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BEAM Electrolux centraal stofzuigsysteem

Belangrijke veiligheidsinstructies
Deze stofzuiger voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Bij ondeskundig gebruik kunnen personen letstel oplopen en kan
er materiële schade ontstaan. Lees deze veiligheidsinstructies daarom aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik
neemt. Bewaar deze veiligheidsinstructies zorgvuldig en geef deze door aan een enventuele volgende eigenaar.

LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR ALVORENS U HET STOFZUIGSYSTEEM IN GEBRUIK NEEMT.

Om de kans op schade, brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Algemene informatie

Veiligheid

WAARSCHUWING!

Het BEAM Electrolux centraal stofzuigsysteem mag uitsluitend gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen wanneer er; bouwsof, meel, water/vloeistoffen, scherpe,
brandende of gloeiende voorwerpen, explosieve stoffen, ontvlambare of brandende vloeistoffen worden 
opgezogen, de stofzuigunit zonder filter wordt gebruikt, typeplaat is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt, er 
geen gebruik is gemaakt van originele (vervangings-) onderdelen van de fabrikant. 
BEAM centraal stofzuigsystemen B.V. is niet aansprakelijk en dekt geen schade als gevolg van verkeerd 
gebruik, verkeerde toepassing, ongeluk, verwaarlozing, aanpassingen of wijzigingen aan het product,
onderhouds-reparatie werkzaamheden uitgevoerd door een niet erkend persoon of organisatie, het gebruik
van niet originele onderdelen of overmacht.
Monteer de stofzuigunit minstens 30 centimeter van het plafond en zijwanden, en minimaal 70 cm van de vloer. 
Dit in verband met voldoende ventilatie van de motor te verzekeren en voldoende ruimte te hebben voor het 
verwijderen en ledigen van de stofcontainer/stofzuigerzak.
Monteer de stofzuigunit niet in een ruimte met te hoge tempraturen of waar deze aanwezig kunnen zijn.
Sluit uw stofzuigunit alleen aan op een correct gemonteerd en geaard stopcontact met dezelfde configuratie 
zoals op het type plaatje wordt aangegeven. Raadpleeg in geval van twijfel een elektricien.  
Gebruik de stofzuiger niet buitenshuis of op een nat oppervlak en zuig geen vloeistoffen, bouwstof, warme as, 
of brandbare voorwerpen op die schade aan de stofzuiger kunnen veroorzaken.

Gebruik het systeem uitsluitend volgens de beschrijving van deze veiligheidsinstructies en gebruik enkel door 
de fabrikant aangeboden materialen en accessoires.
Gebruik de stofzuiger nooit zonder het zelfreinigend filter. Dit kan ernstige schade aan uw stofzuiger
veroorzaken.
Blokkeer nooit de luchtventilatie, openingen en leidingen van de stofzuigunit. Bij gebrek aan voldoende 
ventilatie kan de stofzuigunit oververhit raken en de motor verbranden.
Plaats geen voorwerpen in of voor openingen. Gebruik de stofzuiger niet wanneer openingen zijn
geblokkeerd.
Houd de stofzuigcontacten, stofzuigerslang en overige openingen vrij van stof, pluizen, haar en alles wat de 
luchtstroom kan beperken.
Voeg nooit olie toe aan de motor. Deze is permanent ingevet en afgedekt.
Trek of draag de stofzuiger niet aan het netsnoer, gebruikt het netsnoer ook niet als handvat. Trek het snoer 
niet om scherpe randen of hoeken. Houd het snoer weg van verwarmde oppervlakten.
Gebruik geen verlengsnoeren of stopcontacten met onvoldoende capaciteit. 
Gebruik de stofzuiger niet met een beschadigde netsnoer of beschadigde stekker. Als de stofzuiger niet
naar behoren werkt, gevallen of beschadigd is, dient u contact op te nemen met uw leverancier.



BEAM Electrolux centraal stofzuigsysteem

Automatische motor beveiliging

Zelfreinigend filter Gore-Tex

WAARSCHUWING!

Voor extra informatie en of vragen neemt u contact op met uw leverancier of kijk op www.stofzuigers.com.
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BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Verwijder nooit het netsnoer door aan het snoer te trekken. Grijp de stekker, niet het snoer. 
Dit apparaat creëert zuigkracht. Houd haar, gezicht, vingers, andere lichaamsdelen, losse kleding en
speelgoed weg van openingen.
Trek de netstekker uit het stopcontact, wanneer u onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren. 
Bedien de stofzuiger, snoer of stekker niet met natte handen.
Deze stofzuiger is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en voor het stofzuigen van
droge oppervlakken.
Water en grofvuil kan enkel opgezogen worden indien er gebruik wordt gemaakt van een speciale 
voorafscheider.
Zuig geen ontvlambare of brandbare vloeistoffen zoals benzine, of in ruimtes waar deze mogelijk aanwezig 
kunnen zijn.
Zuig geen brandende, gloeiende of rokende voorwerpen op, zoals sigaretten, lucifers, kolen of warme as.
Zuig geen resten van bouwsof, gipsplaten of bakpoeder op, dit kan uw stofzuiger ernstig beschadigen.
Schakel elektrische apparaten uit voordat u ze stofzuigt.
Wees extra voorzichtig met het stofzuigen op een trap.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke
of mentale capaciteiten, of met te weinig ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden 
geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Gebruik de stofzuigunit, stofzuigcontacten, stofzuigerslang en toebehoren niet als speelgoed. 
De stofzuiger dient niet gebruikt te worden wanneer deze niet naar behoren functioneert.

Wanneer de stofzuigunit achtereenvolgend 30 minuten in werking is geweest, zal deze automatisch
uitschakelen. Dit om oververhitting en eventuele schade aan de motor te voorkomen. Laat de motor
voor ongeveer 5 minuten afkoelen alvorens u deze weer in werking stelt.

Alle BEAM Electrolux stofzuigunits zijn voorzien van 
een gepatenteerd zelfreinigend filter, gemaakt           
van het bestendige materiaal GORE-TEX®. 
Dit zelfreinigende filter behoeft geen onderhoud en 
mag absoluut niet verwijdert, uitgeklopt,
uitgewassen, schoongespoten/gezogen en of 
geborsteld worden.
Gebruik de stofzuiger niet zonder het zelfreinigend 
filter op zijn plaats.
Alle BEAM Electrolux stofzuigunits hebben géén 
stofzuigerzak. De opvangcontainer dient circa twee 
à drie keer per jaar te worden geledigd. De 
Electrolux Oxygen stofzuigunits kunnen optioneel 
worden gebruikt met stofzuigerzak.


