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Velkommen til Kirby-familien! Takk for at du kjøpte et Kirby® vedlikeholdssystem for  
hjemmet. Det er ikke bare en støvsuger, det er et komplett rengjøringssystem for hjemmet. 
Du trenger ikke å investere i flere produkter eller å fylle opp kosteskapet med  
rengjøringsverktøy. 

Les håndboken nøye før du tar i bruk Kirby® vedlikeholdssystem for hjemmet. Ta kontakt 
med din autoriserte Kirby-forhandler hvis du har spørsmål. 

Denne håndboken er tilgjengelig på flere forskjellige språk online. Gå til www.kirby.com 
for å se håndboken på et annet språk.

Eller, ta kontakt med The Kirby Company:

consumer@kirbywhq.com 
1-800-494-8586 (USA og Canada) 
216-529-6146 fax

www.kirby.com

The Kirby Company 
Attn: Consumer Relations 
1920 West 114th Street 
Cleveland, Ohio 44102

For reservedeler og ekstrautstyr:

USA og Canada   1-800-437-7170  
imd@kirbywhq.com

Storbritannia   0800-328-1247  
Europa    00 800 547 292 72  
Australia    1800 781 556 
Sør-Afrika   0800-203-222  
Russland    7 800 500 51 46 

7 495 374 72 82  

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

er registrerte varemerker som tilhører The Scott Fetzer Company.

Besøk velkomstsiden vår på www.kirby.com/welcome/.
Vi har lagt ut all informasjonen du trenger for å få det meste ut av 

ditt Kirby vedlikeholdssystem på ett praktisk sted.
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LES DENNE HÅNDBOKEN FØR DU BENYTTER  
PRODUKTET. UNNLATELSE AV Å FØLGE  
INSTRUKSJONENE OG SIKKERHETSREGLER I  
DENNE HÅNDBOKEN KAN RESULTERE I  
PERSONSKADER. TA VARE PÅ DENNE  
HÅNDBOKEN FOR FREMTIDIG REFERANSE. 

Bruksanvisninger er tilgjengelig ved å kontakte  
The Kirby Company eller online på www.kirby.com

Sertifisert av: 

Underwriters Laboratory 
og Canadian Standards 
Association som et 
dobbeltisolert produkt.

Utenfor Nord-Amerika: 
Sertifisert av nasjonale 
testautoriteter hvor 
hensiktsmessig.

Kirby-modell og valgfritt tilbehør: 

Avalir: Model G10D Sentria
2930** and 2950** fleroverflate-sjamposystem
2931** og 2951** Gulvrengjøringssystem
2935** Zippbrush
2932** Turbo tilbehørssystem

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

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

CE SAMSVARSERKLÆRING
Vi, Kirby, erklærer som eneansvarlige, der dette gjelder, at Kirby
modell G10E støvsugere er i samsvar med følgende standader og

standardiserte dokumenter.
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 602233 Iht. Reguleringer inkludert i lavspenningsdirektiv  

2006/95/EF og EMC-direktiv 2004/108/EF
CE 95

KIRBY
1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102

U.S.A.
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Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Oversikt over sikkerhetsanvisninger og ditt ansvar:

•	 	Din	sikkerhet	og	sikkerheten	til	andre	avhenger	derfor	av	at	du	leser	nøye	
gjennom og forstår denne håndboken. Hvis du har spørsmål eller ikke 
forstår informasjonen som presenteres i håndboken, ta kontakt med The 
Kirby Company.

•	 	De	fleste	støvsugerrelaterte	ulykker	oppstår	fordi	grunnleggende	sikkerhet-
sregler ikke har blitt fulgt. Du må være oppmerksom på potensielle farer. 

•	 	The	Kirby	Company	kan	ikke	forutse	enhver	mulig	omstendighet	som	kan	
involvere en potensiell fare. Advarslene i denne håndboken er derfor 
ikke nødvendigvis helt utfyllende. Hvis du benytter verktøy, prosedyrer, 
arbeidsmetoder eller teknikker som ikke er spesielt anbefalt av The Kirby 
Company, må du sørge for at produktet ikke skades eller gjøres usikkert 
gjennom den bruken, vedlikeholdet eller reparasjonsprosedyren du velger. 

  ADVARSEL. For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller 
personskade:

	 •		 	Trekk	ALLTID	ut	støpselet	fra	stikkontakten	før	rengjøring	eller	vedlikehold.

	 •		 Forlat	ALDRI	produktet	med	støpselet	i	stikkontakten.

	 •		 Skal	ALDRI	benyttes	utendørs	eller	på	våte	overflater.

	 •		 	Skal	ALDRI	brukes	hvis	ledningen	eller	støpselet	er	skadet.	Hvis	produktet	
ikke virker som det skal, har vært utsatt for fall, har stått utendørs eller 
falt i vannet, må det returneres til et Kirby-autorisert servicesenter.

	 •		 	Trekk	ALDRI	produktet	over	ledningen,	dra	eller	bær	produktet	fra	
ledningen, bruk ledningen som et håndtak, lukk døren over ledningen eller 
trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner.

	 •		 HOLD	ledningen	unna	varme	overflater.

	 •		 	Trekk	ALDRI	ut	støpselet	ved	å	dra	i	ledningen.	Trekk	i	støpselet	for	å	koble	
fra, ikke trekk i ledningen.

	 •		 Håndter	ALDRI	produktet	eller	støpselet	med	våte	hender.

•	 	Bruk bare som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk bare festeanordninger 
anbefalt av Kirby.
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•	 IKKE putt objekter inn i åpninger. Skal ikke benyttes hvis en åpning er blokkert,  
 hold åpninger frie for støv, lo, hår eller annet som kan redusere luftstrømmen.

•	 Hold	hår,	løse	klær,	fingre	og	alle	andre	kroppsdeler	unna	åpninger	og		
 bevegelige deler.

•	 Hold	motorakslingen	fri	for	lo,	hår	og	rusk.

•	 Skal	ALDRI	benyttes	til	å	suge	opp	brennbare	eller	eksplosive	væsker	som		
 bensin, og unngå bruk i områder der disse kan være til stede.

•	 Skru	av	alle	kontroller	før	støpselet	trekkes	ut	av	stikkontakten.

•	 Være	ekstra	forsiktig	ved	rengjøring	av	trapper.

•	 Skal	ikke	brukes	som	leke. 
 o  Hold alle Kirby-kjemikalier utenfor rekkevidde for barn. Disse 

kjemikaliene kan forårsake irritasjon eller ubehag hvis de svelges eller 
kommer i kontakt med øynene.

 o I den Europeiske Unionen: 
    Dette produktet kan benyttes av barn over 8 år og av personer med 

reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på 
erfaring og kunnskap hvis de har fått veiledning eller instruksjon om 
sikker bruk av apparatet og forstår de farer som er involvert. Barn skal 
ikke leke med produktet. Rengjøring eller vedlikehold skal ikke utføres 
av barn uten oppsyn.

•	 	Bruk	bare	Kirby® rengjøringsløsningen beregnet for bruk med fleroverflate-
sjamposystemet. Se KIRBY® hjemmerengjøring-avsnittet i denne håndboken.

•	 	Ikke	plukk	opp	noe	som	brenner	eller	røyker,	slik	som	sigaretter,	fyrstikker	
eller varm aske.

•	 Ikke	bruk	uten	støvpose	og/eller	filtre	på	plass.

Sikkerhetssymboler og advarselsnivåer

  Dette er et symbol for en sikkerhetsadvarsel. Det benyttes til å varsle deg om 
en potensiell fare for personskade. 
Vær oppmerksom! Vær på vakt! Sikkerheten din kan være i fare.

