrullen inte att rotera när 
du dammsuger.

 Vrid inte på remlyftaren när enheten är påslagen. 

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Sätt tillbaka  
borstrullen innan lagring så att den inte är utdragen på  
remlyftarens krok. Om du inte följer denna varning så  
kan det leda till att remmen skadas.

2 Aktivera borstrullen:

  Stäng av enheten. Höj strålkastarhuven. Fäll ut handtaget 
på remlyftaren. Använd det för att vrida remlyftaren medurs 
tills de gröna pilarna är mitt för varandra. Stäng handtaget.   
Stäng strålkastarhuven.

I den här positionen kommer borstrullen att rotera när du 
dammsuger. 
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Vanlig dammsugning
Koppla loss borstrullen för att använda vanlig dammsugning på 
hårda golv samt små och ömtåliga mattor. 

Sänk drivmunstycket så nära golvet som möjligt utan att nudda 
vid det när du använder vanlig dammsugning på bara golv.

Ställ in Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge när du rengör 
hårda golv.
Använd den valbara dynan för hårda golv för att skydda 
dem ytterligare. Se sida 50.

Borstrullens indikatorlampa
Borstrullens indikatorlampa sitter på toppen av drivmunstycket 
och tänds när borstrullen roterar. 

Om borstrullens indikatorlampa blinkar periodiskt eller inte tänds 
så kan det bero på att remmen inte är korrekt inkopplad eller 
behöver bytas. Se sida 53.
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Avlägsna den yttre permanenta påsen  
och Mini Em-Tor®-uppsamlaren
Mini Em-Tor®-uppsamlaren samlar upp stora och tunga partiklar 
som inte når fram till filterpåsen för engångsbruk. 

1Greppa tag i Mini Em-Tor-uppsamlarens fot och rotera den 
bort från enheten och lyft av den.

2  Avlägsna den yttre permanenta påsens topp från enheten 
genom att trycka på påsens frigöringsknapp. 

3  Håll Mini Em-Tor-uppsamlarens öppning över en tidning och 
skaka loss partiklar. Fäst Mini Em-Tor-uppsamlaren på nytt 
när du är klar.  

  Lås Mini Em-Tor®-uppsamlaren säkert på plats, annars 
fungerar inte enheten. (Den startar inte.)

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Sug inte avsiktligen 
upp tunga objekt, såsom mynt. Om du inte följer dessa  
varningar så kan det resultera i att fläkten skadas.
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Upprätt sladdhantering
En rad sladdhållare håller fast sladden på det upprätta hand-
taget. 

1  Fäst sladden genom att knäppa in den i sladdhållarna som 
sitter på foten och sidan av det upprätta handtaget.

2  Med den övre sladdkroken i det övre läget drar du sladden 
mot enhetens baksida och för in sladden under sladdhål-
laren på kroken. 

  Elsladden kan endast föras in eller tas bort från hållaren 
när den övre sladdkroken är i det övre läget. 
Den övre sladdkroken är utformad för att hålla sladden 
på plats när den fälls ner.

3  Snurra sladden runt de övre och nedre sladdkrokarna för 
förvaring.

4  Vrid ner den övre sladdkroken för att frisläppa sladden vid 
användning. Den första öglan kommer att förbli i sladdhål-
laren.
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Justera städhöjden
Toe-Touch-kontrollen, som sitter ovanför framhjulet, höjer och  
sänker drivmunstycket. De numrerade inställningarna är för  
mattor och golv. Inställningarna med punkter är för tillbehör  
och andra rengöringsbehov. 

1  Starta enheten. Tryck på Toe-Touch-kontrollens övre pedal 
upprepade gånger för att sänka drivmunstycket så långt 
det går.

2  Tryck på Toe-Touch-kontrollens nedre pedal ett steg i taget 
för att höja drivmunstycket till den önskade höjden.

Lyssna efter klicket vid varje steghöjning. Räkna klicken till 
den önskade inställningen.

Höjning Användningsområde 
Lägsta inställningen Rekommenderas för: Mattor 
1 klick upp Valbart: Djupa mattor 
2 klick upp Valbart: Långfibriga mattor 
3 klick upp Rekommenderas: Borttagning  

av husdjurspäls 
4+ klick upp Slang och tillbehör

Tech Drive-® drivhjälp
Tech Drive-drivhjälpen gör det enkelt att skjuta eller dra enheten 
medan motorn är igång. 

1  Slå på Tech Drive-drivhjälpen genom att trycka ner sidan av 
pedalen som är markerad med ett D (Drivläge). Detta tar 
bort större delen av ansträngningen som krävs för att flytta 
enheten medan den är påslagen. 

2  Sätt Tech Drive-drivhjälpen i neutralläge genom att trycka 
ner sidan av pedalen som är markerad med ett N som i 
”neutral”. Detta gör det enklare att skjuta eller dra enheten 
medan motorn är avstängd. 

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Sätt Tech Drive-
drivhjälpen i neutralläge innan du dammsuger mjuka 
kakelgolv eller hårda golv. Om du inte följer denna varning 
så kan det leda till skada på golvet.
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Konvertera till en bärbar dammsugare
Den bärbara dammsugaren ger den fullständiga sugkraften från 
en upprätt dammsugare, men med ett kortare handtag som gör 
det enkelt att rengöra trappor och madrasser.

1  Stäng av och koppla ur enheten. Sätt Tech Drive®-
drivhjälpen i neutralläge. Koppla loss den yttre permanenta 
påsen från enheten genom att trycka på påsens frigöring-
sknapp.

2  Avlägsna sladden från det upprätta handtaget. Tryck  
på handtagets frigöringsknapp vid foten av det upprätta 
handtaget och dra det upprätta handtaget rakt upp och  
ut ur springan. (För tydlighetens skull visas inte påsen) 

3  För in det bärbara handtaget i springan där det upprätta 
handtaget satt.

4  Böj den yttre permanenta påsen på mitten och för in  
påsens låstunga i springan på det bärbara handtaget,  
med blixtlåset uppåt. 

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd inte den 
bärbara dammsugaren på stoppade möbler. Om du inte 
följer denna varning så kan det resultera i att möblerna 
skadas.
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Rengöring av mattbelagda trappor 
med den bärbara dammsugaren
Sätt Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge genom att trycka  
ner den vänstra neutralpedalen, ”N”. Placera enheten på ett 
mattbelagt trappsteg, med stöd för enhetens baksida. Starta 
enheten när den är på plats.

  Håll hår, löst sittande kläder/smycken, fingrar och alla kropps-
delar borta från enhetens öppningar och rörliga delar under 
användning

 Tech Drive®-drivhjälpspedalen ska vara i neutralläge när   
du dammsuger trappor. 

