
OBS
Din Majestic® har en temperaturskyddad motor. Den stänger av sig själv automatiskt för 
att förebygga skada om den blir för varm. Om detta sker, koppla bort strömmen och dra 
ut sladden ur vägguttaget.  Låt enheten svalna. Detta tillstånd kan förorsakas av hindrad 
luftcirkulation. Kontrollera att det inte finns blockeringar i munstycket, slangen eller 
skaftet. Filtren måste kanske också bytas ut. Lämna in dammsugaren hos en godkänd 
lokal återförsäljare om du har kontrollerat ovanstående och tillståndet kvarstår.

OBS: Motorn börjar fungera normalt när den väl har svalnat.

VARNING – MINSKA RISKEN FÖR ELD, STÖT OCH SKADA SÅ HÄR: 
Använd ej parfym eller vätskor som innehåller alkohol i FilterQueen® Majestic®. Använd 
äkta Health-Mor/FilterQueen®-dofter sparsamt. DRÄNK INTE IN DOFTKUDDEN. 
Användning av Health-Mor/FilterQueen®-dofter på andra sätt än de som beskrivs i 
användarhandboken kan skada motorn och dessutom göra garantin ogiltig.

Denna anordning kan användas av barn från 8 års ålder och personer med begränsad 
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om 
det sker under övervakning eller om de har fått instruktioner i hur man använder 
anordningen på ett säkert sätt samt förstår riskerna detta innebär. Barn får inte leka med 
anordningen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren eller en godkänd 
FilterQueen®-återförsäljare.
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MAJESTIC® DELAR
1. På/av-knapp: Innehåller de internationella tecknen “I” för PÅ och “O” för AV.
2. Utblåsningslock: Tas bort locket för att förvandla Majestic® till en effektiv blåsare.
3. Varningslampa: Tänds när motorn har blivit för varm. Motorn stänger av sig 

själv automatiskt för att förebygga skada om den blir för varm. Om detta sker, 
koppla bort strömmen och dra ut sladden ur vägguttaget. Låt enheten svalna. 
Detta tillstånd kan förorsakas av hindrad luftcirkulation. Kontrollera att det inte 
finns blockeringar i munstycket, slangen eller skaftet. Filtren måste kanske också 
bytas ut. Lämna in dammsugaren hos en godkänd lokal återförsäljare om du har 
kontrollerat ovanstående och tillståndet kvarstår.

4. Doftkammare: Använd en Majestic®-doft för att friska upp luften i hemmet medan 
du dammsuger.

5. Sugintag: Används till att koppla slangen till dammsugaren. Hjälper med 
virvelrörelsen.

6. Tving: Skapar lufttätning mellan drivenheten och dammpåsen. Öppnas snabbt och 
enkelt.

7. Trissor: Gummibolltrissor som rullar lätt över mattor och hårda ytor. Se till att 
det alltid finns en trissa under sugintaget för att förhindra att dammsugaren välter.

8. Strömuttag: Uttag för strömsladden.
9. Tillbehörshållare: Håller fyra av de viktigaste rengöringstillbehören inom räckhåll.

RATINGS
230V • 50Hz
800W w/o PN
950W w/PN

1
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MAJESTIC® DELAR

10. Munstycke och borste för möbelklädsel: Avlägsnar smuts från stoppade möbler, 
madrasser och gardiner.

11. Redskap för springor: För svåråtkommliga ställen.

12. Dammborste: Undanröjer behovet av dammtrasor.

13. 10-tums (25,4 cm) golvborste: Rengör trä, kakel, linoleum och andra golv med 
hårda ytor.

14. Sats för strömmunstycke: Strömmunstycke, strömsladd och strömskaft.

1110
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LUFTPARFYMERINGSKAMMARE

Användning av luftparfymeringskammaren

1. Ta bort utblåsningslocket genom att skruva det åt vänster och lyfta bort det.

2. Bespruta den gråa doftkudden en eller två gånger med en äkta Health-Mor/
FilterQueen®-doft.

VARNING – MINSKA RISKEN FÖR ELD, STÖT OCH SKADA SÅ HÅR: 
Använd ej parfym eller vätskor som innehåller alkohol i FilterQueen® Majestic®. Använd 
riktiga Health-Mor/FilterQueen® dofter sparsamt. DRÄNK INTE IN DOFTKUDDEN. 
Användning av Health-Mor/FilterQueen®-dofter på andra sätt än de som beskrivs i 
användarhandboken kan skada motorn och dessutom göra garantin ogiltig.

