Användarmanual - Bruksanvisning
Brugervejledning - Käyttöohje
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SE
Förklaring av symboler
Säkerhetsinstruktioner:
Läs igenom dessa noggrant och följ dem för att förhindra personskador och materiella skador.

Kompletterande information
Läs bruksanvisningen före användning!
Skyddsklass II
Använd endast inomhus
Energieffektivitetsnivå 5
Symbol för DC likström
Symbol för AC växelström
Tunnanslutningens polaritet

Tack
Vi är glada för att du har valt H2O Vac TM Pro.
Innan du använder enheten för första gången, läs instruktionerna noggrant
och förvara dem för framtida referens. Om enheten ges till någon annan
ska dessa instruktioner också överlämnas tillsammans med den. Tillverkaren och importören tar inget ansvar om informationen i dessa instruktioner
inte följs. Om du har några frågor om enheten eller dess reservdelar/tillbehör, kontakta återförsäljarens kundservice.
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Användarinstruktioner
• Enheten är avsedd att användas för rengöring av vertikala, släta, vattentåliga ytor
som fönster, speglar, kakel och duschkabiner inomhus.
• Enheten är inte lämplig för fuktkänsliga ytor såsom tapeter, textilier, limmade
föremål, otätade eller vaxade träytor, mjuk plast, läder etc.
• Enheten är inte lämplig för rengöring av elektronisk utrustning och ömtåliga
föremål.
• Den här enheten är inte avsedd för att suga upp torr smuts. Det är inte en
handdammsugare.
• Enheten är endast avsedd för personligt bruk, inte för kommersiell användning.
• Använd endast enheten enligt anvisningarna. All annan användning anses vara
olämplig.
• Följande fel är undantagna från garantin: alla som är orsakade av felaktig
hantering, skada, förkalkning eller obehöriga reparationsförsök. Detta gäller även
normalt slitage.

Säkerhetsintruktioner
• Enheten kan användas av barn i åldern 8 år och äldre samt av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/
eller kunskap om de är under tillsyn eller har fått instruktioner för hur man
använder enheten säkert och har förstått faror som härrör från detta. Barn
får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn,
såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
• Barn under 8 år och djur måste hållas borta från apparaten och nätadaptern. Felaktig användning kan leda till personskador och elchock.
• Enheten måste alltid stängas av och kopplas bort från elnätet när den lämnas obevakad samt före montering, demontering, påfyllning eller tömning av
vattentanken eller rengöring av apparaten.
• Använd endast batteriet med den medföljande nätadaptern. Använd inte
nätadaptern som medföljer för att ladda upp andra enheter.
• Ta inte isär enheten och gör inga ändringar på den. Om enheten eller nätadaptern är skadad måste dessa delar bytas ut av tillverkaren, kundservice
eller en kvalificerad person (t ex specialistverkstad) för att undvika risker.
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FARA FÖR SKADOR

• Håll barn och djur borta från enheten och förpackningsmaterialet. Det finns
risk för skador och kvävning!
• Använd inte enheten om den är skadad.
• Om batteriet har läckt, låt inte din hud, dina ögon och slemhinnor komma
i kontakt med batterisyran. Om du vidrör batterisyra, skölj omedelbart de
berörda platserna rikligt med friskt vatten och kontakta läkare så snart som
möjligt.
FARA FÖR ELEKTRISKT STÖT

• Använd och förvara enheten endast i slutna rum. Använd inte enheten i
rum med hög luftfuktighet.
• Rör aldrig motorn, nätadaptern eller nätkabeln med våta händer.
• Håll motorenheten, nätadaptern och nätkabeln borta från fukt eller våta
förhållanden!
• Anslut nätadaptern endast till ett uttag vars nätspänning motsvarar uppgifterna på typskylten. Stickkontakten måste fortfarande vara tillgänglig
efter anslutningen. Använd endast lämpliga förlängningskablar vars tekniska
data är samma som för nätadaptern.
• Se till att nätkabeln inte kläms, böjs eller läggs över skarpa kanter och inte
kommer i kontakt med heta ytor. Vik inte in nätkabeln runt nätadaptern.
• Ta bort huvudadaptern från kontakten i händelse av åska.
• Håll alltid i nätadaptern när du drar ut den ur kontakten,
aldrig i själva kabeln!
• Kontrollera alltid att enheten och tillbehören inte är skadade innan du sätter
i dem i drift. Använd dem inte om de är skadade!
• Vid skador/fel som ovanliga ljud, lukt eller rökutveckling alternativt om
enheten har tappats, stäng av enheten. Låt enheten kontrolleras i en specialverkstad innan du använder den igen.

BRANDFARA

• Använd inte enheten i rum som innehåller lättantändliga, giftiga eller explosiva
ämnen.
• Använd inte enheten på heta ytor eller nära öppen eld.
• Täck inte över enheten under drift för att förhindra enheten från överhettning. För
inte in något i munstycket eller ventilationsöppningarna på enheten och se till att
de inte blir igentäppta.
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Risk för skador på material och egendom
• Enheten ska endast användas om den är fullständigt och korrekt monterad!
• Observera MAX-markeringen på smutsvattentanken. Fyll inte på smutsvatten
tanken!
• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer eller stora temperaturvariationer.
• Tappa inte enheten eller utsätt den för kraftiga stötar.
• Använd endast originalreservdelar från tillverkaren.
• Placera aldrig tunga föremål på enheten.
• Förvara enheten utom räckhåll för barn och djur på en sval, torr plats som är
skyddad från direkt solljus.
• Häll bara vanliga fönsterrengöringsmedel i färskvattentanken! Använd inte
sprit- eller skumrengöringsmedel eftersom de kan störa enhetens funktion.
• Häll inte kokande hett vatten i färskvattentanken. Vattnet får inte överstiga 		
40°C.
• Rengör aldrig skärmar såsom tv-apparater och datorskärmar med enheten.
Elektriska apparater av denna typ är inte motståndskraftiga mot fukt.

Produktens delar
1. Rengöringsduk
2. Motorenhet
3. Huvudadapter med
huvudkabel
4. Mätbägare
5. Rengöringsfäste

1
5

2

3
4
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Översikt över enheten
6. Sugöppning
7. På/av-knapp
8. Sprayavtryckare
9 Handtag
10. Laddningslampa
11. Anslutningsuttag för nätadapter
12. Ventilationsöppningar
13. Blindhål (ingen funktion)
14. Spraymunstycke
15. Lock för färskvattentank
16. Färskvattentank
17. Smutsvattentank
18. Lock för smutsvattentanken
19. Bas
20. Skrapa
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Före användning
!

OBS!

• Håll barn och djur borta från förpackningsmaterialet. Det finns bland annat
en kvävningsrisk!
1. Packa upp alla delar och kontrollera att de levererade delarna är fullstän
diga (se kapitlet ”Produktens ”delar) och eventuella transportskador. Om du
hittar några skador på komponenterna ska du inte (!) använda enheten
utan att kontakta vår kundservice.
2. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla etiketter som kan finnas på 		
enheten som används för skydd under transport eller i reklamsyfte innan
du använder enheten.
3. Ladda upp batteriet helt (se kapitlet “Ladda batteriet”).
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Ladda batteriet
!