Rengöra en madrass med den  
bärbara dammsugaren
Låt lakan eller madrasskydd ligga kvar på sängen medan du 
dammsuger för att undvika revor i madrassen. 

Sätt Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge genom att trycka ner 
den vänstra neutralpedalen, ”N”. Koppla loss borstrullen genom 
att lyfta på strålkastarhuven och vrida remlyftaren moturs tills de 
röda pilarna är mitt för varandra. Sänk strålkastarhuven. Placera 
enheten på madrassen. Starta enheten när den är på plats.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Koppla loss borstrullen, 
ställ in Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge och låt lakan ligga 
kvar på madrassen. Om du inte följer dessa varningar så kan det 
leda till att madrassen skadas.

Ta av drivmunstycket: Fäst slangen 
för att omvandla till en kanister-
rengörare
Använd systemet som en kanisterrengörare med slangen och  
tillbehören för att damma och rengöra högt belägna eller  
små områden.

1  Tryck ner den nedre pedalen på Toe-Touch-kontrollen hela 
vägen medan enheten är avstäng och urkopplad. 
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2  Sätt Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge genom att trycka 
ner den vänstra neutralpedalen, ”N”.

3  Höj strålkastarhuven. Fäll ut handtaget på remlyftaren. 
Använd det för att vrida remlyftaren moturs tills de röda  
pilarna är mitt för varandra. 

4  Vrid tillbehörslåset moturs för att frisläppa drivmunstycket. 
Lyft bort drivmunstycket. Rengör motoraxeln från allt ludd, 
hår eller skräp. 

  Motoraxeln kan vara het. Låt den svalna innan du rör vid 
den eller tar bort ludd, hår eller skräp. 

  Håll motoraxeln fri från ludd, hår och smutsuppbyggnad. 
Om du inte följer dessa varningar kan det leda till att 
slangkopplingen eller personer skadas. 

5  Placera slangkopplingens krokar över fäststången.  
Tryck upp slangkopplingens öppning mot enheten. Vrid 
tillbehörslåset medurs för att låsa det på plats. Sänk 
strålkastarhuven. Starta enheten. 

  Slangkopplingen kan användas med det upprätta  
handtaget eller det bärbara handtaget.

  Se sida 58 om enheten inte startar efter att du har  
anslutit slangkopplingen.
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Montera tillbehör på slangen
Fäst redskap på slangen genom att trycka försiktigt samtidigt 
som du vrider in den mindre änden av slangen i redskapet.

Förlängningsslangar
Fäst en eller två förlängningsslangar för längre räckvidd.

Ytmunstycke
Använd på bara golv och under låga möbler.

Dammborste
Avlägsna damm från rundade eller oregelbundna ytor. 

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd inte  
dammborsten på tv-skärmar. Om du inte följer dessa varningar 
så kan det leda till egendomsskador.

Möbelmunstycke
Rengör stoppade möbler, mattbelagda trappor och kläder. 
Rengör insidan av bilar.
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Munstycke för trånga utrymmen med  
löstagbar borste
Använd munstycket för trånga utrymmen med borsten för att  
ta bort smuts från hörnor, knapptofsar, elementspolar och  
glidfönsterspår.

Avlägsna borsten för att rengöra sprickor, springor, hörnor, skåror 
och smala öppningar. 

Sugkontrollhandtag
Justera ventilen på sugkontrollhandtaget för att anpassa  
sugstyrkan.

Använd sugkontrollhandtaget i början av förlängningsslangarna 
för att nå ner.

Vägg- och takborste
Fäst vägg- och takborsten på sugkontrollhandtaget för att få rätt 
vinkel för att dammsuga väggar och tak.

Rotera vägg- och takborsten 180° för att dammsuga ovanpå dör-
rar, på avsatser eller ovanpå böcker i bokhyllor.

Tillbehörsverktyg
Används för golvmattor i bilar.

Blåsare/uppblåsare
Använd som tömningsredskap för att rengöra små utrymmen eller 
för att tömma ut luften ur luftfyllda leksaker eller madrasser. 

Se sida 27 för hur man använder den som uppblåsningsredskap.

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd redskapet för 
uppblåsning och tömning av luft i intervaller på 60-sekunder, 
med en kort paus mellan intervallerna. Om du inte följer dessa 
varningar så kan det leda till att motorn överhettas och skadar 
fläktbladen.
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Zippborste
Zippborsten kan användas för att dammsuga hemtextil och 
mattbelagda trappor. Den kan även användas för att rengöra 
bilinteriör.

Tryck inte hårt på zippborsten för bästa resultat. Låt den rotera 
med maximal hastighet genom att försiktigt föra den över ytan 
som ska rengöras. 

 Håll hår, löst sittande kläder/smycken, fingrar och alla    
    kroppsdelar borta från den roterande zippborsten.   
     Håll borsten platt mot ytan. 

OBSERVERA. Använd inte zippborsten på ömtåliga tyger. 
Om du inte följer denna varning så kan det leda till  
egendomsskador.

Rengör zippborsten efter användning:

1  Ta av zippborsten från slangen. Tryck på knappen på  
borstens framsida för att koppla loss den yttre borstringen. 

2  Lyft ut turbinen ur verktyget och ta bort eventuella partiklar 
eller ludd från turbinen och verktygshåligheten.

3  Sätt tillbaka turbinen i verktyget och vrid på det tills hankar-
na faller in i skårorna. Knäpp tillbaka borstringen på plats.
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Blåsare/uppblåsare 
Omvandla Kirby-systemet till en blåsare genom att fästa slangen 
till luftutloppet.

1  Avlägsna drivmunstycket. Se sida 22. Placera krokarna som 
sitter på baksidan av luftintagsskyddet över fäststången på 
enhetens framsida. Tryck luftintagsskyddet mot enheten och 
vrid tillbehörslåset medurs för att fästa det.

2  Avlägsna den yttre permanenta påsen. Tryck på påsens 
frigöringsknapp för att ta bort toppen. Greppa sedan tag i 
Mini Em-Tor®-uppsamlarens fot, vrid bort den från enheten 
och lyft av den.

3  Anslut slangkopplingen till luftutloppet. Rikta pilen på den 
stora änden av slangkopplingen mot pilen på luftutloppet. 
Vrid slangkopplingen medurs för att låsa den på plats.

4  Fäst redskapet för uppblåsning och tömning av luft. Använd 
för att blåsa upp leksaker, luftmadrasser eller andra uppblås-
bara saker med lågt tryck, upp till ett lufttryck på 6,89 kPa 
(1 psi, pounds per square inch). Se sida 58 om enheten inte 
fungerar efter att du har omvandlat den till blåsläge. 