KUN BEREGNET FOR BRUK I HJEMMET.
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DELER I KIRBY® HJEMMERENGJØRINGSSYSTEMET
Nr. Del 
1  Ytre permanent pose

2  Poseutløserknapp

3  Posestøtte rem

4  Filterpose til engangsbruk

5  Øvre adaptor

6  Mini Em-Tor® -posen

7  Indikatorlys for børsterull

8  Remløfter

9  Luftuttak

10 Nedre bærehåndtak

11 Øvre bærehåndtak

12 Skafthåndtak

13 Håndtakslås

14 Frontlysdekselet

15 Tilbehørslås

16 Motoraksel

17 Festestang

18 Hovedmunnstykket

19 Støtfanger

20 Av/på-bryter

21 Tech Drive® driftsassistanse pedaler

22 Toe-Touch Control-pedaler

23 Håndtaksutløserknapp

Tilbehør og ekstrautstyr

24 Fleroverflate-sjamposystem (valgfritt) 

25 Roterende mopp (valgfritt)

26 Miracle Shine-mopp (valgfritt)

27 Børsterull for fliser og fugemasse (valgfritt)

28 Pute for harde gulv (valgfritt)
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TILBEHØR OG EKSTRAUTSTYR
Nr. Del

29 Tilbehørskaddy

30 Bærbar sprayer

31 Bærbart bærehåndtak

32 Bærbar sjampomaskinhette

33 Nytteverktøy

34 Oppblåser/lufttømmer

35 Skjøterør

36 Reserverem

37 Støvbørste

38 Polstermunnstykke

39 Børste for vegger og tak

40 Håndtak med sugekontroll

41 Fugeverktøy

42 Overflatemunnstykke

43 Tilbehørsslange

44 Luftinntaksdeksel

45 Zippbrush

46 Turbotilbehør (valgfritt)
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Montering av enheten

1  Monter skafthåndtaket ved å skyve de to delene sammen. 
Skru inn ledningskroken for å låse de sammen.

2  Dytt den nedre delen på skafthåndtaket inn i koblingen 
øverst på enheten.

3  Fest tappen i posen på den ytre, permanente posen  
til skafthåndtaket.

4  Når pilene står på linje, skyv Mini Em-Tor®-posen inn på 
luftuttaket. Vri den mot enheten for å låse den på plass.

5  Vipp ut håndtaket på remløfteren på hovedmunnstykket. 
Vri det mot klokken slik at de røde pilene står på linje. 
Remløfterkroken vil festes og stramme remmen på innsiden 
av hovedmunnstykket.
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6  Trå den nedre Toe-Touch Control-pedalen helt ned for å heve 
fronten. Heve frontlysdekselet. 

7  Hvil de to krokene på baksiden av hovedmunnstykket på  
tilbehørsfestet foran på enheten. Trykk hovedmunnstykket 
mot enheten og fest med tilbehørsfestet.  

8  Vipp ut håndtaket på remløfteren og bruk dette til å vri  
remløfteren med klokken inntil de grønne pilene står på  
linje. Dette kobler inn beltet slik at børsterullen går rundt.  
Se side 17. Senk frontlysdekselet.

9  Installer en filterpose til engangsbruk før støvsuging. 
Se side 13.

Av/på-bryter
Trykk på av/på-bryteren på baksiden av enheten for å skru den 
av eller på.
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Filterpose til engangsbruk
For best ytelse, benytt kun originale Kirby® filterposer til 
engangsbruk og bytt dem ut når støv og smuss når opp til 
FULL-linjen. En filterpose til engangsbruk må være montert før 
støvsuging. 

For å fjerne en filterpose til engangsbruk:

1 Skru av enheten. Trekk ut støpselet fra kontakten. Åpne 
glidelåsen på den permanente ytterposen. Vipp opp 
pappflappen som fester filterposen for engangsbruk og 
trekk den ut. 

 Ikke bruk støvsugeren uten at filterposen er på plass. 

  Før du skifter filterposen, trekk strømledningen ut av  
stikkontakten og kontroller at motoren of viften har stanset.

For å montere en ny filterpose:

2  Mens glidelåsen på den ytre, permanente posen er åpen 
og den øvre adapteren er trukket ut, sett pappskiven 
på filterposen til engangsbruk mot bunnen av den øvre 
adapteren.

3  Drei pappskiven opp mot den flate overflaten på den øvre 
adapteren.

4  Bøy og trykk klaffen øverst på pappskiven på den øvre 
adapteren for å feste den.

5  Kontroller at remmen for posestøtte er festet gjennom et lite 
hull øverst på den øvre adapteren og festet over tappen. 

6  Sett filterposen til engangsbruk inn i den ytre, permanente 
posen og lukk glidelåsen.
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Flytte enheten mens den er avskrudd
TechDrive® driftsassistanse gjør det enkelt å dytte eller dra  
enheten når motoren er på. TechDrive-driftsassistanse skal  
settes i nøytral før enheten flyttes når motoren er skrudd av.

1 Hev fronten på enheten ved å trå den nedre Toe-Touch 
Control-pedalen helt ned.

2  Sett Tech Drive driftsassistanse i nøytral ved å trykke ned 
den venstre "N" nøytral-pedalen.
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Låse skafthåndtaket
Denne enheten har en håndtakslås som låser stavhåndtaket for 
bæring og oppbevaring. 

 Ta godt tak i håndtaket FØR du løsner håndtakskroken.  

For støvsuging:

Korken for justering av håndtaket skal være ulåst og midtstilt for 
støvsuging.

MERK Risiko for skade på eiendeler. Lås opp håndtakslåsen 
før det trekkes bakover. Unnlatelse av å følge denne merknaden 
kan føre til skade på gulvet.

For bæring:

Flytt håndtakslåsen bort fra posen for å låse underdelen på plass 
når enheten løftes opp fra gulvet. 

For å løfte over en terskel:

Flytt håndtakslåsen mot posen og trykk ned på det låste  
skafthåndtaket for å heve den fremre delen på enheten  
over terskelen eller matten.

Valgfri lagringsmetode:

Senk skafthåndtaket til en horisontal stilling nær gulvet og 
håndtakslåsen bort fra posen for å låse håndtaket på plass. 
Still enheten opp på støtfangeren og len den mot veggen for 
oppbevaring.
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Løft enheten
Flytt kroken for justering av håndtaket bort fra posen for å 
låse underdelen på plass. Bruk håndtaket på posearmen til 
å løfte enheten.

Eller, bruk det nedre bærehåndtaket midt på håndtaket til 
å løfte enheten.

Remløfter
Remløfteren roterer en krok inne i hovedmunnstykket som hever 
og senker beltet på motorakselen. Det brukes til å:

1 Koble fra børsterullen:

  Skru av enheten. Heve frontlysdekselet. Vipp ut håndtaket 
på remløfteren. Bruk det til å vri remløfteren mot klokken  
slik at de røde pilene står på linje. Lukk håndtaket. Lukk 
frontlysdekselet. 

I denne posisjonen vil børsterullen ikke gå rundt når 
du støvsuger. 

 Ikke vri remløfteren når enheten er på. 

MERK Risiko for skade på eiendeler. Koble inn børsterullen 
igjen før oppbevaring slik at den ikke strekkes på 
remløfterkroken. Unnlatelse av å følge denne merknaden 
kan føre til skade på belte.

2 Koble inn børsterullen:

  Skru av enheten. Heve frontlysdekselet. Vipp ut håndtaket 
på remløfteren. Bruk det til å vri remløfteren med klokken 
inntil de grønne pilene står på linje. Lukk håndtaket. Lukk 
frontlysdekselet.

I denne posisjonen går børsterullen rundt når du støvsuger. 
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Rengjøring som vanlig støvsuger
Koble ut børsterullen for vanlig støvsuging på harde gulv, løse 
tepper og delikate tepper. 

Når du benytter den vanlige støvsugerfunksjonen på bare gulv, 
senk hovedmunnstykket så langt ned mot gulvet som mulig uten 
at det berører gulvet.

Sett Tech Drive® driftsassistanse i nøytral når du rengjør harde 
gulv.
For ekstra beskyttelse av harde gulv, bruk puten for harde 
gulv (ekstrautstyr). Se side 50.

Indikatorlys for børsterull
Indikatorlyset for børsterull finnes øverst på hovedmunnstykket og 
lyser når børsterullen går rundt. 

Hvis indikatorlyset for børsterullen blinker periodisk eller ikke 
kommer på, kan det være at beltet ikke er koblet inn slik det skal 
eller at beltet må byttes ut. Se side 53.
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Fjerning av den permanente  
ytterposen og Mini Em-Tor® posen
Mini Em-Tor®-posen holder store, tunge partikler som ikke når 
filterposen til engangsbruk. 

1 Ta tak i bunnen på Mini Em-Tor-posen og vri den bort fra 
enheten og løft den av.

2  Fjern toppen på den permanente ytterposen fra enheten ved 
å trykke på poseutløserknappen. 

3  Plasser åpningen på Mini Em-Tor-posen over en avis og rist 
den for å tømme ut partiklene. Sett Mini Em-Tor-posen på 
plass igjen når du er ferdig.  

  Sett Mini Em-Tor-posen ordentlig på plass, ellers vil ikke 
enheten starte (den vil ikke slå seg på).

MERK Risiko for skade på eiendeler. Ikke støvsug tunge 
objekter som mynter med vilje. Unnlatelse av å følge disse 
advarslene kan føre til skade på viften.
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Ledningshåndtering ved normal 
støvsuging
En rekke festeinnretninger holder ledningen festet til skafthåndtaket. 

1  Fest ledningen ved å skyve ledningen inn i ledningsholderene 
nederst og på siden av skafthåndtaket.

2  Når den øvre ledningkroken er vendt opp, vikles 
ledningen rundt mot baksiden av enheten og skyves under 
ledningholderen på kroken. 