OBS!

• Ladda endast batteriet med den medföljande nätadaptern (3).
Använd inte nätadaptern (3) för att ladda upp andra batterier.
• Batteriet får inte tas isär, kastas mot eld, nedsänkas i vätskor
eller kortslutas.
• Det är viktigt att du laddar upp batteriet helt (cirka 4 till 5 timmar) innan du
använder enheten för att uppnå maximal laddningskapacitet. Om batteriet är
urladdat under användning måste det laddas upp igen innan det används igen.
1. Anslut först anslutningen på kabeln till nätadaptern
(3) i anslutningsuttaget (11) och anslut sedan
nätadaptern (3) till ett lättillgängligt eluttag.
2. Laddningslampan (10) lyser rött och indikerar
att batteriet laddas.
3. När batteriet är fulladdat, efter 4 till 5 timmar,
blir laddningslampan (10) grön. Koppla bort
nätadaptern (3) från elnätet och koppla sedan
bort fatanslutningen från motorenheten (2).

Användning
!

OBS!

• Enheten ska placeras parallellt med fönstret i 90 grader,
med en vertikal rörelse från topp till botten. Du kan använda en horisontell
rörelse vid 90 grader men vänd inte enheten upp och ner 180 grader.
• Häll bara vanliga fönsterrengöringsmedel i färskvattentanken! Använd inte
sprit- eller skumrengöringsmedel eftersom de kan störa enhetens funktion.
• Häll inte kokande hett vatten i färskvattentanken. Vattnet får inte uppnå
högre temperatur än 40°C.
• Öppna inte någon av de två vattentankarna under användning!
• Töm smutsvattentanken efter varje användning eller när MAX-märkningen
är uppnådd (se kapitel ”Efter användning/rengöring av enheten och dess
tillbehör”). VIKTIGT: Fyll inte på smutsvattentanken!
• Använd inte enheten när den är ansluten till elnätet.
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1.

Koppla bort nätadaptern (3) från enheten.

2. Skjut rengöringsfästet (5) så långt det går
in i sugöppningen (6).
3. Fäst rengöringsduken (1) på rengörings
fästet (5) med kardborrband.
4. Fyll mätbägaren (4) med vatten och lite
fönsterrengöringsmedel om det behövs.
5. Avlägsna locket (15) på färskvattentanken
(16).
6. Håll apparaten horisontellt och häll vätskan
från bägaren (4) i öppningen på färskvattentanken (16). FÖRSIKTIGHET: Häll inte
mer än 50 ml (en hel mätbägare (4) i
färskvattentanken (16).
7.

Placera locket (15) så långt det går in i
färskvattentankens öppning (16).

8. Spraya ytan som ska rengöras: Håll en
heten vertikalt med rengöringsfästet (5)
högst upp, rikta sprutmunstycket (14) mot
ytan och tryck på sprayavtryckaren (8).
9.

Vänd enheten, sprid vätskan med 		
rengöringsduken (1) och lös upp smutsen.

10. Vänd enheten igen och slå på sugfunktionen: Tryck på På/av-knappen (7).
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11. Håll enheten vid handtaget (9), placera
skrapan (20) på den våta ytan och 		
dra upp och ner genom att trycka lätt. Håll
enheten vertikalt och tryck inte på den för hårt!
För att förhindra att ränder bildas, gör det
inte låt vattenrester torka i luften.
Låt inte sugfunktionen vara ständigt påslagen så att batteriladdningen håller så
länge som möjligt.
12. När MAX-märkningen för smutsvattentanken (17) har uppnåtts, stäng av
enheten genom att trycka på strömbrytaren (7) och tömma smutsvatten
tanken (17) (se ”Efter användning/rengöring av enheten och dess
tillbehör ”. Fortsätt sedan med rengöringen.
• Ladda batteriet när enhetens prestanda försämras (se kapitlet “Ladda
batteriet”).

Efter användning/rengöring av enheten och dess tillbehör
• Töm båda vattentankarna efter varje användning för att förhindra kalkavlagringar och eventuella skador på enheten!
• Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller andra vätskor för att undvika
elektriska stötar!
• Använd inte skarpa eller slipande rengöringsmedel eller rengöringsdynor.
Dessa kan skada ytorna.
1. Ta bort rengöringsduken (1) från rengöringsfästet (5) och tvätta den i
enlighet med specifikationerna på tvättmärket.
2. Töm smutsvattentanken (17) och skölj den om den är mycket smutsig:
- Dra ut tätningslocket (18) och låt allt resterande vatten rinna ut i ett avlopp.
- Sätt tillbaka tätningslocket (18).
3. Öppna färskvattentanken (16) och töm den helt.
4. Dra bort rengöringsfästet (5) från motorenheten (2) och skölj sedan med
vatten.
5. Torka av motorenheten (2) vid behov med en mjuk, fuktig trasa och torka
därefter med en mjuk trasa.
6. Låt alla delar lufttorka innan du ställer undan enheten till förvaring.
Låt vattentankarna (16, 17) stå öppna för att förhindra att mögel bildas.
7. Ladda batteriet efter varje användning (se kapitlet “Ladda batteriet”).
8. Förvara enheten i ett torrt, svalt rum inomhus, utom räckhåll för barn och
djur.
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Teknisk information
Enhet
Modellnummer:
Spänning:
Motoreffekt:
Kapacitet för färskvattentank:
Kapacitet för smutsvattentank:
Batteriets laddningstid:
Batteriets drifttid:

C1
3.7 V DC, Litiumbatteri 2000 mAh
10 W
65 ml
100 ml
ca. 4 - 5 timmar
ca. 30 minuter (med fulladdat batteri)

Nätadapter
Strömförsörjning:
Utgång:

Spänning: 100 – 240 V ~; 50 /60 Hz;
5V
500 mA
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Problemsökning
Om enheten inte fungerar korrekt, kontrollera först om du själv kan åtgärda
problemet. Kontakta annars vår kundservice.

! Försök inte reparera en defekt elektrisk enhet själv!
Problem

Möjlig orsak/lösning

Enheten fungerar inte
(låg sugeffekt

• Är batteriet tomt/för svagt? Ladda upp batteriet.

Vattnet rinner längs ytan

• Rengöringsfästet (5) hålls i en vinkel så att det smutsiga
vattnet inte kan sugas upp.
• För mycket tryck utövas på rengöringsfästet (5).

Ränder när du putsar fönster eller
andra släta ytor

• Är skrapan (20) smutsig? Rengör skrapan (20).
• Är skrapan (20) sliten?
- Vänd skrapan (20): Dra i skrapan (20) i sidled ut ur hållaren, fukta den rundade kanten med vatten eller rengöringsmedel och skjut tillbaka i hållaren på motsatt håll.
- Om du har slitit upp skrapan (20) över båda kanterna
krävs en ny skrapa (20).
• Kontrollera doseringen av rengöringsmedlet.
• Om rengöringsduken (1) är mycket smutsig, ta av den
och skölj noga under rinnande vatten. Sätt sedan tillbaka
den på enheten och fortsätt rengöra.
• För mycket tryck utövas på rengöringsfästet (5).