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd redska-
pet för uppblåsning och tömning av luft i intervaller på 
60-sekunder, med en kort paus mellan intervallerna. Om 
du inte följer dessa varningar så kan det leda till att motorn 
överhettas och skadar fläktbladen.
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Bärbar sprayflaska
Den bärbara sprayflaskan används bara i blåsläge. Se sida 27. 
Den används för att spraya vattenbaserade vätskor.

1  Förbered den bärbara sprayflaskan. Skruva loss behållaren 
och fyll den till ¾ med en icke-brandfarlig vätska. 

Försäkra dig om att stigröret är fäst på den bärbara 
sprayflaskan innan du skruvar på behållaren ordentligt. Fäst 
den bärbara sprayflaskan på slangkopplingens ände. 

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd mindre  
lösning i behållaren om den bärbara sprayflaskan måste 
lutas under användning. Om du inte följer dessa varningar 
så kan det leda till spilld vätska och egendomsskador.

 Använd aldrig brandfarliga eller lättantändliga   
vätskor i sprayflaskan. 

2  Håll den bärbara sprayflaskan horisontellt. Starta enheten. 
Kontrollera spraymönstret genom att trycka på avtryckaren 
för att spraya lösningen på en tidning. Vrid på kontrollen  
på avtryckaren för att justera spraymönstret.

3  Tryck in avtryckaren helt och använd långsamma, svepande 
rörelser när du sprayar.  

  Använd inte insektsgifter eller kemiska produkter i den  
bärbara sprayflaskan, eller vätskor som kan påverka   
eller skada det mänskliga andningssystemet, ögonen   
eller huden. 
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Rengöring av den bärbara  
sprayflaskan

1  Rengör den bärbara sprayflaskan omedelbart efter använ-
dning. Töm behållaren. Rengör den ENBART med tvål och 
varmt vatten. 

  Rengör aldrig den bärbara sprayflaskan med brandfar-
liga rengöringsvätskor.

2  Avlägsna och tvätta stigröret. (Kom ihåg att sätta tillbaka det 
efter rengöring.)

3  Tryck ner de två spärrhakarna på strålmunstycket, dra ut 
det och skölj det noggrant. Fyll behållaren med vatten, sätt 
tillbaka behållaren och spraya tills vattnet är klart.
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Schamponeringstillbehör

Schamponeringstillbehöret används för att rengöring av  
trappor och små utrymmen som inte kan rengöras med  
hjälp av det fullstora multischamponeringssystemet.

1 Dammsug ytan som ska rengöras.

2  Montera schamponeringstillbehöret på samma sätt som den 
bärbara sprayflaskan. Se sida 28. Fyll behållaren med vat-
ten upp till det första strecket. Fyll på med Kirbys mattscham-
po tills vätskan når upp till det andra strecket i behållaren.

3  Fäst kapsylen till schamponeringstillbehöret på den bärbara 
sprayflaskans ände.

4  Starta enheten och tryck på avtryckaren för att skapa  
skum. Vrid på kontrollen på avtryckaren för att justera  
skumvolymen.

5  Spraya skummet direkt på ytan som ska rengöras. Arbeta in 
skummet i ytan med en mjuk och ren borste eller tvättsvamp 
tills skummet försvinner. Låt ytan torka helt och dammsug 
därefter bort torra rester som innehåller smuts och fett. 

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd inte 
schamponeringstillbehöret på känslig hemtextil, såsom silke, 
brokad eller sammet. Prova på en provbit om du är osäker. 
Låt provbiten torka och kontrollera den innan du schampon-
erar vidare.

6  Rengör schamponeringstillbehöret noggrant efter  
användning. Se sida 29.
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Multischamponeringssystem  
Multischamponeringssystemet används för att schamponera  
mattor och rengöra golv med hård yta.

Omvandla för mattschamponering
Schamponera regelbundet för att hålla mattorna rena. Rengör 
fläckar och högtrafikerade områden oftare. Dammsug mattan 
noggrant innan du schamponerar. 

1 Avlägsna drivmunstycket. Se sida 22.

2 Avlägsna den yttre permanenta påsen. Se sida 18.

 

3  Lyft bort spillfacket från multischamponeringssystemet. 

 
 

4  Använd alltid mattborstrullen när du schamponerar mattor. 
Om mattborstrullen redan sitter på plats, gå till steg 8.

  För in mattborstrullen om det behövs. Använd handtaget för 
att vrida remlyftaren för multischamponeringssystemets mun-
stycke medurs tills de gröna pilarna är mitt för varandra.
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5  Vänd på multischamponeringssystemet och dra upp remmen 
för att lossa och ta bort roteringsmoppen.

6  För multischamponeringssystemets rem över mattborstrullens 
mitt och för in den i multischamponeringssystemet.

7  Vänd på multischamponeringssystemet. Använd handtaget 
på remlyftaren för att vrida den moturs tills de röda pilarna 
är mitt för varandra, samtidigt som du trycker upp remmen 
med fingret. Kroken på remlyftaren kommer att fånga upp 
och dra ut remmen.

8  Kontrollera att baffelplåten är på plats på multischamponer-
ingssystemets undersida. För in baffelplåten med den platta 
sidan mot borstrullen om det behövs. 

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Försäkra dig om 
att baffelplåten är på plats på multischamponeringssystemet 
innan du använder det på mattan. Om du inte gör detta så 
kan det leda till egendomsskador.

9  Tryck ner den nedre pedalen på Toe-Touch-kontrollen hela 
vägen för att höja enhetens front.
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10  Anslut krokarna på baksidan av multischamponeringssys-
temet till fäststången.

11  Tryck multischamponeringssystemet mot enheten och vrid 
tillbehörslåset medurs för att låsa det på plats. 

12  Använd handtaget för att vrida remlyftaren för  
multischamponeringssystemets munstycke medurs tills de 
gröna pilarna är mitt för varandra. Sänk strålkastarhu-
ven.

13 För in spillfacket.

14  Kontrollera att lödderskärmen och skumsvampen är på 
plats på schampobehållaren. Om de inte är på plats så 



3534

V
A

LB
A

RA
 T

IL
LB

EH
Ö

R

3534

kommer det inte att skumma ordentligt.

15  Schampobehållaren bör fyllas och tömmas över en vask. 
Skruva loss den stora kapsylen från schampobehållarens 
topp. Vrid skumkontrollventilen till OFF. Fyll tanken med 
varmt vatten (inte hett) enligt tabellen nedan. 

Använd den stora kapsylen från schampobehållarens topp 
för att mäta upp mattschampo, inte locket från schampoflas-
kan. Använd inte mer schampo än angivet, eftersom detta 
leder till för mycket skum.

STORLEK VATTEN  SCHAMPO
Liten 1:a strecket på schampobehållaren 1 kapsyl 
Medel 2:a strecket på schampobehållaren 2 kapsyler 
Stor 3:e strecket på schampobehållaren 3 kapsyler

Sätt tillbaka den stora kapsylen på schampobehållaren. 