  Ledningen kan kun settes inn i eller tas ut av denne  
holderen når den øvre ledningskroken er vendt opp. Den 
øvre ledningskroken er utviklet for å holde ledningen på 
plass når den er vendt ned. 

3  Ved lagring vikles ledningen rundt den øvre og nedre  
ledningkroken.

4  Roter den øvre ledningkroken for å frigjøre ledningen for  
bruk. Den første løkken vil forbli i holderen.
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Juster rengjøringshøyden
Toe-Touch Control, som finnes over forhjulene, hever og  
senker hovedmunnstykket. De nummererte innstillingene er  
for tepper og gulv. De prikkete innstillingene er for tilbehør  
og andre rengjøringsbehov.

1  Skru på enheten. Trå ned den øvre Toe-Touch Control-
pedalen så mange ganger som nødvendig for å senke 
hovedmunnstykket til sin laveste posisjon.

2  Trå ned den nedre fotkontrollpedalen ett trinn om gangen 
for å heve hovedmunnstykket til ønsket høyde.

Hør at det klikker for hvert hakk det heves. Tell klikkene til 
ønsket innstilling.

Hev enheten Hensikt 
Laveste posisjon Anbefalt: Tepper 
1 klikk opp Valgfritt: Dype tepper 
2 klikk opp Valgfritt: Tepper med lange fibre 
3 klikk opp Anbefalt: Fjerning av hår fra kjæledyr 
4+ klikk opp Slange og tilbehør

Tech Drive® driftsassistanse
TechDrive driftsassistanse gjør det enkelt å dytte eller dra 
enheten når motoren er på. 

1  Tech Drive driftsassistanse skrus på ved å trykke ned på 
siden på pedalen merket med D for "drive". Dette eliminerer 
det meste av innsatsen som kreves for å flytt enheten når 
den er skrudd på.

2  Sett Tech Drive driftsassistanse i nøytral ved å trykke ned på 
siden på pedalen merket med N for nøytral. Dette gjør det 
enklere å dytte eller dra enheten når motoren er skrudd av. 

MERK Risiko for skade på eiendeler. Sett Tech Drive 
driftsassistanse i nøytral før støvsuging av myke fliser eller 
harde gulv. Unnlatelse av å følge denne advarselen kan 
føre til skade på gulvet.
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Konvertering til bærbar støvsuger
Den bærbare støvsugeren gir deg like mye kraft som en  
skaftstøvsuger, men med et kortere håndtak som er praktisk  
ved støvsuging av trapper og madrasser.

1  Skru av enheten og trekk ut støpselet. Sett Tech Drive®  
driftsassistanse i nøytral. Løsne den permanente ytterposen 
fra enheten ved å trykke på poseutløserknappen.

2  Fjern ledningen fra skafthåndtaket. Trykk på håndtaksutløser-
knappen nederst på skafthåndtaket og trekk skafthåndtaket 
rett opp og ut av sporet. (For klarhet vises ikke posen) 

3  Sett inn det bærbare håndtaket der hvor skafthåndtaket  
var festet.

4  Brett den permanente ytterposen i to og fest tappen på 
posen i sporet på det bærbare håndtaket, med  
glidelåsen opp. 

MERK Risiko for skade på eiendeler. Ikke benytt den  
bærbare støvsugeren på polstrede møbler. Unnlatelse av  
å følge disse advarslene kan føre til skade på møblene.
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Rengjøring av teppebelagte trapper 
med den bærbare rengjøreren
Sett Tech Drive® driftsassistansen i nøytral ved å trykke ned  
den venstre "N" nøytral-pedalen. Sett enheten på et teppebelagt 
trappetrinn mens du støtter baksiden av enheten. Skru på  
enheten når den er på plass.

 Hold hår, løse klær/smykker, fingre og alle kroppsdeler   
unna enheten åpninger og bevegelige deler under bruk. 

 Pedalen for Tech Drive® driftsassistansen skal stå i  
nøytral under støvsuging av trapper. 

Rengjøring av madrasser med den 
bærbare rengjøreren
Behold lakenet eller madrassbeskytteren på når du støvsuger for 
å beskytte madrassen mot rifter. 

Sett Tech Drive® driftsassistansen i nøytral ved å trykke ned den 
venstre "N" nøytral-pedalen. Koble ut børsterullen ved å løfte 
frontlysdekselet og skru reimløfteren mot klokken slik at de røde 
pilene står på linje. Senk frontlysdekselet. Plasser enheten på 
madrassen. Skru på enheten når den er på plass.

MERK Risiko for skade på eiendeler. Koble ut børsterullen,  
sett Tech Drive® driftsassistanse i nøytral, og behold lakenet på 
madrassen. Unnlatelse av å følge disse advarslene kan føre til 
skade på madrassen. 

Fjern hovedmunnstykket: Fest  
slangen for å konvertere til en  
slangestøvsuger
Bruk systemet som en slangestøvsuger med slangen og 
ekstrautstyr for støvtørking og rengjøring av høye eller små 
områder. 

1 Når enheten er skrudd av og støpselet trukket ut, trykk den  
 nedre Toe-Touch Control-pedalen helt ned. 
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2  Sett Tech Drive® driftsassistansen i nøytral ved å trykke ned 
den venstre "N" nøytral-pedalen.

3  Heve frontlysdekselet. Vipp ut håndtaket på remløfteren. 
Bruk det til å vri remløfteren mot klokken slik at de røde 
pilene står på linje. 

4  Skru tilbehørsfestet mot klokken for å løsne 
hovedmunnstykket. Løft bort hovedmunnstykket. Fjern lo, hår 
og smuss fra motorakselen. 

  Motorakselen kan være varm. La den nedkjøles før du tar 
på den for å fjerne lo, hår og smuss. 

  Unnlatelse av å følge disse advarslene kan føre til skade 
på tilbehørsslangen samt personskade. 

5  Plasser krokene på tilbehørsslangen over tilbehørsfestet. 
Trykk åpningen på tilbehørsslangen opp mot enheten. Skru 
tilbehørsfestet med klokken for å låse det på plass. Senk 
frontlysdekselet. Skru på enheten. 

  Skafthåndtaket eller det bærbare håndtaket kan brukes 
sammen med tilbehørsslangen.

  Hvis enheten ikke kan skrus på etter at tilbehørsslangen 
har blitt satt på, se side 58.
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Installasjon av tilleggsutstyr og slange
For å feste verktøyene til slange, trykk lett mens du vrir den  
minste enden av slangen inn i verktøyet.

 

Skjøterør
Fest én eller to skjøterør for ekstra rekkevidde.

Overflatemunnstykke
Brukes på bare gulv eller under lave møbler.

Støvbørste
Fjern støv fra ujevne overflater eller overflater med konturer. 

MERK Risiko for skade på eiendeler. Ikke bruk støvbørsten på 
TV-skjermer. Unnlatelse av å følge disse advarslene kan føre til 
skade på eiendeler.

Polstermunnstykke
Rengjør polstrede møbler, teppebelagte trappetrinn og klær. 
Rengjør biler innvendig.
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Fugeverktøy med avtakbar børste
Bruk fugeverktøyet med børste for å fjerne smuss fra hjørner, 
flossete møbelknapper, mellom radiatorribber og på skinner  
for skyvbare vinduer.

Fjern børsten for å rengjøre sprekker, hjørner, spor og trange 
åpninger. 

Håndtak med sugekontroll
Skyv ventilen på håndtaket for sugekontroll for å justere  
sugenivået.

Bruk håndtaket med sugekontroll nederst på skjøterør for  
å nå ned.

Børste for vegger og tak
Fest børsten for vegger og tak til håndtaket for sugekontroll for å 
gi den rette vinkelen for støvsuging av vegger og tak.

For å støvsuge oppå dørkarmer, avsatser eller bøker på en hylle, 
roteres børsten for vegger og tak 180°.

Nytteverktøy
Brukes til å rengjøre gulvmatter i biler.

Oppblåser/lufttømmer
Bruk som en lufttømmer for å rengjøre små steder, eller til å ta ut 
luften i oppblåsbare leker eller madrasser. 

For bruk som oppblåser, se side 26.

MERK Fare for eiendomsskade. Bruk oppblåseren/
lufttømmeren i 60 sekunder om gangen med en kort 
hvileperiode mellom hver gang. Unnlatelse av å følge disse 
instruksjonene, kan føre til overoppvarming av motoren og 
skade på viftebladene.
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Zipp-børste
Zippbrush kan brukes til å støvsuge møbler eller trapper med 
tepper. Den kan også brukes til å rengjøre innsiden av biler.