Batteriet laddas inte upp.
Laddningslampan (10) lyser inte
när nätadaptern kopplas in.

• Är nätadaptern (3) korrekt ansluten till kontakten och
är anslutningen korrekt insatt i anslutningsuttaget (11)?
• Är kontakten defekt? Prova med ett annat uttag.
• Kontrollera säkringen på nätanslutningen.

Avfall
Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Kassera förpackningen på ett miljövänligt
sätt och ta med den till en återvinningsstation.
Kasta enheten på ett miljövänligt sätt, inte med vanligt hushållsavfall. Kassera den på en
återvinningsstation för begagnade elektriska och elektroniska apparater. Mer information
finns i information från din kommun.
Det uppladdningsbara batteriet måste tas bort innan enheten kasseras och kasseras
separat från enheten. Av miljöskäl får inte icke-uppladdningsbara och uppladdningsbara
batterier slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan måste föras till lämplig
återvinningsstation. Observera tillämpliga lagstadgade regler för kassering av batterier!
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NO
Forklaring av symboler
Sikkerhetsinstruksjon: Les denne nøye for å forhindre skade på
person eller eiendom

Tilleggsinformasjon
Les bruksanvisning før bruk!
Sikkerhetsklasse 2
Kun innendørs bruk!
Energieffektivitet - nivå 5
Kretssymbol for likestrøm
Kretssymbol for vekselstrøm
Polaritet strømplugg

Takk
Det gleder oss at du har valgt denne H2O Vac™ Pro.
Før du bruker apparatet første gang er det viktig at du leser denne
bruksanvisningen grundig. Behold den for fremtidig bruk og sørg for at
den følger med apparatet hvis du gir det videre.
Produsenten og importøren tar ingen skadeansvar dersom instruksjonene
i denne manualen ikke følges. Hvis du har noen spørsmål om apparatet
eller dets tilbehør/reservedeler, vennligst kontakt kundetjenesten fra der
du kjøpte apparatet.
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Formål og bruk
• Apparatet er beregnet for rengjøring av vertikale, glatte, vannbestandige over
flater som f.eks: Vinduer, speil, fliser og innendørs dusjvegg.
• Apparater kan ikke brukes på overflater som er sensitive for fuktighet som f.eks:
tapet, tekstiler, limte objekter, ubehandlede eller voksede treoverflater, myk
plastik, lær etc.
• Apparatet må ikke brukes på elektronisk utstyr eller andre skjøre objekter.
• Dette apparatet er ikke designet for å suge opp tørt smuss. Det er ikke en
håndholdt støvsuger.
• Apparatet er bare for personlig bruk og skal ikke brukes kommersielt.
• Bruk bare apparatet som beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk er
feil bruk.
• Følgende er unntatt fra garantien: Feil forårsaket av feil bruk, skade, forkalkning
eller forsøk på uautorisert reparasjon. Dette gjelder også vanlig bruksslitasje.

Sikkerhetsinstruksjon
• Apparatet kan bare brukes av barn under 8 eller mennesker med redusert
fysisk, sensorisk og mental kapasitet – dersom de følges opp av ansvarlig
person eller har fått grundig opplæring i håndtering av apparatet og hvilke
farer dette kan medføre. Barn skal ikke leke med apparatet Rengjøring og
vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn med mindre de er over 8
år og følges av ansvarlig voksen.
• Barn yngre enn 8 år og barn skal holdes unna apparatet og dets strøm		
forsyning. Feilaktig bruk kan føre til skader og elektrisk sjokk.
• Apparatet må alltid skrus av og kobles fra strøm når det er ubevoktet, og
før montering, demontering, fylling eller tømming av vanntank, eller ved
rengjøring av apparatet.
• Bruk bare ledningen som følger med batteriet. Ledning og adapter må aldri
brukes til å lade opp andre apparater.
• Skru aldri apparatet fra hverandre og gjør ingen tekniske modifikasjoner.
Dersom apparatet eller strømforsyning skades, må disse erstattes av
produsent, kundetjenesten eller tilsvarende person på autorisert verksted,
for å unngå fare.
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FARE FOR SKADE

• Fare for kveling! Hold barn og dyr borte fra apparatet og dets emballasje.
• Bruk ikke kontakten dersom det er skadet.
• Dersom hud, øyne eller slimhinner kommer i kontakt med batterisyre fra
lekkende batteri – rens straks med rikelig rennende vann og kontakt lege
umiddelbart.
FARE FOR ELEKTRISK STØT

• Bruk og oppbevar apparatet i lukkede rom. Bruk ikke apparatet i rom med
høy luftfuktighet.
• Berør aldri motorenheten, kontakten eller ledningen med våte hender.
• Hold motorenheten, kontakten og ledning borte fra fuktige og våte omgivelser!
• Koble bare kontakten til uttak som har samme volt som på merkelappen
på kontakten. Benytt bare vegguttak som er enkelt tilgjengelig. Bruk bare
skjøteledninger som også passer samme volt.
• Pass på at strømledningen ikke kommer i klem eller ligger over skarpe
kanter eller hjørner. Den må heller ikke komme i kontakt med varme overflater. Ledningen skal ikke tvinnes rundt kontakten.
• Trekk ut kontakten dersom det oppstår tordenvær.
• Når du trekker ut kontakten må du holde i selve kontakten og ikke trekke i
ledningen!
• Sjekk alltid apparatet for skade før du setter det i bruk. Bruk aldri dersom
det er synlig skadet!
• Ved synlig skade eller uvanlige motorlyder, røyk eller lukt, eller hvis apparatet
er mistet i bakken skal det skrus av. Deretter må det sjekkes av autorisert
verksted før bruk

FARE FOR BRANN

• Bruk aldri apparatet i rom som inneholder lett antennelig materiale, giftige stoffer
eller eksplosiver.
• Bruk aldri apparatet nær varme overflater eller åpen flamme.
• Apparatet må aldri tildekkes når det er i bruk. Dette kan føre til overoppheting.
Stikk aldri noe inn i munnstykket eller ventilasjonsåpninger og pass på at disse
ikke går tett.
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Risiko for skade på gjenstander og eiendom
• Apparatet må kun brukes ferdig og korrekt montert!
• Vennligst noter MAX-markeringen på vanntanken for skittent vann. Overfyll
aldri denne tanken!
• Utsett aldri apparatet for ekstreme temperaturer eller store temperatursvingninger.
• Slipp aldri apparatet eller la det få harde støt.
• Bruk bare originaldeler fra produsenten.
• Plasser aldri tunge objekter oppå apparatet.
• Hold alltid apparatet utenfor rekkevidde for barn og husdyr, og oppbevar
det på et tørt og kjølig sted, beskyttet fra direkte sollys.
• Benytt bare standard vindusrengjøringsmidler i tanken for rent vann! Bruk
aldri sprit eller skummende såpe da dette kan påvirke funksjonen.
• Hell aldri kokende i tanken. Vannets temperatur må ikke overstige 40
grader celsius.
• Rengjør aldri skjermer (TV, PC etc) med apparatet. Slike elektriske apparater
tåler ikke fuktighet.

