
 

Product Specifications: 

. 
1. Stof opvangkap 2. Filternet 3. Schakelaar stofcontainer 4. 

Aan/uit-schakelaar 5. Comfortabele handgreep 6. Oplader 

7. Zachte pijp 8. Lange mondstuk 9. Platte mondstuk 

Instructies: 

1. De aan/uit-schakelaar bevindt zich op het handvat. Schakel 

AAN om hem aan te zetten en vervolgens terug naar UIT om 

hem weer uit te schakelen. 

2. U kunt de verschillende mondstukken gebruiken om zo alle 

plekken in uw auto of huis schoon te krijgen. 

3. Plaats de platte zuigmond bij gebruik plat op de grond. U 

kunt de platte zuigmond het best gebruiken voor het opzuigen 

van zand en ander vergelijkbaar afval of viezigheid. 

  

 

4. Aan de voorkant van de Power Switch bevindt zich een 

filterbehuizing waarmee u de schakelaar kunt bevestigen. Druk 

hierop om de behuizing te verwijderen als u het filternet wilt 

reinigen. 

5. Blijf uit de buurt van elke vorm van ontsteking bij het 

gebruik van deze stofzuiger. Denk aan ontstekingen zoals een 

brandende sigaret. 

6. De stofzuiger is geschikt voor gebruik op droge en (redelijk) 

natte ondergronden. Vergeet echter niet om de voorklep te 

openen om het water af te voeren wanneer u de stofzuiger 

gebruikt voor waterafzuiging of natte ondergronden. 

Waarschuwingen: 

1. Laad de stofzuiger volledig op wanneer u hem net heeft 

ontvangen. Laad de stofzuiger volledig op totdat het groene 

lampje brandt. 

2. De stofzuiger kan niet voor langere tijd constant worden 

gebruikt. Zet de stofzuiger voor 1 tot 2 minuten uit wanneer u 

de stofzuiger 10 tot 12 minuten constant heeft gebruikt. Dit 

beschermt de elektronische motor en houdt de motor 

optimaal.  

3. Reinig het filternet op tijd als u de effectiviteit van de 

stofafscheider niet negatief wilt beïnvloeden. 

4. Het filternet kan gewassen worden. Laat het na het wassen 

gewoon uithangen en drogen. Doe deze niet in de droger. 

5. Als de batterij leeg is, kunt u de stofzuiger opladen nadat u 

de stofzuiger heeft uitgeschakeld. Doet u dit niet, dan laadt de 

stofzuiger niet op. 


