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 Onderhoud 

Onderhoud steelstofzuiger

 Dagelijks onderhoud 

  
 

1. Houd de kruimeldief boven je huisvuilnisbak.
2. Druk op de ontgrendelknop van de bakklep om de klep te openen. Al het vuil valt gemakkelijk in je huisvuilnisbak.
3. Sluit de klep van de vuilbak handmatig.
Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt 

Grondig onderhoud - Stap I

 

1. Houd de kruimeldief boven je huisvuilnisbak.
2. Druk op de ontgrendelknop van de bakklep om de klep te openen. Al het vuil valt gemakkelijk in je huisvuilnisbak.
3. Sluit de klep van de vuilbak handmatig.
Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt 

Grondig onderhoud - Stap II

 
 

1. Druk op de ontgrendelingsknop voor de buis en laat de kruimeldief los.
2. Druk op de ontgrendelingsknop van de vuilbak en trek aan de bak om deze van de kruimeldief te verwijderen.
3. Pak de bovenkant van het pre-motorfilterframe vast en trek het omhoog om het te verwijderen.
4. Gebruik het reinigingsgereedschap om eventueel achtergebleven stof uit de bak te verwijderen. Gebruik het miniborsteltje om fijn stof te verwijderen en het haakje om de haren 
van het gaasfilter te verwijderen. 

Grondig onderhoud - Stap III

 

1. Verwijder het uitblaasfilter van de bovenkant van de kruimeldief door de 2 haken vast te nemen en naar beneden te trekken.
2. Was de filters en het scheidsysteem in lauw water en laat 24 uur drogen.
3. Zet weer in elkaar zodra het volledig droog is en plaats het terug in de stofzuiger. 
Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt 

 Onderhoud hoofdmondstuk

 Hoe uw gemotoriseerde hoofdmondstuk schoonmaken?

 

 

1. Verplaats de schuifregelaar om het venster te openen. Dit kan volledig uit het mondstuk verwijderd worden.
2. Pak het uiteinde van de borstel vast en trek het omhoog om het eruit te tillen.
3. Verwijder eventueel zichtbaar vuil van de borstel.
4. Verwijder zichtbaar vuil uit de binnenkant van het vloermondstuk en onder de kam.
5. Herplaats de Borstelstaaf. Het kan maar in één richting passen. Druk het uiteinde voorzichtig naar beneden om ervoor te zorgen dat de borstel stevig op zijn plaats zit.
6. Klap het raam weer op zijn plaats. Controleer of het volledig vergrendeld is door zachtjes aan beide kanten te drukken.
Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt 

Onderhoud mini elektrisch mondstuk

Hoe het mini elektrisch mondstuk schoon te maken?

1. Druk op de ontgrendelingsknop om het mini elektrisch mondstuk uit de kruimeldief te halen.
2. Draai de ontgrendelingsklep van de borstel met een muntstuk tegen de klok in om de borstel te verwijderen.
3. Verwijder vuil of haren rond de borstel.
4. Plaats de rol terug in het mondstuk door met een muntstuk met de klok mee te draaien.
Het gereedschap is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt!
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Herinneringen onderhoud

 Pre-motor filter 

  Het is tijd om het pre-motor filter schoon te maken! 
Vergeet niet om het minstens één keer per maand te reinigen.

Klik hier om te zien hoe u grondig onderhoud aan de kruimeldief uitvoert (van stap I tot stap III)

 Uitlaatfilter 

 
 

Het is tijd om het uitlaatfilter schoon te maken! 
Vergeet niet om het om de twee maanden te reinigen.
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 Wat te doen bij problemen

  Product gaat niet aan 

  Oeps! Het product werkt niet

Controleer of de batterij correct op zijn plaats zit.

 Controleer of de batterij geladen moet worden. Als het nodig is, begint het batterijpictogram in het LED-display te knipperen.

Oeps! Het hoofdmondstuk werkt niet

  
  

Controleer of er obstakels in de buis zijn. 
Klik hier om de instructies te volgen.

 
 

Controleer of er verstoppingen in het vloermondstuk zitten. 
Klik hier om de instructies te volgen.

Foutcodes op het display

 E0 FOUT - Hebt u het pre-motor filter al gemonteerd?

  
 

 

Het pre-motor filter ontbreekt!  
1. Druk op de ontgrendelingsknop van de bak om de stofbak te verwijderen. 
2. Zet het pre-motor filter weer in de juiste positie. 
3. Zet de bak weer in elkaar.