For best resultat, må du ikke trykke har ned på zippbrush. La den 
rotere med maksimal hastighet ved forsiktig å bevege den over 
flaten som skal rengjøres.

 Hold hår, løstsittende klær/smykker, fingre og alle kroppsdeler 
vekk fra den roterende spinning zippbrush. Hold børsten flatt 
mot overflaten som rengjøres ettersom børsten kan kaste partikler 
utover.

MERK Ikke bruk Zippbrush på ømfintlige stoffer. Unnlatelse av 
å følge disse instruksjonene kan føre til eiendomsskade.

Rengjør Zippbrush etter bruk:

1Fjern Zippbrush fra slangen. Trykk på knappen på forsiden 
av børsten for å løsne den ytre børsteringen.

2  Løft turbinen ut av verktøyet, og fjern eventuelle partikler 
eller lo fra turbinen og verktøyhulrommet.

3  Sett turbinen tilbake i verktøyet og vri på den til tappene 
kommer inn i sporene. Smekk børsteringen tilbake på plass.
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Blåser/oppblåser 
Konverter Kirby-systemet til en blåser ved å feste en slange  
til luftuttaket.

1  Fjern hovedmunnstykket. Se side 22. Plasser krokene på 
baksiden av luftinntaksbeskytteren over festestangen foran 
på enheten. Skyv luftinntaksbeskytteren opp mot enheten  
og vri tilbehørslåsen med klokken slik at det låses på plass.

2  Fjerning av den ytre, permanente posen. Trykk på 
poseutløser-knappen for å fjerne toppen. Ta så tak i bunnen 
på Mini Em-Tor®-posen og vri den bort fra enheten og løft 
den av.

3  Koble til tilbehørsslangen til luftuttaket. Juster pilen på den 
store enden av tilbehørsslangen slik at den står på linje med 
pilen på luftuttaket. Vri tilbehørsslangen med klokken for 
å låse den på plass.

4  Monter oppblåser/lufttømmer verktøyet. Brukes til 
å blåse opp leker, luftmadrasser eller andre oppblåsbare 
objekter med lavt trykk på opptil 1 p.s.i. (trykk i pund per 
kvadrattomme). Hvis enheten ikke fungerer etter å ha blitt 
konvertert til blåsemodus, se side 58. 

MERK Risiko for skade på eiendeler. Bruk oppblåser/
lufttømmer verktøyet i 60 sekunder om gangen, med små 
pauser mellom hver omgang. Unnlatelse av å følge disse 
advarslene kan føre til overoppheting av motoren og skade 
på viftebladene.

27
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Bærbar sprayer
Den bærbare sprayeren brukes bare i blåsemodus. Se side 27. 
Den brukes til å spraye vannbaserte væsker.

1  Sett opp den bærbare sprayeren. Skru av beholderen og 
fyll den ¾ full med en ikke-brennbar væske. 

Sørg for at dypprøret er festet til den bærbare sprayeren før 
beholderen skrus godt på. Fest den bærbare sprayeren til 
enden på tilbehørsslangen. 

MERK Risiko for skade på eiendeler. Bruk mindre væske 
i beholderen hvis den bærbare sprayeren må vippes under 
bruk. Unnlatelse av å følge disse advarslene kan føre til at  
det søles væske og skade på eiendeler.

 Ikke benytt brennbare eller eksplosive væsker i sprayeren. 

2  Hold den bærbare sprayeren horisontalt. Skru på enheten. 
Klem på avtrekkeren for å spraye løsningen på en avis for 
å kontrollere spraymønsteret. Skru kontrollen på avtrekkeren 
for å justere spraymønsteret.

3  Klem avtrekkeren helt inn og bruk langsomme, feiende  
bevegelser når du sprayer.  

  Ikke bruk plantevernmidler eller kjemiske produkter i  
den bærbare sprayeren som kan påvirke eller skade  
luftveiene, øynene eller huden hos mennesker. 
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Rengjøring av den bærbare sprayeren

1  Rengjøring av den bærbare sprayeren umiddelbart etter  
bruk. Tøm beholderen. Rengjør KUN med varmt såpevann.  

  Den bærbare sprayeren må aldri rengjøres med  
brennbare rengjøringsmidler.

 

2  Fjern og vask dypprøret. (Sørg for at det settes på plass  
etter rengjøring)

3  Trykk de to klemmene foran på munnstykkestrålen, trekk den  
ut og rens nøye. Fyll beholderen med vann, sett den på  
plass og spray vann inntil det er rent.
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Bærbar sjampomaskin

Den bærbare sjampomaskinen brukes til å sjamponere  
trappetrinn og områder som ikke kan rengjøres ved å bruke 
fleroverflate-sjamposystemet i full størrelse.

1 Støvsug området som skal rengjøres.

2  Monter den bærbare sjampomaskinen på samme måte 
som den bærbare sprayeren. Se side 27. Fyll beholderen til 
første linje med vann. Tilsett Kirby teppesjampo til væsken 
når opp til den andre linjen på beholderen.

3  Fest hetten for den bærbare sjampomaskinen til enden på 
den bærbare sprayeren.

4  Skru på enheten og klem på avtrekkeren for å lage  
såpeskum. Vri kontrollen på avtrekkeren for å justere  
volumet på såpeskummet.

5  Spray såpeskummet direkte på overflaten som skal 
rengjøres. Arbeid såpeskummet inn i overflaten med en ren, 
myk børste eller svamp inntil det forsvinner. La overflaten 
tørke fullstendig og så støvsug for å fjerne de tørre restene 
som inneholder smuss og skitt. 

MERK Risiko for skade på eiendeler. Ikke bruk den bærbare 
sjampomaskinen på delikate møbelstoffer som silke, brokade 
eller fløyel. Hvis du er i tvil, test på et lite område. La 
testområdet tørke og sjekk det før du fortsetter sjamponeringen.

6  Rengjør den bærbare sjampomaskinen grundig etter bruk. 
Se side 29.
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Fleroverflate-sjamposystem: Tepper 
Fleroverflate-sjamposystemet benyttes for sjamponering av  
tepper og rengjøring av gulv med hard overflate.

Konvertering til et sjamposystem  
for tepper
Hold teppene rene med regelmessig sjamponering. Rengjør  
flekker og områder med stor trafikk oftere. Støvsug teppene  
godt før sjamponering. 

1 Fjern hovedmunnstykket. Se side 22.

 

2 Fjerning av den ytre, permanente posen. Se side 18.

3  Løft og fjern avfallsbrettet fra fleroverflate-sjamposystemet. 

4  Rullebørsten må benyttes ved sjamponering av tepper.  
Hvis rullebørsten allerede er satt inn, gå til trinn #8. 

Sett inn rullebørsten hvis nødvendig. Bruk håndtaket til å 
vri remløfteren til fleroverflate-sjamposystemet med klokken 
inntil de grønne pilene står på linje.
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5  Snu fleroverflate-sjamposystemet rundt og trekk opp remmen 
for å løsne og fjerne den roterende moppen.

6  Skyv remmen fra fleroverflate-sjamposystemet over  
midten av teppebørsterullen og sett det inn i fler-overflate-
sjamposystemet.

7  Snu fleroverflate-sjamposystemet rundt. Mens du trykker 
på remmen med fingeren, bruk håndtaket på remløfteren 
til å vri det mot klokken slik at de rød pilene står på linje. 
Remløfterkroken vil festes og stramme remmen.

8  Kontroller at "baffle strip" sitter på plass nederst på 
fleroverflate-sjamposystemet. Sett inn "baffle strip" hvis 
nødvendig med den flate siden vendt mot børsterullen. 

MERK Risiko for skade på eiendeler. Sørg for at "baffle 
strip" sitter på plass på fleroverflate-sjamposystemet før  
det brukes på teppet. Hvis ikke kan det medføre skader  
på eiendeler.

9  Trå den nedre Toe-Touch Control-pedalen helt ned for  
å heve fronten på enheten.
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10  Fest krokene bak på fleroverflate-sjamposystemet til  
tilbehørsfestet.

11  Skyv fleroverflate-sjamposystemet opp mot enheten og  
vri tilbehørslåsen med klokken slik at det låses på plass. 

12  Bruk håndtaket på remløfteren til fleroverflate-
sjamposystemet til å vri det med klokken inntil de grønne 
pilene står på linje. Senk frontlysdekselet.

13 Sett inn avfallsbrettet.

14  På sjampotanken, sjekk at skumskjoldet og svampen sitter 
på plass. Hvis de ikke sitter på plass, vil ikke skummingen 
fungere slik den skal.
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15  Sjampotanken skal fylles og tømmes i en vask. Skru 
av den store hetten øverst på sjampotanken. Skru 
såpeskumkontrollventilen til AV. Fyll tanken med varmt 
vann (ikke for varmt) i henhold til tabellen nedenfor. 

