
 

Støvsuge, slangestøvsuger 
 

 

 

 

 

 
 Redskap 

 

• Støvsuger 

• Støvsugerslange 

• 2 skøyte rør og rør med bøy 

• Munnstykke til golv 

• Munnstykke til møbler 

• Støvposer  

• Kabel 

• Mikrofilter (hepa filter) 
 

Klargjøring 
 

• Om du ikke kjenner maskinen fra før, finn ut hvordan den fungerer før du starter. 

• Sjekk at golvmunnstykke, rør og slange er åpne. Monter sammen. Ta med øvrige 
munnstykker til arbeidsstedet. 

• Sjekk støvpose at den ikke er full. Skift pose om så er tilfelle. 

• Kontroller at mikrofilter ikke er tett ved å registrere om motorlyden er tilnærmet den 
samme med og uten filter. Rengjør ev. skift filter hvis så ikke er tilfelle. 

 
Arbeidsprosedyre 

 

• Kabel tilkobles strøm.    

• Start støvsugingen nærmest stikkontakt der kabel er tilkoblet. Beveg deg rolig fremover 
mens munnstykket føres i parallelle felt over golvet. Du har støvsuger og kabel bak deg 
hele tiden og blir da ikke hindret av kabelen samtidig som du kan dra støvsugeren med 
deg fremover. Munnstykket skal ikke løftes fra golvet mens støvsugingen pågår.  

• Munnstykket skal kun føres over underlaget, ikke trykkes mot det – dette for å unngå 
unødvendig belastning på skuldre og armer. Ryggen sparer vi ved å holde den tilnærmet 
rak, holde støvsugerskaftet med den ene hånden og slangen bak ryggen med den  

andre.  

• For å komme under møbler, skap etc. bøyer vi i kne - og hofteledd og legger skaftet 
parallelt med golvet – det bevegelige leddet i overgangen rør til munnstykke gjør at vi 
fremdeles kan støvsuge effektivt. 

• Kabelens lengde avgjør hvor stort felt som kan støvsuges i gangen. Støvsug dette 
systematisk, og flytt så kabelen til ny stikkontakt i passelig avstand. 

• Ved grovstøvsuging støvsuges kun trafikkareal og ev. andre sterkt tilsmussede arealer. 
Tepper støvsuges med hardt munnstykke (til enkelte støvsuger modeller brukes et  
hardt børste munnstykke). 
Harde golv støvsuges med et mykt børstemunnstykke. 
Møbler støvsuges med møbelmunnstykke. 

 
Avslutning av arbeidet 

 

• Ta med støvsugeren/tilhørende utstyr til rengjøringssentral / renholds rom. 

• Demonter rør, slange og munnstykke. 

• Rengjør om nødvendig støvsuger med en fuktig klut, rengjør munnstykke. 