  En tank lösning fylld till det tredje strecket rengör en stor 
mattbelagd yta på ungefär 3x3,5 m.

  Använd endast Kirby® rengöringsmedel, såsom  
Kirbys mattschampo, avsett för användning med denna 
produkt. Om du inte följer dessa varningar så kan det 
leda till skador på grund av inre komponentskador.

16  Anslut vinkelslangen ordentligt till  
multischamponeringssystemets munstycke. 

17  Placera öppningen i schampobehållarens botten över  
luftutloppet, och var försiktigt så att du inte spiller vätska 
på systemet eller på golvet.

Vrid schampobehållaren mot enheten för att låsa den 
på plats.

18 Anslut vinkelslangen till schampobehållarens botten.
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Schamponering av mattor

1  Trampa på Toe-Touch-kontrollens övre pedal tills multischam-
poneringssystemet är i sin lägsta position.

2  Vrid skumkontrollventilen till mattinställning. Starta systemet. 
I samband med att enheten flyttas fram och tillbaka så kom-
mer skum att släppas ut och borsten kommer att arbeta in 
det i mattan. Schamponera små sektioner av mattan i taget 
för att förenkla rengöringen.

3  Vrid skumkontrollventilen till off-läge. Gå över den scham-
ponerade mattan igen i flera olika riktningar för att grundligt 
arbeta in allt schampo i mattan. 

4  Töm spillfacket under schamponeringen vid behov. 
Kontrollera indikatorerna på kanten av spillfackets lock.  
När vätska börjar fylla området under mätarna så är det 
dags att tömma spillfacket.

Stäng av enheten. Lyft spillfacket och bär bort det till en  
vask för att tömmas. Sätt tillbaka spillfacket innan du startar 
systemet igen och fortsätter att schamponera. 

5  Låt mattan torka helt. Omvandla enheten till en upprätt 
dammsugare. Dammsug bort torra rester som innehåller 
smuts och fett.
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Rengöring av multischamponerings-
systemet 

1 Vrid skumkontrollventilen till off-läge.

2  Tryck ner den nedre pedalen på Toe-Touch-kontrollen hela 
vägen för att höja munstycket och spillfacket. Låt enheten 
gå i flera sekunder för att låta allt schampo och vatten som 
återstår skakas av borsten. Stäng av och koppla ur enheten.

3  Lyft spillfacket och bär bort det till en vask för att tömmas. 
Skölj ur alla delar av spillfacket noggrant och ställ det åt 
sidan för att torka.

4 Avlägsna slangen från schampobehållarens botten.

5  Höj strålkastarhuven. Vrid remlyftaren moturs tills de röda 
pilarna är mitt för varandra.
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6  Vrid tillbehörslåset moturs. Lyft av multischamponeringssyste-
met och bär bort det till vasken. 

7  Skölj alla delar av multischamponeringssystemet och ta bort 
allt ludd från borststråna. Skaka av vattnet från systemet. Låt 
alla delar torka ordentligt.

8 Vrid schampobehållaren bort från enheten och lyft av den.

9  Häll all återstående vätska från schampobehållaren i 
vasken. Avlägsna och rengör lödderskärmen, kapsylen 
och tvättsvampfiltret. Skölj ur schampobehållaren med kallt 
vatten och sätt tillbaka lödderskärmen, kapsylen och tvätt-
svampfiltret. Låt alla delar torka ordentligt innan du sätter 
tillbaka dem.



3938

V
A

LB
A

RA
 T

IL
LB

EH
Ö

R

3938

Multischamponeringssystem:  
Hårda golv
Du kan använda multischamponeringssystemet för att rengöra 
hårda golv genom att sätta i roteringsmoppen och rengöra med 
Kirbys rengöringsmedel för hårda golv. Dammsug eller sopa  
golven för att ta bort stort skräp innan du rengör hårda golv.

Omvandla för rengöring av  
hårda golv  

1 Avlägsna drivmunstycket. Se sida 22.

2 Avlägsna den yttre permanenta påsen. Se sida 18.

3 Lyft bort spillfacket från multischamponeringssystemet. 

4  Roteringsmoppen måste användas vid rengöring av  
hårda golv. Om roteringsmoppen redan sitter på plats,  
gå till steg 8.

Avlägsna mattborstrullen och sätt i roteringsmoppen vid 
behov. Använd handtaget för att vrida remlyftaren för  
multischamponeringssystemets munstycke medurs tills de 
gröna pilarna är mitt för varandra.
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5  Vänd på multischamponeringssystemet och dra upp remmen 
för att lossa och ta bort mattschampoborstrullen. 

6  För multischamponeringssystemets rem över roteringsmop-
pens mitt och för in den i multischamponeringssystemet.

7  Använd handtaget på remlyftaren för att vrida den moturs 
tills de röda pilarna är mitt för varandra, samtidigt som du 
trycker upp remmen med fingret. Kroken på remlyftaren 
kommer att fånga upp och dra ut remmen.
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8 Tryck ner den nedre pedalen på Toe-Touch-kontrollen hela 
vägen för att höja enhetens front.

9 Anslut krokarna på baksidan av multischamponeringssyste-
met till fäststången. 

10  Tryck multischamponeringssystemet mot enheten och vrid 
tillbehörslåset medurs för att låsa det på plats. Använd 
handtaget på schamponeringsmunstyckets remlyftare 
för att vrida den medurs tills de gröna pilarna är mitt för 
varandra. Sänk strålkastarhuven.

11 För in spillfacket.
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Rengöring av otäta hårda golv
OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd lite vätska vid 
rengöring av otäta golv. Läs alltid tillverkarens rekommenderade 
rengöringsinstruktioner. Om du inte följer dessa varningar så 
kan det leda till att golvet skadas.

1  Fäst den tomma schampobehållaren till luftutloppet. 
Du behöver inte fästa vinkelslangen.

2  Spraya en tunn dimma av Kirbys färdigblandade 
rengöringsmedel för hårda golv på ett litet område av  
golvet. Överfukta inte golvet. Endast en liten mängd  
lösning behövs.

3  Sätt Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge och starta 
apparaten.
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4  Tryck på Toe Touch-kontrollens övre pedal upprepade 
gånger tills roteringsmoppen får kontakt med golvet. För 
apparaten över området som ska rengöras. Spraya mer 
rengöringsmedel efter behov.

5  Töm spillfacket under schamponeringen vid behov. 
Kontrollera de genomskinliga mätarna på kanten av  
spillfackslocket. När vätska börjar fylla området under 
mätarna så är det dags att tömma spillfacket.

Stäng av enheten. Lyft spillfacket och bär bort det till en  
vask för att tömmas. Sätt tillbaka spillfacket innan du  
schamponerar. 