Bruk den store hetten fra sjampotanken til å måle 
teppesjampoen, ikke hetten fra sjampoflasken. Ikke bruk 
flere enn anbefalt antall hetter med sjampo, da dette vil 
medføre overdreven skumming.

OMRÅDE VANN SJAMPO 
Lite 1. linje på sjampotanken 1 full hette 
Medium 2. linje på sjampotanken 2 fulle hetter 
Stort 3. linje på sjampotanken 3 fulle hetter

Sett den store hetten tilbake på sjampotanken. 

  En full tank fylt til den tredje linjen på sjampotanken  
vil rengjøre et stort teppeområde på omlag 3 x 3,5 m  
(10 x 12 ft).

  Bruk bare Kirby® rengjøringsløsninger, slik som Kirby 
Carpet Shampoo, som er ment for å brukes med dette 
produktet. Unnlatelse av å følge disse advarslene kan 
føre til personskade. Bruk kun originale Kirby-blandinger.

16  Fest albueslangen godt til munnstykket på fleroverflate-
sjamposystemet. 

17  Vær forsiktig så du ikke søler væske på systemet eller  
gulvet, og plasser åpningen nederst i sjampotanken  
over luftuttaket.

Vri sjampotanken mot enheten for å låse den på plass.

18 Fest albueslangen til undersiden av sjampotanken.
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Sjamponering av tepper

1  Trå på pedalen på Toe-Touch Control inntil fleroverflate-
sjamposystemet er på sitt laveste nivå.

2  Skru såpeskumkontrollventilen til teppeinnstillingen. Skru  
på systemet. Etter hvert som enheten flyttes frem og tilbake, 
vil skum frigjøres og børsten vil arbeide det inn i teppet.  
For enklere rengjøring, sjamponer mindre deler av teppet 
om gangen.

3  Skru såpeskumkontrollventilen til av-innstillingen. Gå over 
det sjamponerte teppet igjen i flere retninger for å arbeide 
all sjampoen grundig inn i teppet. 

4  Hvis nødvendig, tøm avfallsbrettet under sjamponeringen. 
Kontroller indikatorene på siden av dekselet på 
avfallsbrettet. Når væsken begynner å fylle området 
nedenfor indikatorene, er det på tide å tømme avfallsbrettet.

Skru av enheten. Løft avfallsbrettet og bær det til vasken for 
å tømme det. Sett på plass avfallsbrettet før systemet skrus 
på igjen og sjamponeringen fortsetter. 

5  La teppet tørke fullstendig. Konverter enheten til en 
skaftstøvsuger. Støvsug for å fjerne de tørre restene som 
inneholder smuss og skitt.
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Rengjøring av fleroverflate- 
sjamposystemet 

1 Skru såpeskumkontrollventilen til av-innstillingen.

2  Trå den nedre Toe-Touch Control-pedalen helt ned for å heve 
munnstykket og brettet. La enheten gå i flere sekunder slik at 
all gjenværende sjampo og vann kan spinne av børsten.  
Skru av enheten og trekk ut støpselet.

3  Løft avfallsbrettet og bær det til vasken for å tømme det. 
Rens alle delene i brettet nøye og sett det til tørk.

4 Fjern slangen fra undersiden av sjampotanken.

5  Heve frontlysdekselet. Vri remløfteren mot klokken slik at de 
røde pilene står på linje.
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6  Skru tilbehørsfestet mot klokken. Løft av fleroverflate- 
sjamposystemet og bær det til vasken. 

7  Skyll av alle områder på fleroverflate-sjamposystemet og 
fjern lo fra børstene. Rist av overflødig vann fra systemet. La 
delene tørke fullstendig.

8 Vri sjampotanken fra enheten og løft den av.

9  Tøm ut eventuell overflødig væske i sjampotanken. Fjern  
og rengjør hetten for skumskjoldet, koppen og svampfilteret. 
Skyll ut av sjampotanken med kaldt vann og sett 
skjoldhetten, koppen og svampfilteret tilbake på plass.  
La delene tørke fullstendig før du setter dem tilbake på 
plass..
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Fleroverflate-sjamposystem: 
Harde gulv
Fleroverflate-sjamposystemet kan benyttes til rengjøring av gulv 
med hard overflate ved å sette inn den roterende moppen og 
benytte Kirby rengjøringsmiddel for harde gulv. Støvsug eller 
kost gulvet før rengjøring for å fjerne store rusk.

Konvertering til rengjører for 
harde gulv  

1 Fjern hovedmunnstykket. Se side 22.

2  Fjerning av den ytre, permanente posen. Se side 18.

3 Løft og fjern avfallsbrettet fra fleroverflate-sjamposystemet. 

4  Den roterende moppen må benyttes under rengjøring av 
harde gulv. Hvis den roterende moppen allerede er satt inn, 
gå til trinn 8.

Hvis nødvendig, fjern tepperullebørsten og sett inn den 
roterende moppen. Bruk håndtaket til å vri remløfteren til 
fleroverflate-sjamposystemet med klokken inntil de grønne 
pilene står på linje.
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5  Snu fleroverflate-sjamposystemet rundt og trekk opp remmen 
for å løsne og fjerne rullebørsten for teppesjamponering. 

6  Skyv remmen fra fleroverflate-sjamposystemet mot midten  
av den roterende moppen og sett den inn i fleroverflate-
sjamposystemet.

7  Mens du trykker på remmen med fingeren, bruk håndtaket 
på remløfteren til å vri det mot klokken slik at de rød pilene 
står på linje. Remløfterkroken vil festes og stramme remmen.
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8 Trå den nedre Toe-Touch Control-pedalen helt ned for å  
heve fronten på enheten.

9 Fest krokene bak på fleroverflate-sjamposystemet til  
tilbehørsfestet. 

10  Skyv fleroverflate-sjamposystemet opp mot enheten og vri 
tilbehørslåsen med klokken slik at det låses på plass. Bruk 
håndtaket på remløfteren til sjamposystemet til å vri det 
med klokken inntil de grønne pilene står på linje. Senk 
frontlysdekselet.

11 Sett inn avfallsbrettet.



41

V
A

LG
FR

ITT TILB
EH

Ø
R

41

Rengjøring av ubehandlede, 
harde gulv
MERK Risiko for skade på eiendeler. Bruk kun en liten  
mengde væske når du rengjør ubehandlede gulv. Henvis alltid 
til produsentens anbefalte rengjøringsinstruksjoner. Unnlatelse 
av å følge disse advarslene kan føre til skade på gulvet.

1  Fest den tomme sjampotanken til luftuttaket. Det er ikke  
nødvendig å feste albueslangen.

2  Spray et tynt lag av Ready to Use Kirby Hard Floor Cleaner 
på et lite område av gulvet. Ikke gjør gulvet for vått. Kun en 
liten mengde av løsningen er nødvendig.

3  Sett Tech Drive® driftsassistansen i nøytral og skru på 
rengjøreren.
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4  Trykk den øvre Toe-Touch Control-pedalen gjentatte ganger 
til den roterende moppen kommer i kontakt med gulvet. Flytt 
rengjøreren til det området som skal rengjøres. Spray ekstra 
rengjøringsvæske hvis nødvendig.

5  Hvis nødvendig, tøm avfallsbrettet under sjamponeringen. 
Kontroller de gjennomsiktige indikatorene på siden av 
dekselet på avfallsbrettet. Når væsken begynner å fylle 
området nedenfor indikatorene, er det på tide å tømme 
avfallsbrettet.

Skru av enheten. Løft avfallsbrettet og bær det til vasken for 
å tømme det. Sett avfallsbrettet på plass før sjamponering. 

6  La gulvet tørke fullstendig. Bruk et håndkle til å tørke opp 
overflødig vann hvis nødvendig.

7  Rengjør fleroverflate-sjamposystemet fullstendig. La alle 
delene tørke fullstendig før de settes bort, spesielt den  
roterende moppen.

8  Over tid vil fibrene på den roterende moppen slites ned. 
Bytt ut den roterende moppen regelmessig for best mulig 
rengjøringsresult.
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Rengjøring av behandlede, harde gulv
Sjampotanken med ekstra væsker brukes til å rengjøre  
behandlede harde gulv som vinyl eller fliser.

1  Sjampotanken skal fylles i vasken. Skru av den store hetten 
øverst på sjampotanken. Skru såpeskumkontrollventilen til 
AV. Fyll beholderen til første linje med vann. 

Bruk den store hetten øverst på tanken og fyll en full hette 
med Kirby® rengjøringsmidler for harde gulv i sjampotanken. 
Ikke bruk mer, da dette kan føre til overdreven skumming.

