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Svenska
Säkerhetsanvisningar
Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar
och instruktioner. Fel som uppstår till följd av
att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.
Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna.

Dammsugaren är inte avsedd för

användning av barn eller personer
med begränsad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller med
bristande kunskap och erfarenhet.
I annat fall föreligger fara för felanvändning och skador.
Observera barn i närheten. På så
sätt säkerställs att barn inte leker
med dammsugaren.
VARNING Sug inte upp hälsovådliga ämnen som
t. ex. bok- eller ekträmjöl, stendamm,
asbest. Dessa ämnen är canceralstrande.
Kontrollera gällande nationella reglerna/förordningarna
för hantering av hälsovådliga ämnen.
VARNING Använd dammsugaren endast om du är
förtrogen med alla funktioner och kan
utföra dem fullständigt eller om du har fått motsvarande
anvisningar. En omsorgsfull instruktion reducerar riskerna
för felhantering och kroppsskada.
VARNING Dammsugaren är avsedd för uppsugning av torrt material och även lämplig
för uppsugning av vätskor om lämpliga åtgärder vidtas.
Om vatten tränger in ökar risken för en elstöt.
 Sug inte upp brännbara eller explosiva vätskor t. ex.
bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inte upp hett
eller brännbart damm. Använd inte dammsugaren i
explosionsfarliga lokaler. Dammet, ångorna eller vätskorna kan antändas eller explodera.
VARNING Stäng genast av dammsugaren när skum
eller vatten rinner ut och töm behållaren. Dammsugaren kan i annat fall skadas.
Dammsugaren får endast förvaras inomhus.
Rengör flottören regelbundet och kontrollera
att den inte skadats. I annat fall kan funktionen
menligt påverkas.
 Om dammsugaren måste användas i fuktig omgivning
bör en jordfelsbrytare anslutas. Jordfelsbrytaren reducerar risken för en elstöt.
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 Anslut dammsugaren till ett på föreskrivet sätt jordat
strömnät. Nätuttaget och förlängningssladden måste vara
försedda med en funktionsduglig skyddsledare.
 Kontrollera före varje användning dammsugaren, nätsladden och stickproppen. En skadad dammsugare får
inte längre användas. Du får själv aldrig öppna dammsugaren; låt en kvalificerad fackman reparera den med
originalreservdelar. Skadade dammsugare, ledningar
eller stickproppar ökar risken för elstöt.
 Sladden får inte köras över eller komma i kläm. Dra inte
ut stickproppen eller förflytta inte dammsugaren
genom att dra i sladden. Skadade nätsladdar ökar risken
för elstöt.
 Dra stickproppen ur nätuttaget innan dammsugaren
underhålls eller rengörs, inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller dammsugaren läggs bort. Denna
skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av dammsugaren.
 Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
 Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera dammsugaren med originalreservdelar. Detta garanterar att
dammsugarens säkerhet upprätthålls.
 Kontrollera före igångsättningen att sugslangen är i
felfritt skick. Låt sugslangen vara ansluten till dammsugaren för att undvika oavsiktligt damm. I annat fall
kan dammet följa med vid inanding.
 Vattenstrålen får vid rengöring inte riktas direkt mot
dammsugaren. Tränger vatten in i dammsugartoppen
ökar risken för elstöt.
 Lämna inte dammsugaren utan uppsyn medan den är
igång.
 Använd inte dammsugaren som permanent utsugsanordning.

Extra säkerhetsanvisningar
(AdvancedVac 20)
VARNING Använd stickuttaget endast för de ändamål som godkänts i bruksanvisningen.

Symboler
Symbolerna nedan kan vara viktiga för dammsugarens
användning. Lägg symbolerna och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till en bättre och
säkrare användning av dammsugaren.
Symboler och deras betydelse
Start-/stoppautomatik
Uppsugning av damm som bildas av
elverktyg
Dammsugaren kopplar automatiskt
till och fördröjt från
Urkoppling
Dammsugning
Uppsugning av lagrat damm
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Symboler och deras betydelse
max. 2000W
min. 100W

Uppgifter om elverktygets tillåtna
anslutningseffekt (landsspecifikt)

Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Dammsugaren är avsedd för upp- och utsug samt utblås av
icke hälsovådliga material samt icke brännbara material.
Sugen är endast avsedd för privat bruk och inte för yrkesmässig användning.
Använd dammsugaren endast om du känner alla funktioner
helt och kan utföra dem fullständigt eller om du har fått motsvarande anvisningar.