6  Låt golvet torka helt. Använd en handduk för att torka upp 
överflödig vätska om det behövs.

7  Rengör multischamponeringssystemet noggrant. Låt  
samtliga delar, särskilt roteringsmoppen, torka ordentligt 
innan lagring.

8  Roteringsmoppens fibrer kommer att slitas ner med tiden. 
Byt ut roteringsmoppen regelbundet för bästa städresultat.
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Rengöring av täta hårda golv
Schampobehållaren med extra vätska används vid rengöring av 
täta hårda golv, såsom vinyl eller kakel.

1  Fyll schampobehållaren vid vasken. Skruva loss den stora 
kapsylen från schampobehållarens topp. Vrid skumkontroll-
ventilen till OFF. Fyll behållaren med vatten upp till det första 
strecket. 

  Använd den stora kapsylen från behållarens topp och häll 
en kapsyl med Kirby®-rengöringsmedel för hårda golv i 
schampobehållaren. Använd inte mer än angivet, eftersom 
detta leder till för mycket skum.

 Sätt tillbaka den stora kapsylen på schampobehållaren.  
    Använd endast Kirby®-rengöringsmedel, såsom Kirbys 

rengöringsmedel för hårda golv, avsett för användning 
med denna produkt. Om du inte följer dessa varningar 
så kan det leda till skador på grund av inre  
komponentskador.

2  Anslut vinkelslangen ordentligt till multischamponeringssyste-
mets munstycke. 

3  Placera öppningen i schampobehållarens botten över  
luftutloppet, och var försiktigt så att du inte spiller vätska  
på systemet eller på golvet. 

 Vrid schampobehållaren mot enheten för att låsa den på 
plats.

4 Anslut vinkelslangen till schampobehållarens botten. 

5  Tryck på Toe-Touch-kontrollens övre pedal upprepade 
gånger tills roteringsmoppen får kontakt med golvet.



4544

V
A

LB
A

RA
 T

IL
LB

EH
Ö

R

4544

6  Vrid skumkontrollventilen medurs till inställningen för hårda 
golv. Sätt Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge. Starta 
enheten. I samband med att enheten flyttas fram och  
tillbaka så kommer rengöringslösning att släppas ut och 
roteringsmoppen kommer att skrubba golvet.

7  Vrid skumkontrollventilen till OFF-läge. Gå tillbaka över 
golvet för att rengöra det noggrant och för att samla upp 
överflödig vätska.

8  Låt golvet torka helt. Använd en handduk för att torka upp 
överflödig vätska om det behövs.

9  Rengör multischamponeringssystemet noggrant. Låt  
samtliga delar, särskilt roteringsmoppen, torka ordentligt 
innan lagring.

10  Roteringsmoppens fibrer kommer att slitas ner med tiden. 
Byt ut roteringsmoppen regelbundet för bästa städresultat.
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Mirakelglanssystem 
Få hög glans på hårda golv med Mirakelglanssystemet. 

1   Dammsug golvet och/eller rengör med multischamponer-
ingssystemet för hårda golv innan du använder Kirby 
mirakelglansmedel. Låt golvet torka helt. 

2  Omvandla Kirby-systemet för rengöring av hårda golv 
(se sida 38). Istället för roteringsmoppen sätter du i den ran-
diga mirakelglansmoppen. 

3   Fäst den tomma schampobehållaren till luftutloppet. Du 
behöver inte fästa vinkelslangen. Detta tillåter luftflöde 
genom systemet. 
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4  Spraya en tunn dimma av Kirbys mirakelglansmedel direkt 
på ett litet område av golvet. 

OBSERVERA: Testa Kirby mirakelglansmedel på en undan-
gömd del av golvet innan du använder det på hela golvet. 

5  Försäkra dig om att Tech Drive®-drivhjälpen är i neutralläge 
och starta apparaten. 

6    Tryck på Toe Touch-kontrollens övre pedal upprepade 
gånger tills mirakelglansmoppen får kontakt med golvet. För 
genast apparaten över området som sprayats med mirakel-
glansmedel för att fördela medlet jämnt. Gå endast över 
området en eller två gånger för bästa resultat. Spraya mer 
rengöringsmedel efter behov. 
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7  Låt golvet torka helt innan du går på ytan. 

8  Demontera och rengör alla delarna av multischampone-
ringssystemet med en blandning av 50 % ammoniak och 
50 % vatten för att undvika uppbyggnad av Kirby mirakel-
glansmedel. Låt samtliga delar torka innan lagring. Torka av 
undersidan av Kirby-systemet med en mjuk trasa fuktad med 
en blandning av 50 % ammoniak och 50 % vatten efter 
behov. 

9		Återbehandla	med	Kirby	mirakelglansmedel	efter	behov	för	
att behålla glansen. 



4948

V
A

LB
A

RA
 T

IL
LB

EH
Ö

R

4948

Kakel- och klinkerssystem
Rengör, polera och snygga till kakel- och klinkersgolv. 

1   Omvandla Kirby-systemet för rengöring av hårda golv (se 
sida 38). Istället för roteringsmoppen sätter du i den ran-
diga kakel- och klinkersborsten. 

2   Fäst den tomma schampobehållaren till luftutloppet. Du 
behöver inte fästa vinkelslangen. Detta tillåter luftflöde 
genom systemet.  

3   Spraya en tunn dimma av Kirby kakel- och klinkersförbe-
handling direkt på missfärgade eller fläckiga fogar. Spraya 
Kirby kakel- och klinkersrengöring direkt på golvet. 

OBSERVERA Testa Kirby kakel- och klinkersrengöring på en 
undangömd del av golvet innan du använder det på hela golvet. 
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4  Försäkra dig om att Tech Drive®-drivhjälpen är i neutralläge 
och starta apparaten.

5  Tryck på Toe Touch-kontrollens övre pedal upprepade 
gånger tills kakel- och klinkersborsten får kontakt med gol-
vet. För apparaten över området som ska rengöras. Spraya 
mer rengöringsmedel efter behov. 

6  Låt golvet torka helt innan du går på ytan. 

7  Demontera och rengör alla delarna av multischamponer-
ingssystemet. Låt samtliga delar torka innan lagring.
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Dyna för hårda golv
Den valbara dynan för hårda golv kan användas vid dammsug-
ning av bara golv för att skydda golvet ytterligare mot repor. 

 Får endast användas på torra golv.

1  Stäng av enheten. Trampa på Toe-Touch-kontrollens nedre 
pedal för att höja drivmunstycket. Glid in dynan för hårda 
golv under munstycket och tryck uppåt tills spännena låses 
på plats. 

   Stäng av enheten, dra ur strömsladden ur vägguttaget 
och se till att motorn och borstmunstycket har stannat 
innan du sätter fast dynan för hårda golv.