Sett den store hetten tilbake på sjampotanken. 

  Bruk bare Kirby® rengjøringsløsninger, slik som 
Kirby rengjøringskonsentrat for harde gulv, som er 
beregnet for bruk med dette produktet. Unnlatelse av 
å følge denne advarselen kan føre til personskade 
som følge av intern komponentskade. 

2  Fest albueslangen godt til munnstykket på fleroverflate- 
sjamposystemet. 

3  Vær forsiktig så du ikke søler væske på systemet eller gulvet, 
og plasser åpningen nederst i sjampotanken over luftuttaket. 

Vri sjampotanken mot enheten for å låse den på plass.

4 Fest albueslangen til undersiden av sjampotanken. 

5  Trykk den øvre Toe-Touch Control-pedalen gjentatte ganger 
til den roterende moppen kommer i kontakt med gulvet.
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6  Skru såpeskumkontrollventilen mot klokken til innstillingen for 
harde gulv. Sett Tech Drive® driftsassistanse i nøytral. Skru 
på enheten. Etter hvert som enheten flyttes frem og tilbake, 
vil rengjøringsvæsken frigjøres og den roterende moppen  
vil skure gulvet.

7  Skru såpeskumkontrollventilen til AV-innstillingen. Gå over 
gulvet igjen for en grundig rengjøring og for å fjerne  
overflødig rengjøringsvæske.

8  La gulvet tørke fullstendig. Bruk et håndkle til å tørke opp 
overflødig vann hvis nødvendig.

9  Rengjør fleroverflate-sjamposystemet fullstendig. La alle 
delene tørke fullstendig før de settes bort, spesielt den  
roterende moppen.

10  Over tid vil fibrene på den roterende moppen slites  
ned. Bytt ut den roterende moppen for best mulig 
rengjøringsresultat.
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Miracle Shine-sett
Gi harde gulv en høyglans med Miracle Shine-settet.

1  Rengjør gulvet og/eller rengjør med fleroverflate-
sjamposystemet for harde gulv før du påfører 
Kirby Miracle Shine. La gulvet tørke fullstendig.

2  Konverter Kirby-systemet til en rengjører for harde gulv 
(s. 38). Istedenfor å bruke den roterende moppen, setter du 
inn den stripete Miracle Shine-moppen.

3  Tøm den tomme sjampotanken til luftinntaket. Det er ikke 
nødvendig å feste vinkelslangen. Denne innstillingen gjør det 
mulig for luft å strømme gjennom systemet. 



4746

V
A

LG
FR

IT
T 

TI
LB

EH
Ø

R

4746

5   Sørg for at Tech Drive® driftsassistanse står i nøytral og slå 
på rengjøreren. 

6  Trå ned på den øvre Toe-Touch Control Upper-pedalen flere 
ganger til Miracle Shine-moppen kommer i kontakt med 
gulvet. Flytt rengjøreren umiddelbart over sprayområdet for 
å spre Miracle Shine i et jevnt lag. For det beste resultatene 
bør du bare gå over området med ett eller to raske strøm: 
Ytterligere strøk med Kirby-systemet kan forårsake streker. 
Spray ytterligere løsning ved behov.

4  Spray Kirby Miracle Shine direkte på små deler av gulvet 
om gangen.

MERK Test Kirby Miracle Shine på et synlig område av 
gulvet før du bruker det fullstendig.
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7  La gulvet tørke fullstendig før du går på overflaten. 

8 Demonter og rengjør deler av fleroverflate-sjamposystemet 
ved å bruke en blanding med 50 % ammoniakk og 50 % 
vann for å fjerne eventuell oppbygging av Kirby Miracle 
Shine. La delene tørke før du setter dem vekk. Hvis det er 
nødvendig, kan du tørke av Kirby-systemet med en myk klut 
fuktet med 50 % ammoniakk og 50 % vann. 

9  Påfør Kirby Miracle Shine på nytt når det blir nødvendig for 
å opprettholde en skinnende glans.
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Flise- og fugemassesett 
Rengjør, skrubb og forskjønn flise- og fugemassegulv. 

1   Konverter Kirby-systemet til en rengjører for harde gulv 
(s. 38). Istedenfor å bruke den roterende moppen, setter du 
inn Tile & Grout børsterullen. 

2  Tøm den tomme sjampotanken til luftinntaket. Det er ikke 
nødvendig å feste vinkelslangen. Denne innstillingen gjør 
det mulig for luft å strømme gjennom systemet.  

3   Påfør Kirby Tile & Grout Pre-Treat direkte på små 
misfargede eller flekkete deler av gulvet om gangen. Spray 
Kirby Tile & Grout Cleaner direkte på gulvet. 

MERK Test Kirby Tile & Grout Cleaner på et synlig område 
av gulvet før du bruker det fullstendig.
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4  Sørg for at Tech Drive® driftsassistanse står i nøytral og slå 
på rengjøreren. 

6 La gulvet tørke fullstendig før du går på overflaten. 

7 Demonter og skyll deler av fleroverflate-sjamposystemet. 
La delene tørke før du setter dem vekk.

5  Trå ned på den øvre Toe-Touch Control Upper-pedalen 
flere ganger til fugebørsterullen kommer i kontakt med 
gulvet. Flytt rengjøreren over sprayområdet. Spray mer 
rengjøringsmiddel etter behov.
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Pute for harde gulv
For å beskytte gulvet ytterligere mot mulige riper, kan den  
valgfrie puten for harde gulv benyttes. 

 Skal kun benyttes på tørre gulv.

1  Skru av enheten. Trå på den nedre Toe-Touch Control-
pedalen for å heve hovedmunnstykket. Skyv puten for harde 
gulv under munnstykket og trykk den opp slik at klemmene 
låser den på plass.

  Slå av enheten, trekk strømledningen ut av stikkontakten 
og kontroller at motoren og munnstykkebørsten har  
stoppet før du fester puten for harde gulv.

2  Vri remløfteren mot klokken slik at de røde pilene står på 
linje for å konvertere enheten til en vanlig støvsuger. 

3 Senk hovedmunnstykket og støvsug gulvet.

4  For å fjerne puten for harde gulv, hev hovedmunnstykket  
og trå ned på tappene bak på puten for harde gulv.
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Turbotilbehør
Turbotilbehøret kan benyttes som en sliper, poleringsmaskin 
eller for skuring. Turbotilbehøret brukes med slangen foran på 
enheten.

Turbo-sliping

1  Monter turbosliperen. Først, knepp av støvdekselet på  
sliperen og løft det av.

2  Roter klemmespakene på siden av turbotilbehøret opp. 
Skyv et ark med sandpapir inn i den fremre klemmen og 
lås spaken. Brett sandpapiret tett rundt den nedre delen på 
turbotilbehøret, dytt endene inn i den bakre klemmen og lås 
dem på plass. 

  Tre grader av sandpapir følger med turbotilbehøret. 
Hvert av dem er et standard 1/3 ark. Bruk finere  
sandpapir for en glatt overflate, og grovere papir  
for å slipe grove overflater.

3  Med turbotilbehøret på en jevn overflate, sett støvdekselet 
på sliperen med åpningen vendt bakover. Sett inn  
tilbehørsslangen.
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4  Ta tak i turbotilbehøret foran og bak og skru på Kirby-
enheten. Trykk på knappen øverst på turbotilbehøret for å 
skru den på.

Med lett trykk, flytt den sakte over overflaten. La 
turbotilbehøret gjøre jobben. Ikke press det eller len deg 
tungt på det. 

  Sliping kan resultere i en eksplosiv blanding av fint  
støv og luft. Slipemaskinen skal kun brukes i et godt   
ventilert område.  

-  Forlat aldri en støvpose med pussestøv. 
-  Tøm aldri innholdet i støvposen i åpen ild. 
-   Bytt ut støvposen når den er 1/3 full og tøm posen hver 

gang du er ferdig med å bruke maskinen.
-  Bruk alltid en hammer og dor til å forsenke spikere før 

sliping. Hvis du treffer en spiker under slipingen kan det 
skape gnister som forårsaker eksplosjon eller brann.

-   Pass på at ingen metallgjenstander, slik som stifter, 
spikere osv. som stikker opp fra overflaten. De kan 
skade andpapir og tutbotilbehør. Bruk alltid en hammer 
og dor til å forsenke alle såikere før sliping. Hvis du 
treffer en spiker under sliping kan skape gnister og 
forårsake en eksplosjon eller brann.

-  Bruk alltid sikkerhetsbriller.

Turbo-polering
Monter den syntetiske lammeullsputen på samme måte som  
du fester sandpapir. Støvbeskytteren skal ikke settes på igjen. 
Den brukes ikke for polering.