Medfølgende deler
1. Rengjøringsklut
2. Motorenhet
3. Kontakt og ledning.
4. Målekopp (50 ml)
5. Rengjøringstilbehør

1
5

2

3
4
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Presentasjon apparat
6. Sugeåpning
7.
On/Off-bryter
8. Avtrekker
9. Håndtak
10. Ladelys
11. Inngang for strømtilkobling
12. Ventilasjonsåpning
13. Blindhull (uten funksjon)
14. Spraydyse
15. Lokk til rentvannstank
16. Rentvannstank
17. Tank til skittent vann
18. Lokk til skittenvannstank
19. Base
20. Nal

13
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6
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9
10
11

20
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15
16
17
18
19

Før første bruk
!

OBS!

• Hold barn og dyr borte fra emballasjen. Fare for skade og kveling!
1. Pakk ut alle delene og sjekk at alle deler samsvarer med listen
“Medfølgende deler”. Sjekk for eventuelle transportskader. Dersom
du finner skade på noen av delene, skal apparatet ikke brukes.
Kontakt kundetjenesten.
2. All emballasje og løse reklameetiketter må fjernes før bruk.
3. Lad opp batteriet fullstendig ( se “Lade batteriet”-kapittelet).
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Lade batteriet
!

OBS!

• Batteriet ska bare lades med medfølgende strømkabel (3). Bruk ikke
strømkabelen (3) til å lade andre batterier.
• Batteriet må ikke åpnes, kastes i flammer, senkes i væsker eller kortsluttes.
• Det er essensielt at du lader batteriet fullstendig (ca. 4-5 timer) før første
gangs bruk for å oppnå full kapasitet. Dersom batteriet lades helt ut under
bruk, må det lades helt opp igjen før neste gangs bruk.
1. Sett pluggen på ledingen (3) i strøminntaksåpningen (11), og koble deretter
stikkontakten (3) til et lett tilgjengelig vegguttak.
2. Ladelyset (10) vil lyse rødt mens den lader.
3. Etter 4-5 timer, når batteriet er fulladet, vil
ladelyset (10) lyse grønt. Da kam stikkontakten
trekkes ut av vegguttaket og pluggen fra
apparatet (2).

Bruk
!

OBS!

• Apparatet skal posisjoneres parallelt til vinduet i 90 grader, ved å bruke en
ovenfra-og-ned-bevegelse. Du kan bruke horisontale bevegelser i 90
grader, men snu aldri apparatet oppned 180 grader.
• Benytt bare ordinært vindusrengjøringsmiddel i rentvannstanken! Bruk
aldri sprit eller skummende rengjøringsmiddel da dette kan ødelegge 		
funksjonen.
• Benytt aldri kokende vann. Aldri vann over 40 grader celsius.
• Ingen av vanntankene må åpnes under bruk!
• Tøm tanken for skittent vann etter hver gangs bruk eller når MAX-merket
er nådd (se kapittel “ Etter bruk/ Rengjøring av apparat og tilbehør”).
VIKTIG: Skittentvannstanken må aldri overfylles!
• Bruk ikke apparatet når det lader.
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1.

Koble strømledningen (3) fra apparatet.

2. Skyv rengjøringstilbehøret (5) så langt inn
på sugeåpningen (6) som mulig.
3.

Fest rengjøringskluten (1) på rengjøringstilbehøret (5) med borrelåsen.

4. Fyll målekoppen (4) med vann og benytt
vindusrengjøringsmiddel ved behov.
5. Trekk lokket (15) på plass på ferskvanns
-tanken (16).
6. Hold apparatet korisontalt og hell væsken
fra målekoppen (4) inn i åpningen til rent
vannstanken (16).
OBS: Hell aldri mer enn 50 ml
(Én målekopp (4)) i rentvannstanken (16).
7.

Trekk forseglingslokket (15) så langt det går
i åpningen til rentvannstanken (16).

8. Slik sprayer du overflaten som skal reng
jøres: Hold apparatet vertikalt med reng
jøringstilbehøret (5) på topp, pek spray
dysen (14) mot overflaten og press på
avtrekkeren (8).
9.

Vend apparatet rundt og spre væsken
med rengjøringskluten (1) og løs dermed
opp smusset.

10. Vend deretter apparatet rundt igjen og
skru på sugefunksjonen. Trykk
ON/Offknappen (7).
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11. Hold apparatet i håndtaket (9), plasser
nalen (20) mot den våte overflaten og trekk
den opp og ned mens du legger et lett
press mot veggen. Hold apparatet vertikalt
og press ikke for hardt!
For å forhindre dannelse av striper, må
ikke vannrester lufttørke. La ikke sugefunksjonen stå på hele tiden for å spare på
batteriekapasiteten.
12. Når Max-markeringen på skittenvannstanken (17) er nådd, slås apparatet
av ved å presse
On/Off-knappen (7) og tanken (17) kan nå tømmes
(Se kapittelet “Etter bruk / Rengjøring av apparat og tilbehør). Deretter kan
rengjøringen fortsette.
• Lad opp batteriet hvis du merker redusert funksjon (Se kapittel: “ Lading av
batteri”).

Etter bruk / Rengjøring av apparat og tilbehør
•
•
•
1.
2.
–
–
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tøm vanntanken etter hver gangs bruk for å forhindre avleiringer i vanntanken og skade på apparatet grunnet dette!
Senk aldri motorenheten i vann eller andre væsker. Dette kan føre til
elektrisk sjokk!
Bruk ikke skarpe gjenstander eller sterke rengjøringsmidler. Dette kan 		
skade overflaten.
Trekk av rengjøringskluten (1) fra rengjøringstilbehøret (5) og vask det i
henhold til spesifikasjonene på vaskeetiketten.
Tøm skittenvannstanken (17), og dersom den er synlig skitten må den
rengjøres:
Trekk ut lokket (18) og la vannet renne ut i vasken.
Skyll deretter lokket (18).
Åpne rentvannstanken (16) og tøm den fullstendig.
Trekk rengjøringsenheten (5) fra motorenheten (2) og skyll den med rent
vann.
Tørk over motorenheten (2) med en fuktig myk klut ved behov.
La alle delene lufttørke før setter bort apparatet. La vanntankene (16,17)
stå åpne for å forhindre dannelse av mugg.
Lad opp batteriet etter hver gangs bruk (se kapittelet: “Lading av batteri”).
Oppbevar apparatet et kjølig og tørt sted innendørs – utenfor rekkevidde
for barn og dyr.
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Tekniske data
Apparat
Modellnummer:
Volt:
Motorkraft:
Kapasitet rentvannstank:
Kapasietet skittenvannstank:
Ladetid batteri:
Operasjonstid batteri:

C1
3.7 V DC, Litiumbatteri 2000 mAh
10 W
65 ml
100 ml
ca. 4 - 5 timer
ca. 30 minutter (med fulladet batteri)

Strømforsyning
Volt:
Utgangsstrøm:

Spænding: 100 – 240 V ~; 50 /60 Hz;
5V
500 mA
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Feilsøking
Dersom apparatet ikke virker ordentlig kan du først sjekke om du klarer å løse
problemet på egenhånd. Hvis ikke – kontakt kundetjenesten.