2  Omvandla enheten till en vanlig dammsugare genom att 
vrida remlyftaren moturs tills de röda pilarna är mitt för 
varandra. 

3  Sätt Tech Drive®-drivhjälpen i neutralläge. Sänk drivmun-
stycket och dammsug golvet.

4  Höj drivmunstycket och trampa på flikarna på baksidan av 
dynan för hårda golv för att ta bort den.
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Turbotillbehör
Turbotillbehöret kan användas till att slipa, polera eller skura. 
Turbotillbehöret används med slangen på enhetens framsida.

Turboslipning

1  Montera turboslipen. Börja med att koppla loss och lyfta av 
slipens dammkåpa.

2  Vrid upp klämspakarna på sidan av turbotillbehöret.  
För in ett sandpapper i frontklämman och lås spaken. Svep 
sandpappret stramt om botten på turbotillbehöret, stoppa 
ner änden i den bakre klämman och lås på plats. 

  Tre sorters sandpapper följer med turbotillbehöret. Varje 
del är ett standardark på 1/3. Använd ett fint papper för 
en jämn ytbehandling och ett grovt papper för att slipa 
grova ytor.

3  Håll turbotillbehöret på en plan yta och sätt tillbaka 
dammkåpan med öppningen bakåt. För in  
slangkopplingen.
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4  Greppa tag i turbotillbehöret både fram och bak och starta 
Kirby-enheten. Starta genom att trycka på knappen på  
turbotillbehörets topp.

  För turbotillbehöret långsamt över ytan medan du trycker 
försiktigt. Låt turbotillbehöret göra jobbet. Tvinga det inte 
och luta dig inte tungt på det. 

  Slipning kan resultera i en explosiv blandning av fint   
  damm och luft. Använd bara slipmaskinen i ett   
  välventilerat område.
 - Lämna aldrig en filterpåse med slipdamm obevakad.
 - Töm aldrig en filterpåses innehåll i en öppen låga.
 -  Byt ut filterpåsen när den är 1/3 full och töm påsen varje 

gång du slutar använda maskinen.
 -  Kontrollera att inga metallobjekt, såsom nubb, spik, m.m. 

sticker upp från ytan. De kan skada sandpappret och tur-
botillbehöret. Använd alltid en hammare och spikförsänk-
are för att slå i alla spikar innan du slipar. Att slå emot 
en spik medan du slipar kan orsaka gnistor och leda till 
explosion eller brand.

 - Använd alltid skyddsglasögon.
 

Turbopolering
Fäst den syntetiska lammullsdynan på samma sätt som du fäster 
sandpapper. Sätt inte tillbaka dammkåpan. Den används inte 
vid polering.

Använd turbotillbehöret för att polera bordsytor, paneler och 
stora platta ytor. 

Turboskrubbning
Fäst sadelgjordsskrubbdynan i nylon på samma sätt som du 
fäster sandpapper. Sätt inte tillbaka dammkåpan. Den används 
inte vid skrubbning.

Använd turbotillbehöret för att skrubba hårda ytor, såsom 
keramikplattor. Använd inte på målade ytor.
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  Stäng ALLTID av enheten och koppla ur den från eluttaget   
innan du genomför något underhållsarbete.

Byte av drivmunstyckets rem

1  Avlägsna drivmunstycket och vrid remlyftaren medurs tills de 
gröna pilarna är mitt för varandra.

2  Lås upp mattplattan genom att kroka loss de två spärrha-
karna på drivmunstyckets baksida. Dra i mattplattans bakre 
kant för att ta bort den. 

3  Notera borststrånas höjdinställning, som är markerad på 
borstrullens ände, innan du lyfter ut borstrullen. Se sida 55.

4 Dra av den gamla remmen och ersätt den med en ny.

UNDERHÅLL
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5  Försäkra dig om att siffrorna på borstrullens ändlock är 
samma på båda sidor innan du för in borstrullen i  
drivmunstycket. 

Sätt tillbaka remmen och borstrullen i drivmunstycket. En av 
borstrullens ändar är större än den andra. Borstrullen kan 
bara sättas in i drivmunstycket på ett sätt.

Centrera remmen på borstrullen. 

OBSERVERA Risk för egendomsskada. Använd bara äkta 
Kirby-reservdelar. Om du inte följer denna varning så kan 
det leda till egendomsskador.

6  Placera mattplattan på stötdämparens front och dra den 
sedan över baksidan. Fäst den på plats med hjälp av de  
två spärrhakarna.

7  Vrid remlyftaren moturs tills de röda pilarna är mitt för 
varandra. Remmen ska fångas upp av kroken på munstyck-
ets insida. Sätt tillbaka drivmunstycket på enheten.

8   Vrid remlyftaren medurs tills de gröna pilarna är mitt för 
varandra.

9   Starta enheten och kontrollera att borstrullens indikatorlam-
pa lyser. Detta innebär att borstrullen roterar.

UNDERHÅLL
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Justering av borstrullens höjd

1  Borstrullens höjd är justerbar. Borsthåren, som slits ner efter 
lång användning, kan förlängas. 

Följ anvisningarna för hur man byter drivmunstyckets  
rem på sida 53. Välj borstrullens höjd efter att borsten   
har tagits bort.

2  Vrid borstrullens ändar till önskad inställning: 1, 2 eller  
3 steg. Se till att inställningen är likadan på båda sidor. 
Desto fler steg du vrider, desto längre fälls borststråna ut.

Sätt tillbaka borstrullen och fäst mattplattan. 

Underhållsråd
Håll hela borstrullen och remspåret fria från ludd, trådar,  
hår och andra fibrer. Detta låter borstrullen prestera till högsta 
möjliga grad.

Håll motoraxeln fri från ludd, hår och smutsuppbyggnad.

  Motoraxeln kan vara het. Låt den svalna innan du rör vid 
den eller tar bort ludd, hår eller skräp. 

  Håll motoraxeln fri från ludd, hår och smutsuppbyggnad. 
Om du inte följer dessa varningar så kan det leda till att 
slangkopplingen skadas samt kroppsskador.

UNDERHÅLL
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Byte av rem och borstrulle
Se detaljerade instruktioner på sida 53.

Slitage och byte av hjul
Kirby®-hjul tillverkas med en foglig tråd som är utformad för att förhindra mattslitage och 
golvskador. Efter en längre tids användning kommer hjultrådarna att slitas ut så att hjulen 
behöver bytas.

Kontrollera hjultrådarna. Kontakta en auktoriserad Kirby-leverantör för att byta ut hjulen om 
något av plasthjulen syns igenom tråden. 

Byte av sladd
 ANVÄND INTE ENHETEN om elsladden blir skuren eller fransig. Kontakta en auktoriserad  

     Kirby-leverantör för ersättning.