Bruk Turbotilbehøret for polering av bordoverflater, paneler og 
store, flate overflater. 

Turbo-skuring
Monter skureputen av sammenvevet nylon på samme måte som 
du fester sandpapir. Støvbeskytteren skal ikke settes på igjen. 
Den brukes ikke for skuring.

Bruk Turbotilbehøret til å skure harde overflater slik som  
keramiske fliser. Skal ikke brukes på malte overflater.



5353

  Skru ALLTID av enheten og trekk kontakten ut av støpselet or 
vedlikehold.

Bytte ut remmen på hovedmunnstykket

1  Etter å ha fjernet hovedmunnstykket, vri remløfteren med  
klokken inntil de grønne pilene står på linje.

2  Lås opp teppeplaten ved å løsne de to klemmene på  
baksiden av hovedmunnstykket. Dra i den bakre kanten  
på teppeplaten for å fjerne den. 

3  Noter innstillingen av børstehårene som er markert på  
enden av børsterullen før du løfter ut børsterullen. Se side 55.

4 Skyv av det gamle beltet og erstatt det med ett nytt.

VEDLIKEHOLD
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5 Sørg for at numrene på endestykkene på børsterullen er de 
samme på begge sider før den settes inn i hovedmunnstykket. 

  Sett reimen og børsterullen tilbake i hovedmunnstykket. 
Én av endene på børsterullen er større enn den andre. 
Børsterullen vil kun passe inn i hovedmunnstykket én vei.

 Sentrer remmen på børsterullen. 
 

  MERK Risiko for skade på eiendeler. Bruk kun originale 
Kirby-reservedeler. Unnlatelse av å følge denne advarselen 
kan føre til skade på eiendeler.

6  Plasser teppeplaten foran på støtfangeren først, og trekk den 
så over baksiden. Fest den med de to klemmene.

7  Vri remløfteren mot klokken slik at de røde pilene står 
på linje. Remmen skal festes til kroken på innsiden av 
munnstykket. Fest hovedmunnstykket på enheten igjen.

8 Snu remløfteren med klokken til de grønne pilene er på linje.

9  Slå på enheten og kontroller at børsterull-indikatorlampen 
lyser. Dette betyr at børsterullen roterer.
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Juster høyden på børsterullen

1  Høyden på børsterullen er justerbar. Børstehårene, som vil 
slites ned etter lengre tids bruk, kan forlenges. 

Følg instruksjonene for å bytte remmen på hovedmunnstykket 
på side 53. Når børsten har blitt fjernet, velg børsterullhøyde.

2  Rotere endestykkene på børsterullen til ønske innstilling:  
1, 2 eller 3 hakk. Sørg for at innstillingene er de samme  
på begge endestykkene. Desto flere hakk, jo lengre er 
børstehårene. 

Sett tilbake børsterullen og fest teppeplaten. 

Vedlikeholdstips
Hold hele børsterullen og remsporet fritt for lo, tråder, hår og 
andre fibre. Dette vil gjøre at børsten opererer optimalt.

Hold motorakslingen fri for lo, hår og rusk.

  Motorakslingen kan være varm. La den kjøle seg ned før 
du tar på den eller fjerner lo, hår og rusk.

  Hold motorakslingen fri for lo, hår og rusk. Unnlatelse 
av å følge disse advarslene kan føre til skade på 
tilbehørsslangen samt personskade.

VEDLIKEHOLD
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Bytte av rem og børsterull
Se detaljerte instruksjoner på side 53.

Slitasje og utbytting av hjul
Kirby® hjul er laget med et ettergivende mønster utviklet for å unngå slitasje på tepper og 
skade på gulv. Over lengre tids bruk vil mønsteret på hjulene slites av og hjulene må byttes ut. 

Kontroller mønsteret på hjulene. Hvis plasthjulet er synlig gjennom mønsteret, ta kontakt med 
en autorisert Kirby-forhandler for å bytte ut hjulene. 

Bytte av rem
 ENHETEN SKAL IKKE BENYTTES hvis ledningen får kutt eller frynser seg. Ta kontakt med  

    din autoriserte Kirby-forhandler for å bytte den ut.

Den nye ledningen må festes til enheten før støpselet settes inn i kontakten.

Bytte av frontlys
Hvis én eller flere av LED-lysene i frontlyset går, ta kontakt med en autorisert Kirby-forhandler 
for å bytte dem ut.

Vedlikehold av et produkt med dobbel isolasjon
I et dobbeltisolert produkt er det to isolasjonssystemer istedenfor jording. Ingen jordingsmetode 
er nødvendig, og det skal heller ikke legges til en jordingsmetode. Et dobbeltisolert produkt er 
merket med ordene “DOUBLE INSULATED” (USA og Canada). Symbolet  kan også finnes 
på produktet.

Vedlikehold av et dobbeltisolert produkt krever ekstrem forsiktighet og kunnskap om systemet 
og skal kun utføres av kvalifisert servicepersonell.

Reservedelene for det dobbeltisolerte produktet må være originale Kirby®-deler for å bevare 
sikkerheten og for beskyttelse av garantien.
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Bytte plugger
Den følgende informasjonen gjelder når du bytter plugger på Kirby® modeller som benyttes  
i Storbritannia, Australia, Sør-Afrika og New Zealand.

VIKTIG

Kablene i hovedledningen er farget etter følgende fargekode: 
Blå ... Nøytral 
Brun ... Strømførende

Ettersom fargene på kablene i hovedledningen i dette apparatet ikke nødvendigvis  
korresponderer med fargemarkeringene på terminalen i kontakten din, gjør følgende:

ADVARSEL: IKKE koble noen av ledningen til terminalen markert med “E” eller med  
jordings  symbolet. Ingen kabel er koblet til denne terminalen. Ledningen som er farget blå 
må kobles til terminalen som er markert med "N" eller farget sort. Ledningen som er farget 
brun må kobles til terminalen som er markert med "L" eller farget rød. Hvis et U.K.: 13A (BS 
1363) støpsel benyttes, bruk en 5A-sikring. Enhver annen type kontakt skal beskyttes med en 
5A-sikring eller en sikringstråd i adapteren eller sikringsskapet. Hvis kontakten ikke passer i 
støpslene i huset, skal den kuttes av og avhendes på en sikker måte, og den korrekte  
kontakten monteres.

Kirby ® modell G10E er godkjent av British Electrotechnical Approvals Board (BEAB).

Advarsel: Det er en risiko for elektrisk sjokk hvis en kontakt som har blitt kuttet av fra  
ledningen settes inn i et 13A støpsel. Enhver sikring som byttes ut i kontakten må erstattes  
av en ASTA-godkjent BS1362 5A sikring i Storbritannia.

Advarsel: Hvis sikringen kan fjernes, skal kontakten aldri benyttes mens sikringsdekselet  
er fjernet.

Hvis strømledningen er skadet og må byttes ut, er nummeret på reservedelen: 
8908**-Australia/New Zealand; 8909** -kontinental-Europa; 8907** -Sør-Afrika;  
8906** -Storbritannia; 1920** -U.S.A.:

 FARE Fare for elektrisk støt. 
- Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten før vedlikehold. 
- Skal ALDRI brukes hvis støpselet er skadet. 
-  Hvis produktet ikke virker som det skal, har vært utsatt for fall, har stått utendørs eller falt i 

vannet, må den returneres til et Kirby-autorisert servicesenter.
Unnlatelse til å følge disse advarslene vil resultere i død eller alvorlig skade.

VEDLIKEHOLD
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Motoren starter ikke.

1.  Sørg for at støpselet er satt ordentlig inn i stikkontakten og at denne har strømtilførsel. 

2.  Sørg for at ledningen sitter helt inne i enheten.

3.   Kontroller ledningen for skader. Hvis den har skader, bytt den ut hos en autorisert Kirby-
forhandler.

4.   Sørg for at ekstrautstyr eller tilbehør er festet ordentlig foran på enheten. Enheten vil ikke 
starte hvis ikke hovedmunnstykket, tilbehørsslangen eller luftinntaket sitter slik det skal.

5.   Enheten vil ikke starte uten en at en av følgende er korrekt montert på luftuttaket: Min 
Em-Tor® posen, tilbehørsslangen elle flerfunksjons-sjampotanken. 

Enheten samler ikke på smuss.

1.   Kontroller at børsterullen går rundt når enheten er på ved å se etter det grønne  
indikatorlyset for børsterullen. Hvis lyset ikke er på, betyr det at børsten ikke snurrer fritt, 
at remmen er løs (strukket), ødelagt eller ikke koblet inn. Remmen må kanskje erstattes. 