3. Stäng doftkammaren genom skruva på locket igen. Vrid locket åt höger tills det 
låses fast.

4. Starta drivenheten och fortsätt dammsuga. Snart märker du hur doften  
Majestic®-doften sprider sig genom hela rummet.

21

3 4
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MONTERING/BRUK
För att suga:

1a. Koppla in slangen i sugintaget på dammbehållaren genom att rikta in pilen på 
slangen med metallstiften på sugintaget. Lås sedan genom att vrida ett fjärdedels 
varv åt höger.

 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Slangen innehåller elektriska anslutningar. 
ANVÄND INTE för att suga upp vatten. Sänk INTE ned slangen i vatten för 
rengöring. Slangen ska kontrolleras regelbundet och får inte användas om den är 
skadad.

2a. Anslut skaftet eller ett annat rengöringstillbehör till slangen genom att föra in 
hanänden. Vrid sedan tills munstycket eller skaftet låses fast.

3. Använd tillbehör i enlighet med de råd som ges nedan.

För att blåsa:

1b. Ta bort utblåsningslocket genom att vrida det ett fjärdedels varv åt höger.

2b. Koppla in slangen i sugintaget genom att rikta in pilen på slangen med metallstiften 
på sugintaget. Lås sedan genom att vrida ett fjärdedels varv åt höger.

3. Anslut skaftet eller ett annat rengöringstillbehör till slangen genom att föra in 
hanänden. Vrid sedan tills munstycket eller skaftet låses fast.

4. Använd tillbehör i enlighet med de råd som ges nedan.

2a1a

1b 2b
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STRÖMKONTAKT
FÄSTA STRÖMMUNSTYCKET:

1. Montera som för sugning.

2. Foga skaftet till munstycket genom att dra skaftets honände över hanänden av 
styckets svängbara hals så att skaftets låsknapp låses fast. Skaftet kan svänga mer än 
90 grader, vilket gör att det kan ligga platt på golvet.

3. Anslut slangens andra ända till uttaget på drivenheten.

OBS! PÅ/AV-markeringarna på skaftet har de internationella tecknen “I” för PÅ och 
“O” för “AV”. Denna brytare kontrollerar endast strömmunstycket. För att sätta på 
strömmunstycket (för mattor), skjuter du fram brytaren så långt det går. För att stänga 
av strömmunstycket (för trä-, kakel- och linoleumgolv), skjuter du tillbaka brytaren i 
andra riktningen.

OBS: Denna slang innehåller elektriska ledningar och sladden som går från ena änden 
av slangen måste tas bort från strömenhetens uttag innan rengöring med tillbehör 
t.ex. munstycket och borsten för möbelklädsel, redskap för springor, dammborste och 
golvborste ELLER underhåll av enheten.

RENGÖRING MED POWER NOZZLE:

Majestic®-strömmunstycket behöver inte justeras efter mattans höjd. Strömmunstycket 
är utformad så att den är effektiv på vilken golv- eller mattyta som helst.

Dammsug med långa och långsamma tag. För tjockare mattor, använd ett korsmönster 
för att få bort ludd och ge mattan ett fluffigare utseende.

För trappdammsugning:
• Ta bort trissorna.
• Ställ Majestic® på trappavsatsen.
• Ta bort skaftet och plugga slanghandtaget direkt in i Power Nozzle.

FÖRVARING: Koppla bort slangen innan den ska förvaras så att den inte böjs i onödan.
OBS! Använd ej på mattor med fransar eller lösa fibrer.

1 2 3
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A. REGELBUNDET UNDERHÅLL

Strömmunstycke:

Det finns inga delar som kan repareras av användaren i Majestic®-strömmunstycket. 
Vänligen kontakta din lokala FilterQueen®-återförsäljare om du behöver service.

Observera att strömmunstyckets rullborste måste bytas regelbundet för bästa 
rengöringsfunktion. Vänligen kontakta din lokala FilterQueen®-återförsäljare för service.

Power Nozzle omställbar strömbrytare:

Kretsbrytaren skyddar strömmunstyckets motor mot skada om den blir igensatt eller om 
rullborsten fastnar. För att återställa strömbrytaren, stäng av Majestic® och dra sladden 
ut ur vägguttaget. Ta bort alla främmande föremål ur strömmunstycket och tryck på den 
röda knappen på baksidan av munstycket. Plugga åter in Majestic® och fortsätt dammsuga. 