! Prøv ikke å reparere et defekt elektrisk apparat på egenhånd!
Problem

Mulig grunn / løsninger

Apparatet virker ikke / lav sugefunksjon.

• Er batteriet tomt / for svakt? Lad opp batteriet.

Vannet renner langs overflaten.

• Rengjøringstilbehøret (5) holdes i en vinkel slik at
skittent vann ikke kan suges opp.
• Det legges for mye press på rengjøringsenheten (5)..

Det dannes striper når jeg rengjør
vinduer eller andre glatte overf

• Er nalen (20) skitten? Rengjør nalen (20).
• Er nalen (20) slitt?
- Vend om nalen (20): trekk nalen (20) sidelengs ut
av holderen, fukt de avrundete kantene med vann eller
rengjøringsmiddel og skyv dem tilbake i holderen med
den andre siden ut.
- Hvis begge sidene av nalen blir slitt, må den erstattes
med en ny.
• Sjekk mengden rengjøringsmiddel.
• Hvis rengjøringskluten (1) er veldig skitten – ta den av
og skyll den under rennende vann. Fest den deretter til
apparatet og fortsett rengjøringen

Batteriet lades ikke. Ladelyset (19)
lyser ikke når apparatet kobles til
strøm.

• Er strømledningen (3) koblet ordentlig til apparatet og
vegguttaket?
• Er pluggen defekt? Prøv en annen plugg.
• Sjekk om sikringen kan ha gått.

Avfallshåndtering
Emballasjen er resirkulerbar og skal leveres på miljøvennlig måte til resirkuleringssenter.
Apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Lever til retursted for elektriske apparater. Informasjon om dette finner du på kommunens sider.

Det oppladbare batteriet må fjernes og leveres til retur separat fra apparatet. Batterier
skal aldri kastes i husholdningsavfallet og skal leveres på egnet innsamlingssted. Følg
myndighetenes instruksjoner for retur av batterier.
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DK
Sikkerhedsoplysninger:
Læs disse grundigt igennem. Sikkerhedsoplysningerne skal nøje
overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.

Supplerende information
Læs brugervejledning inden anvendelse!
Beskyttelsesklasse II
Kun til indendørsbrug!
Energieffektivitet V
Jævnstrøm
Vekselstrøm
Tøndestikkets polaritet

Tak
Tak fordi du har valgt at købe H2O Vac™ Pro.
Vær venlig at læse denne brugervejledning inden du tager enheden i
brug og opbevar vejledningen til fremtidig brug. Hvis du giver din H2O Vac™
Pro videre til andre, skal brugervejledningen følge med.
Producenten og distributøren fratager sig ethvert ansvar ved uhænsigtsmæssig brug af enheden. Ved spørgsmål vedrørende enheden eller dens tilbehør,
kontakt venligst vores kundeservice.
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Beregnet brug
• Enheden er beregnet til at rengøre lodrette, jævne og vand- resistente overflader som f.eks. vinduer, spejle, fliser og brusekabiner.
• Enheden er ikke egnet til overflader der ikke tåler fugt, som f.eks. tapetter, tekstiler, ting eller områder der er blevet limet, ubehandlede eller voksede
trægulve, blød plastic, læder osv.
• Enheden er ikke egnet til at rengøre elektronisk udstyr og sarte ting.
• Enheden er ikke egnet til at suge tørt snavs op. H2O Vac™ Pro er ikke en
håndholdt støvsuger.
• Denne enhed er kun beregnet til personlig brug, ikke til kommerciel brug.
• Enheden må kun anvendes som beskrevet i brugervejledningen. Enhver anden
brug betragtes som uhænsigtsmæssig brug.
• Garantien dækker ikke følgende: alle fejl som er opstået ved forkert eller uforsvarligt brug inkl. skader, forkalkning eller uautoriseret forsøg på reparation
samt normal slitage.

Sikkerhedsoplysninger
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og
viden, hvis de har fået indsigt eller instruktion om brugen af apparatet på en
sikker måde og forstår de involverede farer. Børn skal ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn
medmindre de er over 8 år og er under opsyn.
• Børn under 8 år og dyr skal holdes væk fra enheden og lysnetadapteren.
Uhænsigtsmæssig brug kan føre til personskader og elektrisk stød.
• Sluk for apparatet og tag altid stikket ud af stikkontakten hvis det ikke er
i brug samt inden montering eller afmontering, inden du tømmer vandbeholderne eller inden vedligeholdelse og rengøring af enheden.
• Batteriet må kun oplades med det medfølgende lysnetadapter og adapteren må ikke bruges til at oplade andre apparater.
• Enheden må ikke skilles ad og ingen modifikationer må udføres. Hvis
enheden eller lysnetadapteren er beskadiget, skal disse udskiftes af
producentens serviceagent, kundeservice eller en lignende kvalificeret
person (f.eks. serviceteknikker) for at forhindre risici/farer.
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FARE FOR PERSONSKADE

• Hold børn og dyr væk fra enheden og emballagen. Der er risiko for
kvæstelser samt slugnings- og kvælningsfare!
• Brug ikke apparatet hvis det har synlige skader.
• Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller
øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand og
tag kontakt med en læge så snart som muligt.
FARE FOR ELEKTRISK STØD

• Apparatet må kun anvendes og opbevares i lukkede rum. Må ikke anvendes
i fugtige miljøer, herunder rum med høj fugtighed.
• Rør aldrig ved hovedenheden, lysnetadapteren eller strømkablet med våde
hænder.
• Hold hovedenheden, lysnetadapteren og strømkablet væk fra fugtige eller
våde omgivelser!
• Dette apparat må kun sluttes til en stikkontakt med den spænding og
frekvens, der er angivet på typeskiltet. Sørg for at stikkontakten i væggen
er let tilgængelig og brug kun certificerede forlængerledninger med samme
tekniske specifikationer som lysnetadapteren.
• Strømkablet må ikke bøjes, må ikke gnides på skarpe kanter og må ikke
komme i kontakt med varme overflader. Strømkablet må ikke vikles rundt
om lysnetadapteren.
• Tag lysnetadapteren ud af stikkontakten når det er tordenvejr.
• Tag altid fat i selve stikket og træk ikke i strømkablet.
• Kontrollér apparatet samt tilbehør for beskadigelser før idriftsættelsen. Tag
ikke apparatet i drift, hvis det er beskadiget.
• Apparatet må ikke bruges, hvis det afgiver røg, lugter eller lyder underligt.
• Hvis du taber apparatet skal du straks slukke for strømmen. Få apparatet
efterset af en kvalificeret serviceteknikker inden du anvender det igen.
BRANDFARE