Den nya ersättningssladden ska fästas på enheten först, innan den kopplas in i eluttaget.

Byte av strålkastare
Kontakta en auktoriserad Kirby-leverantör för ersättning om en eller flera av strålkastarens  
LED-lampor slutar fungera.

Att serva en dubbelisolerad apparat
I en dubbelisolerad apparat används två isoleringssystem istället för ett jordningsmedel.  
Inget jordningsmedel behövs och det ska inte heller läggas till på apparaten. En  
dubbelisolerad apparat är markerad med orden ”DOUBLE INSULATED” (USA och Kanada). 
Symbolen  kan även finnas på apparaten.

Att serva en dubbelisolerad apparat kräver extrem försiktighet och kunskap om systemet,  
och det bör endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

Reservdelar för den här dubbelisolerade modellen måste vara äkta Kirby®-delar för att  
bibehålla säkerheten och skydda garantin.

UNDERHÅLL
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Byte av elkontakt
Följande information gäller vid byte av elkontakter på Kirby®-modeller som används i 
Storbritannien, Australien, Sydafrika och Nya Zeeland.

VIKTIGT

Ledningstrådarna i huvudledningen är färgade enligt följande kod: 
Blå ... Neutral 
Brun ... Strömförande

Eftersom färgerna på ledningstrådarna i den här enhetens huvudledning kanske inte stämmer 
överens med färgmarkeringarna på din elkontakts terminaler, ska du fortsätta enligt följande:

VARNING: KOPPLA INTE någon av ledningarna till terminalen som är markerad med ett 
”E” eller med jordsymbolen . Ingen ledning ska kopplas till den terminalen. Den blå led-
ningen måste kopplas till terminalen som är markerad med bokstaven N eller som är färgad 
svart. Den bruna ledningen måste kopplas till terminalen som är markerad med bokstaven L 
eller som är färgad röd. Montera en 5A-säkring om en U.K.: 13A (BS 1363)-kontakt använ-
ds. Alla andra sorters elkontakter skyddas med en 5A-säkring eller säkringstråd i adaptern 
eller fördelningscentralen. Om elkontakten inte passar i eluttagen i användarens hus så ska 
den kapas av och kasseras på ett säkert sätt, och korrekt elkontakt ska monteras.

Kirby ®-modellen G10E är godkänd av Brittiska styrelsen för elektrotekniska godkännanden 
(British Electrotechnical Approvals Board, BEAB).

Varning: Det föreligger stötrisk om en elkontakt som har kapats av från strömsladden förs in i 
ett eluttag för 13A-kontakter. Alla ersättningssäkringar i eluttaget måste vara ASTA-godkända 
BS1362 5A-säkringar i Storbritannien.

Varning: Använd aldrig elkontakten utan säkringslock om säkringslocket är avtagbart.

Om strömsladden är skadad och behöver bytas ut så har den reservdelsnummer:  
8908** -Australien/Nya Zeeland; 8909** -Kontinentaleuropa; 8907** -Sydafrika;  
8906** -Storbritannien; 1920** -USA:

FARA Risk för elektrisk stöt. 
- Koppla alltid ur innan underhåll. 
- Använd ALDRIG med en skadad elkontakt. 
-  Lämna in apparaten till en auktoriserad Kirby-leverantör om apparaten inte fungerar som 

den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten.
Om du inte följer dessa varningar så leder det till död eller allvarliga skador.

UNDERHÅLL
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Motorn startar inte.

1.  Kontrollera att strömsladden är inkopplad och att eluttaget är strömförsett. 

2.  Kontrollera att sladden är helt intryckt i enheten.

3.   Kontrollera att strömsladden inte är skadad. Få sladden utbytt av en auktoriserad Kirby-
leverantör om sladden är skadad.

4.   Kontrollera att ett redskap eller tillbehör är korrekt monterat på enhetens front. Enheten 
kommer inte att starta utan att drivmunstycket, slangkopplingen eller luftintagsskyddet är 
ordentligt på plats.

5.   Enheten kommer inte att starta utan att något av följande är korrekt monterat på  
luftutloppet: Mini Em-Tor®-uppsamlaren, slangkopplingen eller schampobehållaren. 

Enheten samlar inte upp smuts.

1.   Kontrollera borstrullens gröna indikatorlampa för att se om borstrullen roterar när enheten 
är igång. Om lampan inte lyser så roterar inte borstrullen fritt eller så kan remmen glida 
(sträckas), vara trasig eller ej inkopplad. Remmen kan behöva bytas ut. 

2.  Kontrollera att drivmunstyckets höjd är justerad så att borsten kommer i kontakt med  
mattan. Använd Toe-Touch-kontrollen för att justera höjden. Se sida 20.

3.   Om borsten roterar och har kontakt med mattan, kontrollera borststrånas slitage och  
justera borstrullens höjd vid behov. Se sida 55.

4.  Kontrollera om filterpåsen för engångsbruk är full. Byt ut mot en ny påse om den är full.

5.  Kontrollera om slangen eller luftutloppet är igentäppt. 

Enheten är svår att skjuta.

1.   Kontrollera att Tech Drive®-drivhjälpspedalen är i neutralläge innan du skjuter enheten 
när motorn är avstängd.

2.  Sätt Tech Drive®-drivhjälpspedalen i drivläge för att göra enheten enklare att skjuta när 
motorn är igång. Använd inte Tech Drive®-drivhjälpen på golv med hård yta.

3. Justera drivmunstyckets höjd vid behov.

FELSÖKNING
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Det luktar bränt gummi när du använder enheten.

1.   Kontrollera borstrullens gröna indikatorlampa för att se om borstrullen roterar när enheten 
är igång. Om lampan inte lyser så kan borstrullen sitta fast på grund av trådar runt 
ändarna. Koppla ur enheten. Ta sedan bort borstrullen och kontrollera att den kan rotera 
fritt i båda ändar. 

2.   Remmen är kanske helt eller delvis frånkopplad. Kontrollera att remlyftarens gröna eller 
röda pilar är helt mittför varandra.

3.   Om en slirande rem har lämnat en svart rest på motoraxeln så tas den försiktigt bort med 
hjälp av stålull eller sandpapper, och remmen byts ut. 

Den yttre permanenta påsen eller filterpåsen för engångsbruk luktar illa.

1.  Byt ut filterpåsen för engångsbruk. Se sida 13.

2.   Stänk ett par droppar Odorific® II på en bomllstuss och lägg i den yttre permanenta 
påsen.

3.  Kontrollera om det finns skräp i Mini Emtor-uppsamlaren.

4.  Tvätt av den yttre tygpåsen rekommenderas inte.

Multischamponeringssystemet producerar inte skum vid rengöring av mattor.