B. DRIVENHETENS VARNINGSLAMPA:

Om varningslampan tänds betyder det att motorn har blivit för varm, den stänger då av 
sig själv automatiskt för att förebygga skada. Koppla bort strömmen och dra ut sladden 
ur vägguttaget. Låt motorn svalna. Det här tillståndet orsakas vanligen av blockerad 
luftcirkulation. Kontrollera att det inte finns blockeringar i munstycket, slangen eller 
skaftet. Filtrarna måste kanske också bytas ut. Lämna in damsugaren hos en godkänd 
lokal återförsäljare om du har kontrollerat ovanstående och tillståndet kvarstår.

A A B
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TILLBEHÖR

A. DAMMBORSTEN
För enkel damning

Montera Majestic® som för dammsugning.

All vanlig damning kan göras med den runda borsten, vilken praktiskt taget tar bort 
behovet av en dammtrasa. Använd den på polerade möbler, lampskärmar i fint tyg eller 
var som helst där det samlas damm. 

För allmän damning: Koppla borsten direkt in i slangen. Rengör med korta och varsamma 
tag. Tryck inte hårt eftersom det täpper till öppningen och försämrar effektiviteten.

Rengöring av borsten: För slangens öppna ände över borsten. Om borsten har använts på 
kladdiga eller mycket sotiga ytor bör den tas isär och tvättas med vatten och tvål innan den 
används igen. Den skall vara torr när den monteras på nytt.

B. REDSKAP FÖR SPRINGOR
För svåråtkomliga ställen

Montera din Majestic® för dammsugning.

Använd redskapet för springor för att komma åt damm bakom dynor på klädda möbler, 
mellan madrassen och sängramen, i hörn på lådor, värmeelement, eller var det än behövs.

OBS: När du dammsuger värmeelement, använd först redskapet för springor. Om det inte 
fungerar kan du hänga en bit tidningspapper bakom elementet, ställa om dammsugaren 
på blåsning och blåsa ut dammet mot pappersduken.

När den är inställd på blåsning kan Majestic® användas tillsammans med redskapet för 
springor för att smälta bort is i kylskåpet eller blåsa upp festballonger.

A. A. B. B.
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A. A. B. B.

TILLBEHÖR
A. 10-TUMS (25,4 CM) GOLVBORSTE

För hårda golv och väggar

Montera Majestic® för dammsugning. 

Passar perfekt för hårda golv såsom kakel, linoleum, trä och betong. Golvborsten på 10 
tum (25,4 cm) rengör ett brett område i ett enda svep. Ta bort golvborsten om du vill 
rengöra ytor med djupa fåror, exempelvis kakel och lövträ. Borsten kan även användas för 
effektiv rengöring av väggar, skärmar, tak och andra platta ytor.

OBS: Dra alltid uppåt från botten i en rak linje när Du rengör väggar.

Rengöra hårda ytor: Fäst golvborsten i slangen på samma sätt som strömmunstycket.

Rengöra hårda ytor med djupa fåror: Avlägsna borstinlägget och 
sätt tillbaka tillbehöret på skaftets ände.

Avlägsna borstinlägget: Lyft det böjliga plasthörnet samtidigt som 
du drar ut borstinlägget (A-1). När du ska sätta tillbaka borsten, se 
till att den korta borsten sitter längst fram och skjut in den.

Rengöra borsten: Avlägsna ludd, trådar etc. efter varje användning 
genom att gnugga borsten mot slangöppningen. Om borsten är 
smutsig, skölj den i mild såpa och vatten och låt den torka innan du använder den på ljust 
färgade områden.

B. MUNSTYCKE OCH BORSTE FÖR MÖBELKLÄDSEL
För möbelklädsel och gardiner

Montera Majestic® för dammsugning.

Rengöring av stoppade möbler och madrasser: Använd munstycket utan borsten för 
att avlägsna djupt inbäddat damm; använd munstycket med borsten om tyget är täckt med 
hår, ludd osv.

Rengöring av gardiner: Koppla skaftet till slangen. För tunga gardiner, koppla munstyck-
et direkt till skaftet. För finare tyg, använd mustycket tillsammans med borsten. Borsten 
förhindrar att tunna material sugs in i munstycket.

A-1
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A. B. B.

A. BYTA FILTER
För att uppnå högsta prestationsnivån, byt ut filtret enligt tillverkarens förslag:

t BioCone™-filter – varje månad
t Medipure® – var 6:e månad
● Flat Disc-filter – var 6:e månad

OBS! ANVÄND INTE drivenheten om filtren inte sitter på plats.

ANVÄND INTE IMITATIONER. Använd endast äkta Health-Mor/FilterQueen®-filter. 
Imitationer kan förorsaka minskad prestation och till och med skada dammsugaren.

