
Draadloos
Stofzuiger

Handleiding

deze  gebruikershandleiding  zorgvuldig  door  voordat  

u  de  stofzuiger  gebruikt  en  bewaar  deze  op  de  juiste  manier.
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scan  onderstaande  QR-code  of  stuur  de  volgende  e-mail  om  de  oplossing  te  krijgen  als  u  vragen  heeft

Het  Greenote-team  heeft  deze  kit  samengesteld  om  u  en  uw  gezin  te  helpen  beter  te  genieten

Heel  erg  bedankt  voor  het  kopen  van  de  Greenote  draadloze  stofzuiger  GSC50.  We  willen  graag  zeggen  

dat  het  gebruik  van  de  Greenote-stofzuiger  een  goede  keuze  voor  je  is.  We  hopen  dat  deze  kleine  man  

je  leven  zal  veranderen!

Het  is  belangrijk  om  je  garantie  te  geven,  gooi  het  alsjeblieft  niet  weg.

Beste  nieuwe  Greenote  Stofzuiger  GSC50  Eigenaar,

Alle  details  over  onderdelen,  gebruik,  onderhoud,  tips  en  meer.

GSC50.

Greenote-team
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Handvat  met  batterij

Vloerborstel

Borstel  locker

Lange  spleet

Schakelaar

Metalen  buiskast

Metalen  buis

Oplader

Ontgrendelingsknop  stofbeker

Snelheidsregelknop

Bedborstel

Stofbeker

2  in  1  spleet
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4.  Wees  extra  voorzichtig  bij  het  schoonmaken  van  trappen.

3.  Gebruik  alleen  door  de  fabrikant  aanbevolen  hulpstukken  zoals  beschreven  in  deze  handleiding,

3.  Controleer  de  specifieke  spanning  van  de  adapter  die  u  hebt  ontvangen,  misbruik  de  adapter  NIET

9.  Het  netsnoer  kan  niet  worden  vervangen.  Als  het  snoer  beschadigd  is,  moet  de  oplader  worden  weggegooid  en  

vervangen.

apparaat.

2.  Wijzig  de  oplader  op  geen  enkele  manier.

8.  Wikkel  de  kabeljauw  tijdens  het  opbergen  niet  om  de  oplader.

10.  Raak  de  oplader  of  het  apparaat  niet  aan  met  natte  handen.

2.  Laat  kinderen  niet  met  het  apparaat  spelen;  toezicht  houden  op  kinderen  die  de

1.  Gebruik  alleen  batterijen  en  opladers  die  door  de  fabrikant  zijn  geleverd.

7.  Trek  niet  aan  het  snoer  om  de  stekker  uit  het  stopcontact  te  halen,  pak  de  stekker  vast  en  trek  om  hem  los  te  koppelen.

1.  Binnen  opslaan  op  een  droge  plaats  buiten  het  bereik  van  kinderen.

Electrische  veiligheid

6.  Maak  geen  misbruik  van  het  oplaadsnoer.

Persoonlijke  veiligheid

7.  Houd  haar  vooral  uit  de  buurt  van  openingen  en  bewegende  delen.

verstrikt  laadsnoer  verhoogt  het  risico  op  brand  en  elektrische  schokken.

12.  De  oplader  moet  worden  losgekoppeld  voordat  u  het  apparaat  reinigt  of  repareert.

6.  Blokkeer  de  openingen  van  het  apparaat  niet  en  belemmer  de  luchtstroom  niet,  houd  de  openingen  vrij  van  

voorwerpen  zoals  stof,  pluisjes,  kleding,  vingers  (en  alle  lichaamsdelen).

5.  Controleer  voor  gebruik  het  oplaadsnoer  op  tekenen  van  beschadiging  of  veroudering.  Een  beschadigde  of

4.  Een  oplader  die  geschikt  is  voor  één  type  accu  kan  brand  veroorzaken  wanneer:

11.  Bewaar  of  laad  het  apparaat  niet  buitenshuis  op.

5.  Houd  het  apparaat  en  de  accessoires  uit  de  buurt  van  hete  oppervlakken.

verkeerd  gebruik  of  gebruik  van  een  accessoire  of  hulpstuk  anders  dan  aanbevolen,  kan  een  risico  op  persoonlijk  

letsel  veroorzaken.

adapter.

gebruikt  met  een  ander  batterijpakket.
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WAARSCHUWING

schroeven  of  andere  kleine  metalen  voorwerpen  die  een  verbinding  kunnen  maken  van  de  ene  terminal  naar  de  andere.

5.  Niet  gebruiken  op  beton,  asfalt  of  andere  ruwe  oppervlakken.

4.  Gebruik  alleen  zoals  beschreven  in  deze  handleiding.

3.  Als  de  accu  niet  in  gebruik  is,  houd  deze  dan  uit  de  buurt  van  paperclips,  munten,  sleutels,  spijkers,

2.  Kortsluiting  van  de  accupolen  kan  brandwonden  of  brand  veroorzaken.

3.  Raap  niets  op  dat  brandbaar,  brandend  of  rokend  is.

1.  Dit  apparaat  bevat  Li-ionbatterijen.  Verbrand  de  batterijen  niet  en  stel  ze  niet  bloot  aan  hoge  temperaturen,  omdat  ze  kunnen  

exploderen.