Illustrerade komponenter
Avbildade komponenternas numrering hänvisar till illustration av dammsugaren på grafiksidan.
1 Behållare
2 Utloppsöppning för vätskor (AdvancedVac 20)
3 Slangupptagning (sugfunktion)
4 Stickuttag för elverktyg (AdvancedVac 20)
5 Funktionsomkopplare (AdvancedVac 20)
5 Strömställare Till/Från (UniversalVac 15)
6 Bärhandtag
7 Dammsugartopp
8 Snäpplås för dammsugarens övre del
9 Styrhjul
10 Styrhjulsbroms
11 Sugslangsfäste

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Hållare för fogmunstycke
Fäste för golvmunstycke
Fäste för sugrör
Hållare för böjda dammsugare/utsugsadapter
Sugslang
Utsugningsadapter
Böjt munstycke
Fogmunstycke
Insugsrör
Golvmunstycke
Borstkammar* (AdvancedVac 20)
Gummiprofil* (AdvancedVac 20)
Gummitätning/borstremsa* (UniversalVac 15)
Slangupptagning (utblåsfunktion)
Frånluftslock
Tryckknapp
Anslutningsfläns
Dammpåse*
Upplåsningsknappar för gummitätning/borstremsor
Falskluftsöppning
Textilfilter
Filter
Filterhållare
Filterkorg
Permanentfilter
Kabelfäste
Hållarögla

*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

Tekniska data
Våt-/torrsugare
Produktnummer
Upptagen märkeffekt
Frekvens
Behållarvolym (brutto)
Nettovolym (vätska)
Dammpåsen volym
max. undertryck (turbin)
max. genomflödesmängd (turbin)
Start-/stoppautomatik
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014
Skyddsklass
Kapslingsklass

W
Hz
l
l
l
mbar
l/s
kg

UniversalVac 15
0 603 3D1 1..
1000
50/60
15,0
8,5
11,8
240
65
–
6,9
/II
IP X4

AdvancedVac 20
0 603 3D1 2..
1200
50/60
20,0
13,5
16,8
260
70

7,6
/I
IP X4

Uppgifterna gäller för märkspänningar [U] 230 V. Vid låg spänning och utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
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Start-/stoppautomatik*
Märkspänning
EU/AUS
220–240 V
UK
220–240 V

max. effekt
2000 W
1800 W

min. effekt
100 W
100 W

* Uppgifter om elverktygets tillåtna anslutningseffekt (landsspecifikt)

Montage
 Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på
dammsugaren.

Montering av sugslang
Sugfunktion (se bild A1)
– Anslut sugslangen 16 till slangupptagningen 3 och vrid den
medurs ända till anslaget.
Utblåsningsfunktion (se bild A2)
Utblåsfunktionen är lämplig för rengöring av svåråtkomliga
ställen eller där dammsugning inte är möjligt, t.ex. löv från
grusunderlag.
 Dammsugaren har en utblåsningsfunktion. Blås inte ut
frånluften i fria rummet. Använd utblåsningsfunktionen endast med en ren slang. Dammet kan vara hälsovådligt.
– Slå på dammsugaren i minst 5 sek (strömbrytare 5/väljarbrytare driftsätt 5 på symbolen ”Suga”), för att rensa
utsugsslangen 16 från uppsamlat damm.
– Vrid sugslangen 16 moturs ända till anslaget och dra ut den
ur slangupptagningen 3.
– Öppna frånluftslocket 26.
– Anslut sugslangen 16 till slangupptagningen 25 och vrid
den medurs ända till anslaget.

Montering av tillbehör
Dammsugarslangen 16 är utrustad med ett klämsystem med
vilket dammsugartillbehöret (utsugsadaptern 17, det böjda
munstycket 18) kan anslutas.
Montera utsugsadaptern eller det böjda munstycket
(se bild B)
– Sätt utsugsadaptern 17 eller det böjda munstycket 18 på
utsugsslangen 16, tills de båda knapparna 27 på utsugsslangen klickar fast hörbart.
– För demontering tryck in tryckknapparna 27 och dra komponenterna isär.
Montering av munstycken och rör
– Sätt därefter önskat tillbehör (golvmunstycke, fogmunstycke, utsugsrör osv.) på det böjda munstycket 18 eller
på utsugsadaptern 17.

Byte och insättning av dammpåse
(Torrsugning) (se bilder C1–C2)
För torrsugning kan du använda en dammpåse (tillbehör).
Därigenom underlättas avfallshanteringen av stoftet.
Byte och insättning av dammpåse (tillbehör)
– Öppna spännlåsen 8 och ta bort dammsugarens övre del 7.
– Dra den fulla dammpåsen 29 bakåt från anslutningsflänsen
28 och ta ut den från dammsugaren.
1 609 92A 43W | (6.9.17)

– Dra upp den nya dammpåsen på dammsugarens anslutningsfläns. Kontrollera att dammpåsen i sin fulla längd ligger an mot behållarens inre vägg 1.
– Sätt åter på dammsugarens övre del 7 och stäng åter
spännlåsen 8.