 E5 FOUT - Laten we het scheidingssysteem schoonmaken!

 
 

 
 

  
 

Er zit een verstopping in het scheidingssysteem! 
1. Druk op de ontgrendelingsknop van de bak om de stofbak te verwijderen. 
2. Trek het pre-motor filter uit de bak. 
3. Gebruik het reinigingshulpstuk om eventueel vastzittend stof uit de bak en rond het scheidingssysteem te verwijderen. Gebruik het miniborsteltje om fijn stof te verwijderen en het haakje om de haren van het gaasfilter te 
verwijderen. 
4. Was de filter in lauw water en laat 24 uur drogen. 
5. Zet weer in elkaar zodra het volledig droog is en plaats het terug op de stofzuiger.

E5 FOUT - Even kijken of er vuil in de buis zit

  
   

 
  

 

Controleer of er verstoppingen in de buis zijn  
1. Druk op de ontgrendelknop van de buis om de kruimeldief te verwijderen en trap op het pedaal om de buis van het vloermondstuk te verwijderen. 
2. Controleer of er vuil of iets anders in de buis zit. 
3. Verwijder de verstopping en monteer de buis weer op het mondstuk en op de kruimeldief. 
Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt

        E5 FOUT - Laten we het hoofdmondstuk schoonmaken

  
 

  
  

  
 

 
 

Controleer of er verstoppingen in het mondstuk zijn. 
1. Verplaats de schuifregelaar naar rechts en de opening van het mondstuk zal open gaan. 
2. Verwijder de borstel door de eindkap naar buiten te trekken. 
3. Controleer of er een verstopping op de borstel zit en verwijder overtollig vuil. 
4. Controleer of er een verstopping in het mondstuk of de mondstukhals zit en verwijder overtollig vuil. 
5. Herplaats de Borstelstaaf. Dit kan maar in één richting passen; druk lichtjes op het uiteinde om ervoor te zorgen dat de borstelstaaf op zijn plaats zit. 
6. Monteer het venster weer op het mondstuk en controleer of het volledig is vergrendeld door aan beide zijden te drukken. 
Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaaksbeurt

E9 FOUT - Laten we het mini elektrisch mondstuk schoonmaken!

  
 

Het is tijd om het mini-powermondstuk schoon te maken! 
Klik hier om de instructies te volgen.

 E2 FOUT 

   Er is een technisch probleem met het batterijpakket. 
Klik hier voor meer info.

 E4 FOUT 

  Er is een technisch probleem met het hoofdmondstuk. 
Klik hier voor meer info.

 E6 FOUT

 Er is een technisch probleem met het hoofdproduct.
Klik hier voor meer info.

E7 FOUT

  Er is een technisch probleem met de lader. 
Klik hier voor meer info.

 E8 FOUT

  Er is een technisch probleem met de hoofdstofzuiger. 
Klik hier voor meer info.

 E1 FOUT

  
  

Controleer of er verstoppingen in het mondstuk zijn. 
Klik hier om de instructies te volgen.

 E3 FOUT

  
 

 
  

Controleer of het venstermondstuk correct in het mondstuk is gemonteerd. 
1. Zorg ervoor dat het venster goed op zijn plaats zit. 
2. Druk het venster voorzichtig naar beneden om het stevig vast te klikken. 
Uw product is klaar voor een nieuwe schoonmaakbeurt!

 Hoe het mondstuk schoon maken?

De borstel schoonmaken

 
  

Controleer of er haar of vuil rond de borstel zit 
Klik hier om de instructies te volgen.

Reiniging in het vloermondstuk

  
  

Controleer of er haar of vuil in het mondstuk zit 
Klik hier om de instructies te volgen.
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Snelgids

 Eerste montage 

 Hoe u uw steelstofzuiger in elkaar zet: eerste stap!

 
  

 
 

 

1. Houd de buis vast met de ontgrendelknop aan de bovenkant, naar achteren gericht. Steek het onderste uiteinde van de buis in de 
hals van het vloermondstuk totdat u een ‘klik’-geluid hoort. 
2. Monteer de kruimeldief op de buis totdat u een ‘klik’-geluid hoort. 
3. Om het product volledig op te laden, sluit u de stekker van de oplader aan op de sleuf op het batterijpakket. Het duurt ongeveer 3,5 
uur om van 0% naar 100% op te laden. 