1. Koppla bort sladden från vägguttaget och koppla loss slangen från drivenheten.
2. Lossa sidoklämmorna och avlägsna drivenheten från dammbehållaren.
3. Avlägsna Medipure®-enheten. Kassera enheten om en ny ska monteras.
4. Töm behållarens innehåll i en stor, öppen avfallsåse. Töm innehållet tillsammans 

med det begagnade BioCone™-filtret i påsen. Dammbehållaren kan tvättas och torkas 
grundligt om du vill avlägsna damm och lukter.

5. Öppna ett nytt BioCone™-filter. Placera filterspetsen korrekt i botten av i botten 
av dammbehållaren. Kontrollera att samtliga filterkonens kanter är jämna med 
dammbehållarens packning. 

6. Placera Medipure®-konen i BioCone™-filtret.
7. Lägg tillbaka drivenheten och lås sidoklämmorna. Kontrollera att BioCone™-filtrets 

alla tre flikar syns utanför drivenheten. 

B. FILTERBYTE-FLAT DISC
1. Koppla bort sladden från vägguttaget och avlägsna slangen från drivenheten. 
2. Släpp sidotvingarna och avlägsna drivenheten från dammbehållaren.
3. Ta bort filterskyddet. Ta sedan bort Flat Disc-filtret genom att dra tillbaka plastringen 

med fingret och lyfta ut filtret. 
4. Byt ut Flat Disc-filtret. Placera filtret över nätets mitt. Byt ut klämringen genom att 

klämma ihop den och kontrollera att den sitter ordentligt under plastnätets tre flikar. 
Sätt tillbaka filterskyddet. Kontrollera att filterkonens utkant sitter på gummifliken 
som löper runt drivenhetens omkrets. Sätt tillbaka skruven.

A.
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GARANTI
Health-Mor garanterar att hållaren, motorn, slangen, motormunstycket och tillbehören i Majestic® Home 
Cleaning System är utan defekter i fråga om material och utförande i fem år från inköpsdatum och att 
motormunstyckets motor är utan defekter i fråga om material och utförande i tre år från inköpsdatum. 
Denna garanti täcker inte: (1) användning av Majestic® för ändamål av kommersiell, institutionell, 
professionell karaktär, vilket även gäller uthyrning eller andra icke-hushållsspecifika ändamål; (2) 
vanliga slitdelar, inklusive, men inte begränsat till borstar, remmar, lager, packningar och filter; (3) skador 
som uppkommer genom felaktig användning eller försumlighet; (4) skador orsakade genom användning 
av annan strömstyrka eller spänning än vad som anges på märkplåten; (5) skador som uppkommer genom 
servicearbete utfört av annan än Health-Mor eller dess auktoriserade distributörer och/eller servicecenter; 
(6) kostnad för transport, avhämtning, leverans, hem- eller servicebesök; samt (7) skador orsakade genom 
användning av originaldelar och filter som inte är original.
Health-Mor reparerar eller ersätter defekta delar i enlighet med denna garanti under förutsättning att 
Majestic® eller defekt del returneras, med förbetald frakt och, skriftligt bevis på inköpsdatum och 
serienummer till den auktoriserade återförsäljare från vilken varan köptes – eller till Quality Assurance 
Department, Health-Mor, 1 American Road, Suite 1250, Brooklyn, Ohio 44144, U.S.A., eller, med 
skriftligt medgivande från Health-Mor, till annan person med rätt att utföra garantiservice. Information 
gällande andra personer som har rätt att utföra garantiservice kan erhållas genom att ringa till Health-
Mors kundserviceavdelning på **440-846-7800**. Om Majestic® eller en av dess delar vid inspektion 
befinns vara defekt i fråga om material eller utförande kommer den att repareras eller ersättas enligt 
Health-Mors gottfinnande och skickas tillbaka till avsändaren (mottagaren betalar portot/frakten). Utan 
skriftligt medgivande från Health-Mor utgår ingen ersättning för utbyte av defekta delar eller service 
under garantitiden om arbetet inte har utförts av den auktoriserade distributör från vilken Majestic® 
köptes eller av Health-Mor.
Denna garanti är ogiltig om inte följande villkor uppfylls: (1) Majestic® köptes från en av Health-Mor 
auktoriserad distributör; (2) tillverkarens serienummer på Majestic® är inte ändrat, oläsligt eller borttaget; 
(3) Majestic® har vid alla tillfällen använts i enlighet med instruktionsboken och har inte använts på ett 
felaktigt sätt; (4) Endast äkta FilterQueen®-filter och/eller delar har används till Majestic®.
Alla reparationer och utbyten av defekta delar enligt denna garanti har en garantitid på ett år eller tills den 
ursprungliga garantitiden löper ut, beroende på vilken av dessa som varar längst. 
Inga andra uttryckliga garantier gäller för din Majestic®. Underförstådda garantier, inklusive garantier 
om säljbarhet och lämplighet för ett speciellt syfte är begränsade till den tidsperiod under vilken den 
uttryckliga garanti som anges här gäller. Alla följdskador eller andra skador till följd av underlåtenhet att 
följa föreskrifterna i denna garanti täcks inte av den här garantin.
Health-Mor åtar sig inte eller tillåter inte någon annan att åta sig ytterligare ansvar. 
Denna garanti ger dig vissa specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar 
beroende på tillämplig lokal lagstiftning.
Ogiltigförklarande av eventuella begränsningar i denna garanti påverkar inte giltigheten av garantins 
övriga innehåll.