• Anvend ikke apparatet i rum der indeholder brandfarlige, giftige eller
eksplosive stoffer.
• Enheden må ikke anvendes på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
• Enheden må under ingen omstændigheder tildækkes, når den er i drift,
da dette kan forårsage overophedning. Fremmede objekter må ikke stikkes
i åbningerne og sørg for, at åbningerne ikke bliver blokeret.
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Fare for materielle skader og skade på ejendom
• Apparatet må kun anvendes hvis monteringen er udført korrekt.
• Læg mærke til “MAX”-markeringen på spildevandsbeholderen. Sørg for, at
den ikke bliver overfyldt.
• Apparatet må ikke udsættes for høje temperaturer eller store temperatur
forskelle.
• Apparatet må ikke tabes eller udsættes for hårde stød.
• Brug kun originale reservedele fra producenten.
• Anbring aldrig tunge genstande på enheden.
• Opbevar apparatet utilgængeligt for børn og dyr på et køligt, tørt sted, der
er beskyttet mod direkte sollys.
• Hæld kun almindelig vindues rengøringsmiddel i friskvandsbeholderen.
Brug ikke hårde eller slibende rengøringsmidler da de kan påvirke
apparatets virkemåde.
• Hæld ikke kogende vand i friskvandsbeholderen. Vandets temperatur skal
være under 40 °C.
• Apparatet må ikke anvendes til at rengøre skærme (TV-, computerskærme
osv.) Elektriske apparater af denne type er ikke fugtbestandige.

Pakkens indhold
1. Mikrofiberklud
2. Hovedenhed
3. Lysnetadapter med
strømkabel
4. Målekop
5. Mundstykke

1
5

2

3
4
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Beskrivelse af apparatets dele
6. Sugeåbning
7.
Tænd/slukknap
8. Sprayudløser
9. Håndtag
10. Opladningsindikator
11. Tilslutning til lysnetadapteren
12. Ventilationsåbninger
13. Et lille hul (ingen funktion)
14. Spraydyse
15. Forseglingsprop til friskvandsbeholderen
16. Friskvandsbeholder
17. Spildevandsbeholder
18. Forseglingsprop til spildevandsbeholderen
19. Basen
20. Gummilæbe

13
8

12

6
7
9
10
11

20
14

15
16
17
18
19

Før ibrugtagning
!

FORSIGTIG!

• Hold børn og dyr væk fra emballagen. Der er fare for kvælning og andre skader!
1. Pak din nye H2O Vac™ Pro ud og kontroller at alle dele er til stede
(se afsnittet “Pakkens indhold”) og undersøg, om der er opstået transportskader. Tag ikke apparatet i brug hvis det er beskadiget og kontakt kundeservice for rådgivning.
2. Inden du tager apparatet i brug skal al emballage og alle etiketter fjernes.
3. Batteriet skal lades helt op inden første ibrugtagning (se afsnittet
“Opladning af batteriet”).
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Opladning af batteriet
!

FORSIGTIG!

• Brug altid den medfølgende lysnetadapter (3) til at oplade batteriet og
anvend aldrig lysnetadaperen (3) til at oplade andre batterier.
Batteriet må ikke åbnes, skilles ad, kastes i åben ild, nedsænkes i væsker
eller kortsluttes.
Det er vigtigt, at du lader batteriet helt op inden første brug, da det vil
maksimere batteriets ydeevne (en fuld opladning tager ca. 4 - 5 timer). Hvis
batteriet tømmes helt under brug, skal det lades helt op inden du bruger
apparatet igen.
1. Tilslut tøndestikket til apparatet (11) se
illustrationen her til højre, og derefter tilslut
lysnetadapteren (3) til en passende stikkontakt.
2. Opladningsindikatoren (10) lyser rødt ved
opladning af batteriet.
3. Når batteriet er fuldt opladet efter 4 -5 timer,
lyser opladningsindikatoren (10) grønt. Frakobl
lysnetadapteren (3) fra strømmen og tag tøndestikket ud af hovedenheden

Anvendelse
!

FORSIGTIG!

• Hold vinduesvaskeren vinkelret på ruden (vinkel på 90 grader) og skrab
oppefra og ned med en jævn, lodret bevægelse. Du må gerne skrabe med
vandrette bevægelser i 90 grader, men vend aldrig apparatet op og ned i
180 grader.
• Hæld kun almindelig, konventionel rengøringsmiddel i friskvandsbeholderen. Brug aldrig sprit eller skummende rengøringsmidler da de
kan påvirke og forstyrre apparatets drift.
• Hæld ikke kogende vand i friskkvandsbeholderen. Vandet må ikke være
varmere end 40ºC.
• Luk ikke op for vandbeholderne mens apparatet er i drift!
• Tøm spildevandsbeholderen efter hvert brug eller når MAX-markering 		
er nået (se afsnittet “Efter brug/Rengøring af enheden og tilbehør”).
OBS.: Spildevandsbeholderen må ikke overfyldes!
• Apparatet må ikke anvendes når det er tilsluttet en strømkilde.
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1.

Frakobl apparatet fra lysnetadapteren (3).

2. Tryk mundstykket (5) fast på sugeåbningen (6).
3. Montér mikrofiberkluden (1) på mundstykket ved hjælp af velcroen.
4. Fyld målekoppen (4) med vand og om
nødvendigt, lidt vindue rengøringsmiddel.
5. Træk forseglingsproppen (15) ud af friskvandsbeholderen (16).
6. Hold apparatet i en vandret position og
hæld væske fra målekoppen (4) i åbningen
på friskvandsbeholderen (16).
FORSIGTIG! Hæld ikke mere end 50 ml
(en kop) i friskvandsbeholderen (16).
7.

Tryk forseglingsproppen (15) ordenligt ind i
åbningen igen.

8. Spray overfladen du skal rengøre ved at
holde vinduesvaskeren lodret med mundstykket (5) opad og ret spraydysen (14)
mod overfladen og tryk på sprayudløseren (8).
9.

Vend på apparatet og vask overfladen med
mikrofiberkluden (1).