Byta ut insatser för golvmunstycket
(se bilder D1 – D2)
Beroende på användningsområde (torr- eller våtsugning, heltäckningsmattor osv.) kan du klämma fast olika insatser
(gummitätning, borstremsor) på golvmunstycket 21.
– Tryck på upplåsningsknappen 30 på golvmunstycket 21
för att lossa insatsen från golvmunstycket.
– Sätt fast önskad insats 22/23/24 i golvmunstycket 21.

Drift
 Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på
dammsugaren.

Driftstart
 Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans
spänning överensstämmer med uppgifterna på dammsugarens typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan
även anslutas till 220 V.
 Använd endast ett oskadat filter (inga revor, små hål
etc.). Byt ut skadade filter omedelbart.
Dammsugaren får principiellt inte användas i explosionsfarliga lokaler.
För att spara energi, koppla på dammsugaren endast när du
vill använda den.
För att kunna garantera en optimal sugeffekt måste sugslangen 16 alltid rullas av fullständigt från dammsugarens
övre del 7.

Torrsugning
Uppsugning av lagrat damm
UniversalVac 15:
– För att starta dammsugaren, ställ strömbrytaren 5 på symbolen ”Suga”.
– För att stänga av, ställ strömbrytaren 5 på
symbolen ”Stäng av”.
AdvancedVac 20:
– För att starta sugen sätter du driftssätts-väljarbrytaren 5 på symbolen ”Suga”.
– För att stänga av sugen sätter du driftssättsväljarbrytaren 5 på symbolen ”Stänga av”.
Uppsugning av damm som bildas av elverktyg (se bild E)
– Montera utsugsadaptern 17 (se ”Montera utsugsadaptern
eller det böjda munstycket”, sidan 52).
– Sätt in utsugsadaptern 17 i elverktygets utsugsanslutning.
Anvisning: Vid arbete med elverktyg vars lufttillförsel är för
låg i utsugsslangen (t.ex. sticksågar, slipmaskiner osv.),
måste falskluftöppningen 31 på utsugsslangen 16 öppnas.
Därigenom förbättras utsugets och elverktygets totala effekt.
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För att göra detta vrids ringen ovanför falsluftöppningen 31,
tills en maximal öppning uppstår.
AdvancedVac 20:
Dammsugaren är försedd med ett inbyggt jordat apparatuttag
4. Ett externt elverktyg kan anslutas till apparatuttaget.
Beakta det anslutna elverktygets högsta tillåtna anslutningseffekt.
– För att ta sugens start/stopp-automatik i drift sätts driftssätts-väljarbrytaren 5 på symbolen ”Start-/
Stopp-automatik”.
– Koppla för igångsättning av dammsugaren på elverktyget
som är anslutet till stickuttaget 4. Sugaren startar automatiskt.
– Koppla från elverktyget för att avsluta dammsugningen.
Start-/stoppautomatikens eftergångsfunktion fortsätter
att gå 6 sekunder för att suga ut resterande damm ur sugslangen.
– För att stänga av sugen sätter du driftssättsväljarbrytaren 5 på symbolen ”Stänga av”.