LIVSTIDS SERVICEGARANTI
Health-Mor åtar sig att reparera eller ersätta motorn i hållaren i Majestic® och/eller motormunstyckets 
motor när som helst efter utgången av den ursprungliga garantiperioden, med förbehåll för de villkor som 
anges nedan.
1. Majestic® måste vara i den ursprungliga köparens ägo, måste ha använts endast för hushållsändamål 

och måste åtföljas av inköpsbevis. Denna servicepolicy gäller inte för Majestic® som har använts 
för icke-hushållsspecifika ändamål, till exempel kommersiella, institutionella och professionella – 
inklusive uthyrning.

2. Majestic® måste returneras, med förbetald frakt, till den auktoriserade Majestic®-distributören från 
vilken den köptes, eller till Quality Assurance Department, Health-Mor, 1 American Road, Suite 
1250, Brooklyn, Ohio 44144, U.S.A. Köparen måste betala för returfrakten.

3. Den högsta avgiften för att reparera motorn i hållaren i Majestic® är 99 amerikanska dollar och den 
högsta avgiften för att reparera motorn i motormunstycket är 29 amerikanska dollar; detta inkluderar 
kostnaden för alla delar och det arbete som krävs för att återställa motorn och/eller motormunstycket 
hos Majestic® till funktionsdugligt skick. En avgift kommer att tas ut till vid tillfället gällande priser 
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för eventuella delar som saknas hos Majestic® vid tidpunkten då den levereras till reparation, om 
sådana delar behövs för att återställa Majestic® till funktionsdugligt skick, samt för eventuella delar 
som behövs eller begärs – förutom motorn i behållarenheten och/eller motorn i motormunstycket.

4. Om det finns defekter i materialet eller utförandet efter reparationen kommer Majestic® att repareras 
igen utan kostnad, under förutsättning att Majestic® returneras, med förbetald frakt, inom två år 
efter reparationen till Health-Mor eller den auktoriserade distributören som utförde reparationen. 
Skriftligt bevis på tidigare reparation måste medfölja Majestic®.

5. Serviceavtalet gäller inte och kan ej tillämpas om inte samtliga villor nedan uppfylls:
 a) Majestic® köptes från en auktoriserad distributör;
 b) Inköpsbevis måste medfölja enheten;
 c) Tillverkarens serienummer på Majestic® har inte ändrats, utplånats eller avlägsnats;

d) Eventuella skador på motorn har inte inträffat på grund av felaktig användning, vårdslöshet, 
användning av annan strömstyrka eller spänning än vad som anges på märkplåten eller på grund av 
användning av annat än äkta FilterQueen®-filterkoner eller delar. 

AEEU återtagande & återvinning
EU-direktivet om Avfall av Elektrisk och Elektronisk Utrustning (AEEU) kräver att tillverkare av 
dammsugare och luftrenare som säljs i EU-länder:

1. etiketterar nya dammsugare och luftrenare för att meddela att den behöver återvinnas
2. accepterar dammsugare och luftrenare från kunden när produktens livslängd är slut, och
3. finansierar produkternas återvinning och återanvändning.

AEEU-direktivet trädde i kraft den 13 augusti 2012, och tillverkarna måste ha nått återvinningsmålen 
inom februari 2014.

AEEU-uppgift om överensstämmelse
Health-Mor accepterar, via auktoriserade distributörer, dammsugare och luftrenare för återvinning 
enligt det individuella EU-landets krav för återvinning när produktens livslängd är slut.  
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