10. Vend igen på apparatet og tænd for
suge funktionen. Tryk på
tænd/
sluk-knappen (7).
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11. Hold apparatet i håndtaget (9), placér
skraberens gummilæbe (20) på vinduet og
træk vinduesvaskeren hen over overfladen
fra top til bund samtidigt som du trykker let
mod vinduet. Hold vinduesvaskeren lodret
og tryk ikke for hårdt!
For at undgå striber, skal du ikke lade
væsken tørre inden den opsuges. Opsugnings-funktionen må ikke være tændt
hele tiden da det forkorter batteritiden.
12. Kontrollér under arbejdet, at MAX-markeringen på spildevandsbeholderen
(17) ikke er overskredet. Når MAX-markering er nået skal apparatet slukkes
ved at trykke på
tænd/slukknappen (7) og spildevandsbeholderen
(17) skal tømmes (se afsnittet “Efter brug/Rengøring af enheden og tilbehør). Derefter kan du forsætte med vinduespudsningen.
•

Oplad batteriet når du mærker at vinduesvaskeren taber ydeevne (se afsnit
“Opladning af batteriet”)

Efter brug/ Rengøring af enheden og tilbehør
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tøm begge vandbeholdere efter hver brug. Dette forhindrer dannelse af
aflejringer og følgeskader.
For at forhindre elektrisk stød må hovedenheden aldrig nedsænkes i vand
eller anden væske.
Anvend ikke skarpe eller slidende rengøringsredskaber eller -midler da
disse kan skade overfladen.
Fjern mikrofiberkluden (1) fra mundstykket (5) og vask kluden iflg. vaskeinstruktionerne på mærket.
Tøm spildevandsbeholderen (17) og rens den hvis den er snavset:
- Træk forseglingsproppen (18) ud og tøm beholderen over et afløb
- tryk forseglingsproppen i igen.
Åbn friskvandsbeholderen (16) og tøm den helt for vand.
Tag mundstykket (5) af hovedenheden (2) og rens det i rent vand.
Tør hovedenheden (2) af med en fugtig, blød klud og tør efter med en
blød klud.
Lad alle delene tørre helt inden opbevaring. Begge vandbeholdere skal
være åbne under opbevaringen for at undgå at skimmelsvamp opstår.
Lad batteriet op efter hver brug (se afsnit “Opladning af batteriet”).
Opbevar apparatet i et tørt, køligt rum og uden for børns rækkevidde.
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Tekniske specifikationer
Enhed
Modelnummer:
Spænding:
Effekt:
Vandkapacitet friskvandsbeholder:
Vandkapacitet spildevandsbeholder:
Batteriets opladningstid:
Batteriets driftstid:

C1
3.7 V DC, Li-ion batteri 2000 mAh
10 W
65 ml
100 ml
ca. 4 - 5 timer
ca. 30 min på en fuld opladning

Lysnetadapter
Spænding:
Udgangseffekt:

100 – 240 V ~; 50 /60 Hz;
5V
500 mA
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Fejlfinding
Hvis apparatet ikke fungerer ordentlig kan du først selv tjekke om du kan løse
problemet. Hvis ikke, så kan du kontakte vores kundeservice.

! Prøv aldrig selv at reparere et beskadiget elektrisk apparat!
Problem

Mulig årsag/løsning

Apparatet fungerer ikke/
Lav sugningskraft.

• Er batteriet tomt eller svagt? Oplad batteriet.

Vand løber langs overfladen.

• Mundstykket (5) holdes i en forkert vinkel således at
vandet kan ikke opsuges.
• Mundstykket (5) bliver trykket for hårdt mod overfladen.

Apparatet efterlader striber.

• Er gummilæben (20) snavset? Rengør gummilæben
(20).
• Er gummilæben slidt?
- Vend gummilæben (20) om og træk den sidelæns ud
af holderen, fugt dens afrundede sider med vand eller
et mild rengøringsmiddel og sæt den tilbage i holderen med bagsiden først.
- Hvis begge sider er slidt, skal den udskiftes med en ny.
• Tjek doseringen af rengøringsmidlet.
• Hvis mikrofiberkluden (1) er meget snavset, skal den
tages af og renses under rindende vand. Sæt den
derefter på igen og fortsæt med rengøringen.

Batteriet oplader ikke. Opladningsindikatoren (10) lyser ikke når
apparatet er tilsluttet støm.

• Er lysnetadapteren (3) tilsluttet strøm og er tøndestikket
ordentlig isat tilslutning for lysnetadapteren (11)?
• Tjek at stikkontakten virker. Prøv en anden stikkontakt.
• Tjek at der er strømforsyning og tjek sikringerne.

Bortskaffelse
Emballagen kan genvindes. Vær venlig at håndtere emballagen korrekt og miljøvenligt
ved at aflevere den på nærmeste genbrugsplads.
Vær venlig at håndterer elektriske apparater korrekt og miljøvenligt. Apparatet må ikke
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal afleveres på din lokale
genbrugsplads eller kontakt din lokale affaldsmyndighed for oplysninger om det
nærmeste, autoriserede opsamlingssted.
Det genopladelige batteri skal fjernes fra apparatet inden bortskaffelse og det må ikke
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles og
bortskaffes særskilt.
Udtjente batterier, både genopladelige og ikke-genopladelige, indeholder stoffer, der
kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres
korrekt. Aflever batteriet på nærmeste autoriserede opsamlingssted eller genbrugsplads.
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FI
Symbolien merkitys
Turvallisuusohjeet:
Lue nämä huolellisesti läpi ja noudata niitä henkilövahinkojen ja
omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot
Lue käyttöohjeet ennen käyttöä!
Suojausluokka II
Käytä vain sisätiloissa!
Energiatehokkuustaso 5
Piirisymboli tasajännitteelle
Piirisymboli vaihtojännitteelle
Tynnyriliittimen napaisuus

Kiitos
Olemme erittäin iloisia, että valitsit H2O Vac™ Pron.
Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa
ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Jos laite annetaan eteenpäin,
nämä ohjeet tulisi myös luovuttaa sen mukana.
Valmistaja ja maahantuoja eivät ota yhtään vastuuta, jos näitä ohjeita ei
noudateta. Jos sinulla on kysyttävää laitteesta ja varaosista/lisävarusteista,
ota yhteyttä asiakaspalveluun, josta ostit laitteen.
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Käyttötarkoitus
• Laite on tarkoitettu puhdistamaan pystysuorat, sileät, vedenkestävät pinnat, esim.
ikkunat, peilit, laatat ja suihkukaapit sisätiloissa.
• Laite ei sovellu kosteudelle herkille pinnoille, kuten tapetit, tekstiilit, liimatut
esineet, sulkemattomat tai vahatut puupinnat, pehmeä muovi, nahka jne.
• Laite ei sovellu elektroniikkalaitteiden ja herkkien esineiden puhdistamiseen.
• Tätä laitetta ei ole suunniteltu imemään kuivaa likaa. Se ei ole kädessä pidettävä
pölynimuri.
• Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu
kaupallisiin tarkoituksiin.
• Käytä laitetta vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Mikä tahansa muu käyttö
katsotaan sopimattomaksi.
• Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat virheellisestä käsittelystä, laitteen vahingoittumisesta, kalkkeutumisesta tai luvattomista korjausyrityksistä. Tämä koskee
myös normaalia kulumista.