2.  Sørg for at høyden på hovedmunnstykket er justert slik at børsten kommer i kontakt med 
teppet. Bruk Toe-Touch Control for å justere høyden. Se side 20.

3.   Hvis børsten snurrer, og børsten er i kontakt med teppet, kontroller for slitasje på  
børstehårene og juster høyden på børsterullen hvis nødvendig. Se side 55.

4.   Kontroller filterposen til engangsbruk for å se om den er full. Hvis den er full,  
bytt ut filterposen.

5.  Kontroller at fyllslangen og luftuttaket ikke er blokkert. 

Det er vanskelig å dytte enheten.

1.   Hvis motoren er skrudd av, sørg for at Tech Drive® driftsassistansepedalen står i nøytral 
før du flytter enheten.

2.  Hvis motoren er på, sett Tech Drive® driftsassistansepedalen i "drive" for å gjøre enheten 
lettere å dytte. Ikke bruk Tech Drive® driftsassistanse på harde gulv.

3. Juster høyden på hovedmunnstykket hvis nødvendig.

FEILSØKING
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Det er en svak lukt av brennende gummi når enheten er i bruk.

1.   Kontroller at børsterullen går rundt når enheten er på ved å se etter det grønne  
indikatorlyset for børsterullen. Hvis lyset ikke er på, kan børsterullen ha stoppet på grunn 
av tråder rundt endene. Trekk ut støpselet. Fjern så børsterullen og sørg for at den roterer 
fritt på begge sider. 

2.   Beltet er kanskje ikke fullt engasjert eller er koblet ut. Sørg for at de grønne eller røde 
pilene på remløfteren står helt på linje.

3.   Hvis en løs rem har etterlatt sorte rester på motorakselen, skal det fjernes forsiktig med 
stålull eller sandpapir og reimen byttes ut. 

Den ytre, permanente posen eller filterposen for engangsbruk har  
en ubehagelig lukt.

1.  Bytt ut filterpose til engangsbruk. Se side 13.

2.  Hell noen dråper Odorific® II på en bomullsdott og kast den i utvendige, permanente 
posen.

3. Kontroller om det er rusk i Mini Emtor.

4. Det er anbefales ikke å vaske den ytre tøyposen.

Fleroverflate-sjamposystemet produserer ikke skum ved rengjøring av tepper.

1. Sørg for at såpeskumventilen på sjampotanken skrus med klokken til teppeinnstillingen.

2.  Fjern albueslangen og kontroller at det lille skumskjoldet sitter ordentlig nederst  
i åpningen på sjampotanken.

3.  Fjern sjampotanken fra enheten og kontroller at skumfilteret er på plass nederst i den 
store åpningen som kobles til luftuttaket. 

4.  Bruk kun Kirby Carpet Shampoo. Kontroller at den riktige blanding av vann og Kirby 
Carpet Shampoo har vært brukt i tanken. Se side 34.

5.  For å sikre riktig rengjøring, må du også pass på at remmen er satt inn, og at lede 
stripen er satt inn riktig på bunnen av skuffen. Se side 32.

Trenger du ekstra hjelp?

Din lokale, autoriserte forhandler er tilgjengelig til å hjelpe deg.

Eller, ta kontakt med The Kirby Company: 
consumer@kirbywhq.com 
1-800-494-8586 (United States og Canada)

FEILSØKING
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PRODUKTER FOR TEPPERENGJØRING
Teppesjampo 
Dyp rengjøring av tepper og matter. Sikkert for tepper og giftfritt. 

Allsidig flekkfjerner 
Spray på flekken og trykk lett med en ren, hvit klut. 

Forhåndsbehandling av områder med høy trafikk 
Spray på svært skitne områder noen minutter før sjamponering. 

Kirby-skum 
Brukes til å rengjøre teppebelagte trapper, gulvmatter til biler og andre steder der det  
er vanskelig å komme til. 

Oppfriskende oksygentilsetning 
Legg til Kirby Carpet Shampoo for å lyse lys fargede tepper.

RENGJØRINGSPRODUKTER FOR KJÆLEDYREIERE
Kjæledyrflekker og -luktfjerner 
Rengjør uheldige flekker raskt.

DUFTPRODUKTER TIL HJEMMET
HomeFresh rom- og teppeoppfrisker 
Strø på tepper og vent noen minutter før du støvsuger for en frisk, behagelig duft.

Odorific® II luktfjerner 
Fjerne lukt fra søppelbøtter og fuktige hjørner. Noen få dråper vil gi en frisk duft i 
støvsugerposen.

KIRBY® HJEMMERENGJØRINGSPRODUKTER

NOTICE Bruk bare originale Kirby rengjøringsprodukter med Kirby vedlikeholdssystemet 
for hjemmet. Unnlatelse av å følge denne advarselen kan føre til skade på eiendom.

 WARNING – For å redusere risikoen for brann og elektrisk støt grunnet intern  
komponentskade, bruk bare Kirby® rengjøringsløsninger, slik som Kirby Hard  
Floor Cleaner Concentrate og Kirby teppesjampo i fleroverflate-sjamposystemet.
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PRODUKTER FOR HARDE OVERFLATER
Citrus Split limfjerner 
Fjerner etiketter og limrester.

Rengjøring for harde gulv 
Løsner skitt og smuss skånsomt fra harde overflater. Tile & Grout Pre-treat penetrerer dype 
flekker i fugemasselinjer. Tile & Grout Cleaner renser og forskjønner flislagte gulv. 

Sett for fliser og fugemasse 
Bruk kraften fra Kirby til å rengjøre fliser og fuger. 

Miracle Shine 
Gi en holdbar høyglans til gulv med harde overflater.

 

Produkttilbudet avhenger av sted. Sjekk med din lokale Kirby-forhandler  
for de seneste rengjøringsproduktene fra Kirby.

Kirby hjemmerengjøringsprodukter er tilgjengelige fra autoriserte  
Kirby-forhandlere eller i U.S.A. ved å ringe 1-800-437-7170.

KIRBY® HJEMMERENGJØRINGSPRODUKTER
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Produsert under én eller flere av følgende patenter eller registrerte designer.  
I påvente av andre patenter eller registrerte designer.

USA 
4947512 
5007133 
5086536 
5115537 
5573369 
5713810 
7794516 
D600868 
D672104

Australia 
322271 
334155 
334156 
2008207570

Østerrike 
ATE142865

Belgia 
0584961

Benelux 
38610-00

Canada 
127585 
137881 
2638641 
2742137

Kina 
ZL200830142963 
ZL200930237374.5 
ZL201130007059 
ZL200910000791.7

Danmark 
0584961

Frankrike 
902235 
0585961 
20106183

Tyskland 
69304847 
402010006532.8 
69606774

Italia 
0584961 
98401 
98546

Japan 
2011083

Mexico 
175879

Nederland 
0584961

New Zealand 
411288 
570620

Portugal 
0584961

Russland 
73673 
2378973 
81234

Sør-Afrika 
A2008/01498 
A2010/01540

Spania  
2092232

Sverige 
49181 
0584961

Sveits 
0584961

Storbritannia 
0433439 
0584961 
1090578 

Andre patenter.

Patentliste 3/31/2015
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1.Utstyrt du har kjøpt krever utvinning og bruk av 
naturressurser for å kunne produsere. Det kan 
inneholde farlige stoffer som kan påvirke helse 
og miljø.

2. For å unngå at disse stoffene sprer seg i miljøet  
 og for å redusere utnyttelsen av naturressursene  
 oppfordrer vi deg til å benytte riktig retursystem.  
 Slike systemer vil sørge for gjenbruk eller   
 resirkulering av det meste av materialene som  
 er igjen av produktet etter endt levetid, på en  
 forsvarlig måte.

3.Symbolet med en avfallsdunk med et kryss over 
oppfordrer deg til å benytte slike systemer.

4. Hvis du trenger mer informasjon om innsamling,  
 gjenbruk og gjenvinning kan du kontakte   
 lokale eller regionale myndigheter.

5.Du kan også kontakte oss for ytterligere 
informasjon om gjenvinning av produktene våre.

Kundekontakt 
Spørsmål og svar/Feilsøking 

En lokal autorisert forhandler er behjelpelig med å svare på spørsmål  
om kjøp og bruk av Avalir® vedlikeholdssystem for hjemmet.

The Kirby Company har også en forbrukerspesialist tilgjengelig som kan svare 
på eventuelle spørsmål om Avalir vedlikeholdssystem for hjemmet, eller han/
hun kan gi deg navnet på nærmeste Kirby-forhandler.

Slik kan du ta kontakt med forbrukerdivisjonen i USA:

 E-post consumer@kirbywhq.com

 telefon 00 800 547 292 72

 Faks 001-216-529-6146

 Post  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

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