1. Kontrollera att skumkontrollventilen på schampobehållaren har vridits medurs till mattläge.

2.  Avlägsna vinkelslangen och kontrollera att den lilla lödderskärmen sitter korrekt på 
öppningen på schampobehållarens botten.

3.  Avlägsna schampobehållaren från enheten och kontrollera att skumfiltret är på plats på 
botten av den stora öppningen som ansluter till luftutloppet. 

4.  Använd endast Kirby mattschampo. Bekräfta att tanken innehåller rätt blandning av vat-
ten och Kirby mattschampo. Se sida 34.

5.  För ordentlig rengöring ska du försäkra att remmen är inkopplad och att baffelplåten sit-
ter fast ordentligt på undersidan. Se sida 32.

Behöver du mer hjälp?

Din lokala oberoende auktoriserade leverantör är redo att hjälpa dig.

Eller kontakta The Kirby Company:
 consumer@kirbywhq.com 
 +1 800 494 85 86 (USA och Kanada)

FELSÖKNING
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MATTRENGÖRINGSPRODUKTER
Mattschampo 
Rengör mattor på djupet. Säker för mattor och ej giftig. 

Flerfunktionsfläckborttagare 
Spraya på fläcken och badda med en ren, vit trasa. 

Förbehandling för högtrafikerade områden 
Spraya på kraftigt nedsmutsade områden ett par minuter före schamponering. 

Kirby-skum 
Använd för att rengöra mattklädda trappor, bilgolvsmattor och andra svåråtkomliga platser. 

Blekande syretillsats
Tillsätts till Kirby mattschampo för att bleka ljusa mattor.

RENGÖRINGSPRODUKTER FÖR HUSDJURSÄGARE
Husdjursfläck- och luktborttagare 
Rengör tillfälliga olyckor snabbt.

DOFTPRODUKTER FÖR HEMMET

HomeFresh väldoft för rum och mattor
Stänk på mattor och dammsug efter ett par minuter för en fräsch och behaglig doft.

Odorific® II luktborttagare
Tar bort lukt från soptunnor och fuktiga hörn. Ett par droppar ger en fräsch doft i damssugar-
påsen.

KIRBY® HEMVÅRDSPRODUKTER

OBSERVERA Använd endast äkta Kirby-rengöringsprodukter med Kirbys hemvårdssystem. 
Om du inte följer denna varning så kan det leda till egendomsskador.

  VARNING För att minska risken för brand och elektriska stötar på grund av inre kompo-
nentskador så skall endast Kirby® rengöringsmedel, såsom Kirbys rengöringsmedel för 
hårda golv och Kirbys mattschampo, användas i multischamponeringssystemet.
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PRODUKTER FÖR HÅRDA YTOR
Citrus Split limborttagare 
Tar bort etiketter och klibbiga rester.

Rengöringsmedel för hårda golv 
Tar skonsamt bort smuts och fett från hårda golvytor. 

Kakel- och klinkers förbehandling och rengöring
Kakel- och klinkersförbehandlingen löser upp djupa fläckar i fogar. Kakel- och 
klinkersrengöringen rengör och snyggar till kakelgolv.

Mirakelglans
Ger hårda golv en hållbar och högglansig yta.

 

Produktutbudet varierar beroende på ort. Fråga din oberoende auktoriserade  
leverantör om de senaste rengöringsprodukterna från Kirby.

Kirbys hemvårdsprodukter finns tillgängliga hos auktoriserade  
Kirby-leverantörer eller genom att ringa +1 800 437 71 70 inom USA.

KIRBY® HEMVÅRDSPRODUKTER
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Tillverkat under ett eller flera av följande patent och designregistreringar.  
Andra patentsökningar och designregistreringar pågår.

USA 
4947512 
5007133 
5086536 
5115537 
5573369 
5713810 
7794516 
D600868 
D672104

Australien 
322271 
334155 
334156 
2008207570

Österrike 
ATE142865

Belgien 
0584961

Benelux 
38610-00

Kanada 
127585 
137881 
2638641 
2742137

Kina 
ZL200830142963 
ZL200930237374.5 
ZL201130007059 
ZL200910000791.7

Danmark 
0584961

Frankrike 
902235 
0585961 
20106183

Tyskland 
69304847 
402010006532.8 
69606774

Italien 
0584961 
98401 
98546

Japan 
2011083

Mexiko 
175879

Nederländerna 
0584961

Nya Zeeland 
411288 
570620

Portugal 
0584961

Ryssland 
73673 
2378973 
81234

Sydafrika 
A2008/01498 
A2010/01540

Spanien  
2092232

Sverige 
49181 
0584961

Schweiz 
0584961

Storbritannien 
0433439 
0584961 
1090578 
2006173 

Andra patent är sökta.

Patentlista 3/31/2015
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1.Utrustningen du köpt har krävt utvinning och 
användning av naturresurser när den 
tillverkades. Den kan innehålla farliga ämnen 
som kan inverka på hälsa och miljö.

2. För att undvika att dessa ämnen sprids ut i vår 
 miljö och för att reducera trycket på naturens  
 resurser, uppmuntrar vi dig att använda   
 lämpliga återvinningssystem. Dessa system  
 kommer på ett miljövänligt sätt att återanvända  
 eller återvinna större delen av materialen när  
 du slänger produkten.

3.Den överkryssade soptunnesymbolen uppmanar 
dig att använda de systemen.

4. Behöver du mer information gällande insamling,  
 återanvändnings- och återvinningssystemen,  
 kontakta din lokala eller regionala avfallsmyndighet.

5.Du kan också kontakta oss för mer information 
om våra produkters inverkan på miljön.

Tips för användning och underhåll  
Hjälp i form av frågor och svar/Felsökning 

Din lokala auktoriserade distributör kan svara på dina frågor om ditt inköp och 
hur du använder ditt Avalir® hemvårdssystem.

Kirby Company har även kundkontaktspecialister som kan svara på frågor om 
Avalir hemvårdssystem eller ge dig namnet på närmaste  
Kirby-distributör.

Du kan även kontakta kundkontaktavdelningen i USA:

e-post consumer@kirbywhq.com

telefon 00 800 547 292 72

fax 001-216-529-6146

brev  Consumer Relations 
1920 West 114th Street 
Cleveland, Ohio 44102
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For assistance, contact your local Authorized Distributor.
The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,  

1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.
U.S.A./Canada Parts and Supplies:  1-800-437-7170  imd@kirbywhq.com   

Consumer Relations:  1-800-494-8586 consumer@kirbywhq.com
Australia   1800 781 556  
Europe   00 800 547 292 72 
Russia   7 800 500 51 46 

7 495 374 72 82  
South Africa  0800-203-222  
UK   0800-328-1247  

www.kirby.com
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