Våtsugning
 OBSERVER! Denna dammsugare är inte lämplig för
uppsugning av farligt damm. Sug inte upp brännbara
eller explosiva vätskor t. ex. bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inte upp hett eller brännbart damm.
Använd inte dammsugaren i explosionsfarliga lokaler.
Dammet, ångorna eller vätskorna kan antändas eller explodera.
 Dammsugaren får inte användas som vattenpump.
Dammsugaren är avsedd för uppsugning av en luft- och
vattenblandning.
 Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på
dammsugaren.
– Öppna spännlåsen 8 och ta bort dammsugarens övre del 7.
– Innan våtsugningen, ta bort dammpåsen 29, textilfiltret 32
och töm behållaren 1.
– Rengör filtret 33 (se ”Rengöra/byta ut filtret”, sidan 53).
– Sätt åter på dammsugarens övre del 7 och stäng åter
spännlåsen 8.
– AdvancedVac 20:
Sätt in gummitätningen 23 i golvmunstycket 21 (se ”Byta
ut insatser för golvmunstycket”, sidan 52).
Sugen är utrustad med en flottör. Om maximal nivå har uppnåtts reduceras sugeffekten. Stäng av dammsugaren direkt
(strömbrytaren 5/väljarbrytare driftsätt 5 på symbolen
”Suga”).
– Töm behållaren 1.
AdvancedVac 20: Töm behållaren över utloppsöppningen
för vätskor 2.
För att undvika mögelbildning efter våtsugning:
– Ta av sugöverdelen 7 och låt den torka väl.
– Ta ut filtret 33 och låt det torka ordentligt (se ”Rengöra/byta ut filtret”, sidan 53).
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Underhåll och service
Underhåll och rengöring
 Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på
dammsugaren.
 Håll dammsugaren och dess ventilationsöppningar
rena för bra och säkert arbete.
Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet
måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad för Bosch-elverktyg.
Rengöra/byta ut filtret (se bilder F1–F4)
Byt ut ett skadat filter omedelbart.
– Öppna spännlåsen 8 och ta bort dammsugarens övre del 7.
– Dra textilfiltret 32 från filtret 33 och knacka ur det.
– Vrid filterhållaren 34 till anslag i vridriktningen ”
” och
ta ut filtret 33 ur behållaren 1.
– Borsta av lamellerna i filtret med en mjuk borste.
eller
Byt ut ett skadat filter.
– Lägg filtret 33 över filterkorgen 35 och vrid filterhållaren
34 till anslag i vridriktningen ” ”.
Se till att öppningen på filtret 33 sitter exakt på filterkorgens positionsaxeln på filterkorgen 35. Filterhållaren 34
klickar fast hörbart.
– Stjälp textilfiltret 32 över filtret 33.
Se till att textilfiltret 32 omsluter filtret 33 helt och att gummitätningen sitter korrekt mellan filter och kåpa.
– Sätt åter på dammsugarens övre del 7 och stäng åter
spännlåsen 8.
Behållare
– Torka nu och då av behållaren 1 med i handeln förekommande, icke skurande rengöringsmedel och låt behållaren
sedan torka.
Rengör permanentfiltret (se bild G)
Rengör permanentfiltret 36 då och då för att uppnå optimal
effekt hos dammsugaren.
– Öppna frånluftslocket 26 och ta ut permanentfiltret 36.
– Spola av permanentfiltret 36 under rinnande vatten och låt
det torka ordentligt.
– Sätt in det rengjorda filtret igen och se till att det sitter
säkert och korrekt. Stäng frånluftslocket igen.
Störningar
Kontrollera vid nedsatt sugeffekt:
– Sitter dammsugarens övre del 7 korrekt?
– Är slangsystemet tilltäppt?
– Är utsugsrören 20 fast sammanfogade?
– Är behållaren full 1?
– Är dammpåsen 29 full?
– Är filtret igensatt av damm?
Vid överhettning stängs dammsugaren av. Utför följande:
– Låt dammsugaren svalna i 60 min.
– Dra ut kontakten från uttaget och sätt in den på nytt.
– Se till att behållaren 1 och dammpåsen 29 är tomma och
att sugslangen 16, filtret 33 och permanentfiltret 36 inte
är igensatta.
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Regelbunden tömning garanterar optimal sugeffekt.
Om sugeffekten inte uppnås efter dessa åtgärder, ska dammsugaren skickas till kundservicen.
Förvaring (se bild H)
– Sätt sugrören 20 i hållarna 14.
– Lägg utsugsslangen 16 runt dammsugarens överdel i hållarna 11, lägg änden på utsugsslangen på en av de båda
hållarna 11.
– Linda upp nätsladden kring kabelhållaren 37.
– Fäst hållaröglan 38 på kabelhållarna 37.
– Sätt det böjda munstycket 18 eller utsugsadaptern 17 i
hållaren 15.
– Sätt in fogmunstycket 19 i hållaren 12.
– Sätt in golvmunstycket 21 i hållaren 13.
– Dammsugaren får endast bäras i handtaget 6.
– Lagra dammsugaren i ett torrt rum och säkra den mot obefogad användning.
– För låsning av styrrullarna 9 trampa ned styrrullebromsen
10.

Kundtjänst och användarrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och
information om reservdelar hittar du på:
www.bosch-pt.com
Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor
som gäller våra produkter och tillbehör.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det
10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Avfallshantering
Dammsugaren, tillbehör och förpackning ska omhändertas på
miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte dammsugaren i hushållsavfall!

Endast för EU-länder:
Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av
eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämning i nationell lag ska förbrukade dammsugare sorteras
och återvinnas separat.
Ändringar förbehålles.
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2 609 256 F41

2 609 256 F35

UniversalVac 15
AdvancedVac 20

2 609 256 F31

2,0 m

19 mm

–

2 609 256 F38

UniversalVac 15
2,2 m
35 mm

–

2 609 256 F29

AdvancedVac 20
2,2 m
35 mm



2 609 256 F30

2 609 256 F32
2 609 256 F33

2 609 256 F26

2 609 256 F28

2 609 256 F27

UniversalVac 15

AdvancedVac 20

2 609 256 F21

2 609 256 F21

2 609 256 F23

2 609 256 F22
2 609 256 F24
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