2.  Zuig  geen  vloeistoffen  op  en  gebruik  ze  niet  op  natte  oppervlakken.

Batterij  veiligheid

1.  Dit  apparaat  is  alleen  ontworpen  voor  huishoudelijk  droog  stofzuigen.

2.  Dompel  het  apparaat  nooit  onder  in  water  en  reinig  het  niet  in  een  vaatwasser.

Beoogd  gebruik

1.  Gebruik  geen  water,  oplosmiddelen  of  poetsmiddelen  om  de  buitenkant  van  het  apparaat  schoon  te  maken;  schoonvegen

5.  Neem  in  een  noodsituatie  onmiddellijk  contact  op  met  professionele  hulp.

met  een  droge  doek.

4.  Wanneer  u  het  apparaat  weggooit,  verwijdert  u  de  batterij  en  gooit  u  de  batterij  weg

veilig  in  overeenstemming  met  de  plaatselijke  voorschriften.
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b)  Bevestig  de  metalen  buis  aan  het  lichaam  zoals  hieronder  totdat  u  een  klikgeluid  hoort.

d)  Druk  op  de  schakelaar  om  te  werken.

a)  Zorg  ervoor  dat  de  batterij  in  de  stofbak  zit  en  dat  de  kop  van  de  batterijbout  de  sleuf  van  de  stofbak  op  de  juiste  manier  insteekt,  

zoals  hieronder.

c)  Bevestig  de  borstel  aan  een  andere  kop  van  een  metalen  buis  zoals  hieronder  getoond.

1.  Gebruik  als  steelstofzuiger

Batterij  bout  kopSleuf  voor  stofbeker
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Plaats  het  accessoire  in  het  lichaam  zoals  hieronder  getoond.

Weer  laag  vermogen  wanneer  u  voor  de  tweede  keer  op  de  snelheidsregelknop  drukt.

Het  is  een  hoog  vermogen  wanneer  u  eerst  op  de  snelheidsregelknop  drukt.

2.  Hoe  te  gebruiken  als  handzaam

Bedborstel

Het  is  een  lager  vermogen  wanneer  u  de  eerste  keer  op  de  schakelknop  drukt.

Twee  niveaus  snelheidsregeling:

2  in  1  spleet

Lange  spleet

Schakelknop
Snelheidsregelknop
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2.  Hoe  de  stofbak  te  legen?

b)  Ontgrendel  de  stofbak

Als  de  batterij-indicator  knippert,  betekent  dit  dat  de  stofzuiger  aan  het  opladen  is.  Het  zal  

zelfsnijdend  zijn  wanneer  de  batterij  vol  is.

a)  Druk  op  de  metalen  

buisvergrendeling  en  haal  het  metaal  eruit

c)  Leeg  de  stofbak

1.  Batterij  opladen

Lager  vermogen  (knipperend) Vol  (3  groene  lampjes)



Batterij  locker

uit  het  filter

b)  Open  de  stofbak  zoals  hieronder  getoond:

f)  Monteer  na  het  drogen  het  filter  op  de  behuizing

c)  Haal  het  filterhuis  eruit  en  neem

case  volledig  voordat  monteren  back

a)  Druk  op  het  batterijvak  om  de  batterij  uit  de  

stofbak  te  halen

g)  Plaats  het  filterhuis  terug  in  de  stofbak h)  Monteer  de  stofkap  in  de  stofbak  zoals:

e)  Droog  het  HEPA-filter  en  filter  a.u.b.  af

3.  Hoe  het  filter  te  onderhouden?

d)  Was  het  filterhuis  en  het  HEPA-filter

2

2

1

1
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Stop  of  werkt  niet

22.2V/2200mAh

12Kpa  (lage  snelheid),  23Kpa  (hoge  snelheid)  

35min  (lage  snelheid),  18min  (hoge  snelheid)

20dm³/s

4,5  uur

2.  Controleer  het  stopcontact

Oplossing

productnaam

Oplaadperiode

Luchtstroom

Gebruikstijd

Niet  goed  schoonmaken

Draadloze  stofzuiger

Netto  gewicht

GSC50

Motorkracht

1.  Laad  de  accu  op  

2.  Verwijder  vuil  van  de  borstel

1.  Controleer  verbindingen

26.5V  500mA

200W

0,6L

Opmerking:  als  gebruikers  de  volgende  problemen  ontdekken,  zet  dan  onmiddellijk  de  aan/uit-

schakelaar  uit  om  schade  aan  het  apparaat  en  andere  gevaren  te  voorkomen.

Fout  fenomeen

Batterij  laadt  niet  op

Accu

Als  de  bovenstaande  procedure  niet  in  staat  is  om  het  product  goed  te  laten  werken,  neem  dan  contact  

op  met  onze  after-sales  service-afdeling  met  details,  wij  zullen  u  de  eerste  keer  van  harte  van  dienst  zijn!

Uitgang  batterijlader

1,2  kg

Model

1.  Leeg  de  stofbak  2.  

Controleer  of  de  stofbak  correct  is  

geplaatst  3.  Controleer  of  het  filter  correct  

is  geplaatst  4.  Reinig  het  filter

Vacuümgraad

Capaciteit  stofbeker
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