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Handleiding - Solo Care Kruimelzuiger 

 

Over Natte droge kruimelzuiger: 

Werkspanning: 5,5 V (meer dan 5,5 V volt, werkt met 

gsm-oplader, autolader) 

Voeding: lithiumbatterij 

Over het filter: ondersteuning zuigen nat en droog 

afval, filter kan onder water worden gewassen 

 

Hoe te gebruiken: 

1. Start de motor en zorg ervoor dat het vermogen 

niet laag / opgebruikt is.  

2. Zet de schakelaar op het handvat en maak klaar voor gebruik. 

3. Vervang de zuigmond voor verschillende gelegenheden. 

4. Om een beter effect te krijgen, wordt verwacht dat de zuiginlaat tijdens gebruik plat op de grond 

ligt. 

5. Schakel de schakelaar op tijd uit en trek de aansteker eruit als u klaar bent met gebruiken. 

Merk op: 

1. Zorg ervoor dat de stofzuiger wordt gebruikt in overeenstemming met de specificatie onder 

normale omstandigheden. 

2. Gebruik de stofzuiger niet zonder toezicht en schakel de stroom uit als u deze niet gebruikt. 

3. Zuigen aan de volgende artikelen is ten strengste verboden in geval van een beschadigde 

stofzuiger, vuur of iets anders ongevallen.  

A. Hete voorwerpen, bijvoorbeeld sigarettenpeuken, houtskoolvuur, enz.  

B. Scherpe fragmenten, bijvoorbeeld gebroken glas etc. 

C. Bijtend, agressief oplosmiddel of vloeistof. 
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D. Brandbare en explosieve goederen, bijvoorbeeld benzine of alcoholproducten. 

4. U hoeft het apparaat niet te repareren of gesmeerd te houden. Het is volledig verzegeld  

Als u het zonder toestemming opent, kan de stofzuiger defect raken. 

 

5. Sleep de draad niet om de stofzuiger op te tillen. 

 

6. Gebruik het apparaat niet buitenshuis op regenachtige dagen of onder vochtige omstandigheden 

 

7. Om de levensduur van de reiniger te verlengen, moet u deze na 15 minuten ononderbroken 

/onafgebroken laten draaien. Het duurt een pauze van 15 minuten en zet het vervolgens aan. 

 

8. Laat kinderen niet spelen met de stofzuiger of deze bedienen om ongelukken te voorkomen. 

9. Als het een tweewegreiniger is, let dan op de hoogte van de waterdichte buis in de voorklep en 

onthoud dat de hoogte van een zuigvolume niet hoger mag zijn dan die van hepa bij het reinigen. 

Ademt water of vochtige zaken. (u moet de stofzuiger uitzetten, de voorklep openen, het water of 

vloeistof voor hergebruik. Het is ten strengste verboden om de behuizing van de machine om te 

draaien.) 

 

Analyse van veelvoorkomende fouten: 

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 

Niet-werkende reiniger: De stroom wordt uitgeschakeld, nee 

Kracht: Controleer de stroom  

Vermogen: volledig opgeladen 

De schakelaar van de reiniger is omgedraaid - Uit 

Controleer of de schakelaar is omgedraaid - Aan 

Zekering doorgebrand Sigarenaansteker vastschroeven en zekering vervangen 

Zwakke zuigkracht Dik stof op de zeef Reinig de stofbeker en zeef 

Batterij bijna leeg: Laad de batterij op met accupool of vervangen accumulator 

De motor liep niet: Start de motor 
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Zeef en filterelement reinigen: 

Als de aanzuiging zwak wordt of de onderhoudstijd te lang is, moet u de zeef en het filter reinigen 

element van reiniger regelmatig om zijn prestaties te garanderen. 

 

Onderhoud en reparatie: 

1. Het vereist dagelijks onderhoud. Schakel voor onderhoud en reparatie de stroom eerst uit. 

2. Verwijder regelmatig afval in de stofbak uit angst voor defecten. 

3. In plaats van het reinigen van het oppervlak van de reiniger in elektronische componenten, zorg 

ervoor dat u vleugel katoenen handdoek gebruikt voor het wassen. 

4. U mag de reiniger die tijdens het productieproces volledig verzegeld is, niet openen zonder 

toestemming om mogelijke uitval van het apparaat te voorkomen. 

5. Alle reparatieservices worden uitgevoerd door fabrikanten van erkende instanties. 

 