 Intuïtieve display 

Instellingen

 
 

   
 

1. Aan / Uit-knop: druk om te beginnen met reinigen, druk een tweede keer om uit te schakelen. 
2. Modusknop: druk om de snelheid van de roterende borstel eenvoudig aan te passen voor een effectieve reiniging van alle soorten 
vloeren. Het pictogram op het display geeft aan welke modus gebruikt wordt.   
3. Turboknop: Druk op de Turbo-knop om het maximale vermogen te activeren voor zware reinigingen. 

Rode waarschuwingen

 Deze waarschuwing geeft aan dat er een probleem gedetecteerd is. 
Klik hier om meer info te lezen.

 Beschikbare looptijd

Tijdens gebruik toont het LED-display het aantal resterende minuten voordat de batterij moet worden opgeladen.

Laadstatus

 Tijdens het opladen toont het intuïtieve LED-display het percentage van de lading die ter beschikking staat.

 Laden

 Verwijderbare batterij

De batterij kan in de stofzuiger of afzonderlijk worden opgeladen, voor maximaal gemak.

 Info display

 Tijdens het opladen geeft het LED-display het percentage van de oplaadstatus weer.

Laadtijd

 Het duurt ongeveer 3,5 uur om de batterij volledig op te laden.

 Hoe het product opbergen 

 Wandhouder

 In een paar stappen bevestigt u de praktische houder aan de muur, om de stofzuiger veilig op te bergen als hij niet in gebruik is.
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 Onbeperkte manieren om schoon te maken

Vloerreiniging

Een unieke roller

 
 

Het gemotoriseerde mondstuk is ontwikkeld met één multifunctionele borstel, dus het is niet nodig om naar een andere vloermond te 
wisselen als u van de ene kamer naar de andere kamer gaat. 
Een combinatie van zachte en harde borstelharen stelt u in staat om alle soorten harde vloeren, parket en tapijt effectief te reinigen.

 Anti-Twist-technologie

Het vloermondstuk heeft een geïntegreerde kam om te voorkomen dat haren tijdens het reinigen rond de borstel gaan draaien, voor 
stressvrij onderhoud.

Makkelijk los te maken mondstuk

 Het vloermondstuk is snel en eenvoudig van de buis te halen, zonder te hoeven bukken. Stap gewoon met uw voet op het pedaal en til 
de buis op om deze los te laten.

Directe toegang tot de borstel

 Schuif de knop om de praktische bovenklep te openen en gemakkelijk toegang te krijgen tot de borstel. De borstel kan voor 
onderhoud eenvoudig worden verwijderd om hem in topconditie te houden.

Niet alleen vloerreiniging

 Boven vloeren: kierenzuigmond 

Verwijder het stof ook van moeilijk bereikbare plekken, zoals de hoek van de boekenkast, dankzij de lange kierenzuigmond.

 Boven de vloer: 2in1-gereedschap

Reinig snel harde oppervlakken en stoffen zoals kussens, met de praktische 2in1 afstofborstel en meubelzuigmond.

Reiniging met lang en hoog bereik

   Als u een grote of lange reiniging moet uitvoeren, kan het kierenzuigmond of 2in1-gereedschap aan het uiteinde van de buis worden 
bevestigd.   
Dit helpt om achter de bank te komen en schoon te maken, of om spinnenwebben van het plafond te verwijderen.

Trappenreiniging

 Verwijder gemakkelijk pluisjes of stof van trappen met de afstofborstel Of maak trappen snel en moeiteloos schoon met het mini-
powermondstuk.

Behoeften van eigenaars van huisdieren

2in1-gereedschap

Verwijder eenvoudig dierenharen van kleine stoffen oppervlakken en kussens met de meubelzuigmond.

Mini-powermondstuk

Houd de bank ook tijdens de rui schoon dankzij het mini-powermondstuk. Dit gereedschap is ook ideaal voor gebruik op trappen of in 
uw auto.
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(Grondig onderhoud - Stap I)

(Kijk voor meer informatie op E5 FOUT - Even kijken of er vuil in de buis zit)

(Kijk voor meer informatie op E5 FOUT - Even kijken of er vuil in het mondstuk zit)

(Voor meer informatie: Hoe het mini-powermondstuk schoon te maken?)

(Voor meer informatie:  Ondersteuning gedeelte)

(Voor meer informatie: Hoe het hoofdmondstuk schoonmaken?)

(Voor meer informatie: laten we de foutcodes op het display controleren)
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