Turvallisuusohjeet
• Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä
henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla
ei ole kokemusta ja/ tai tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeita
laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat ymmärtäneet tästä aiheutuvat vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja
käyttäjän huoltoa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alaisina.
• Alle 8-vuotiaat lapset ja eläimet on pidettävä poissa laitteen tai verkkolaitteen läheltä. Virheellinen käyttö voi johtaa loukkaantumisiin ja sähköiskuun.
• Laite on aina kytkettävä pois päältä ja irrotettava verkkovirrasta, kun se
jätetään ilman valvontaa ja ennen vesisäiliön kokoamista, purkamista,
täyttämistä tai tyhjentämistä tai laitteen puhdistamista.
• Käytä akkua vain sen mukana toimitetun verkkolaitteen kanssa. Älä käytä
laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta muiden laitteiden lataamiseen.
• Älä pura laitetta äläkä tee mitään muutoksia laitteeseen. Jos laite tai
verkkolaite on vaurioitunut, valmistajan, asiakaspalvelun tai vastaavan
pätevyyden omaavan henkilön (esim. erikoistuneen korjaamon) on vaihdettava
nämä osat vaarojen välttämiseksi.
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LOUKKAANTUMISEN VAARA

• Pidä lapset ja eläimet loitolla laitteesta ja pakkausmateriaaleista.
On olemassa loukkaantumis- ja tukehtumisvaara!
• Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
• Jos paristo on vuotanut, älä anna ihosi, silmiesi tai limakalvojesi joutua
kosketuksiin akkuhapon kanssa. Jos kosket akkuhappoa, huuhtele haavoittuneet kohdat runsaalla makealla vedellä välittömästi ja ota yhteys lääkäriin
mahdollisimman pian.
SÄHKÖISKUN VAARA

• Käytä ja säilytä laitetta vain suljetuissa tiloissa. Älä käytä laitetta kosteissa
tiloissa.
• Älä koskaan kosketa moottoriyksikköä, verkkolaitetta tai verkkojohtoa märillä
käsillä.
• Pidä moottoriyksikkö, verkkolaite ja verkkojohto erossa kosteudesta tai
märistä olosuhteista!
• Kytke verkkolaite vain pistorasiaan, jonka verkkojännite vastaa tyyppikilven
tietoja. Pistorasialle on oltava esteetön pääsy, kun yhteys on muodostettu.
Käytä vain sopivia jatkojohtoja, joiden tekniset tiedot ovat samat kuin verkko
laitteen.
• Varmista, että virtajohto ei ole puristunut, taipunut tai asetettu terävien
reunojen yli eikä se ole kosketuksissa kuumien pintojen kanssa. Älä kierrä
virtajohtoa verkkolaitteen ympärille.
• Irrota verkkolaite pistorasiasta ukonilman sattuessa.
• Kun vedät sen pistorasiasta, vedä aina verkkolaitteesta äläkä koskaan virta
johdosta!
• Tarkista aina laitteen ja lisävarusteiden vauriot ennen käyttöönottoa. Älä
käytä niitä, jos ne ovat vaurioituneet!
• Vaurioiden tai vikojen sattuessa (esim. Epätavalliset äänet, haju tai savu)
tai jos laite on pudonnut, katkaise laitteesta virta. Tarkistuta laite ammattikorjaamossa, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
TULIPALON VAARA

• Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on helposti syttyviä, myrkyllisiä tai räjähdysherkkiä
aineita.
• Älä käytä laitetta kuumalla alustalla tai lähellä avotulta.
• Älä peitä laitetta käytön aikana laitteen ylikuumenemisen ehkäisemiseksi. Älä
työnnä mitään laitteen suutin-/tuuletusaukkoihin ja varmista, etteivät ne pääse
tukkeutumaan.
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Tavaroiden ja omaisuuden vahingoittumisen vaara
• Laitetta saa käyttää vain, jos se on koottu kokonaan ja oikein!
• Ota huomioon likaisen vesisäiliön MAX-merkintä. Älä täytä yli likavesisäiliötä!
• Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille tai suurille lämpötilan vaihteluille.
• Älä pudota laitetta äläkä altista sitä voimakkaille iskuille.
• Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia.
• Älä koskaan aseta painavia esineitä laitteen päälle.
• Pidä laite poissa lasten ja eläinten ulottuvilta viileässä ja kuivassa paikassa,
joka on suojattu suoralta auringonvalolta.
• Kaada vain tavanomaisia ikkunanpuhdistusaineita makeavesisäiliöön! Älä
käytä väkeviä puhdistusaineita, sillä ne voivat häiritä laitteen toimintaa.
• Älä kaada kiehuvaa vettä makean veden säiliöön. Veden lämpötila ei saa
ylittää 40°C.
• Älä koskaan puhdista näyttöjä (televisiot, tietokonenäytöt jne.) tällä laitteella.
Tämän tyyppiset sähkölaitteet eivät kestä kosteutta.

Toimitetut tuotteet
1. Puhdistusliina
2. Moottoriyksikkö
3. Verkkolaite verkkovirtajohdolla
4. Mittakuppi (50 ml)
5. Puhdistuspää

1
5

2

3
4
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Laitteen yleiskatsaus
6. Imuaukko
7.
kytkin
8. Suihkeliipaisin
9. Kahva
10. Latauksen merkkivalo
11. Verkkovirtajohdon liitäntäpistoke
12. Ilmanvaihtoaukot
13. Valereikä (ei toimintoa)
14. Suihkesuutin
15. Makeavesisäiliön korkki
16. Makeavesisäiliö
17. Likavesisäiliö
18. Likavesisäiliön korkki
19. Jalusta
20. Kuivain

13
8

12

6
7
9
10
11

20
14

15
16
17
18
19

Ennen ensimmäistä käyttökertaa
!

VAROITUS!

• Pidä lapset ja eläimet poissa pakkausmateriaaleista. Muiden vaaratilanteiden lisäksi on tukehtumisvaara!
1. Pura kaikki osat pakkauksesta ja tarkista toimitettujen tuotteiden kunto
(katso luku “Toimitetut tuotteet”) ja mahdolliset kuljetusvauriot. Jos havaitset
vaurioita osissa, älä (!) käytä laitetta vaan ota yhteys asiakaspalveluumme.
2. Poista ennen laitteen käyttöä kaikki pakkausmateriaalit ja kaikki laitteessa
mahdollisesti olevat tarrat, joita käytetään suojaamiseen kuljetuksen aikana
tai mainostamiseen.
3. Lataa akku täyteen (katso luku ”Akun lataaminen”).
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Akun lataaminen
!

VAROITUS!

• Lataa akkua vain sen mukana toimitetulla verkkolaitteella (3). Älä käytä
verkkolaitetta (3) muiden akkujen lataamiseen.
• Akkua ei saa purkaa, heittää tuleen, upottaa nesteisiin tai oikosulkea.
• On tärkeää, että lataat akun täyteen (noin 4–5 tuntia) ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa parhaan latauskapasiteetin saavuttamiseksi.
Jos akku tyhjenee täysin käytön aikana, se on ladattava täyteen uudelleen
ennen seuraavaa käyttökertaa.
1. Kytke ensin verkkolaitteen (3) johdon tynnyriliitin
liitäntäpistokkeeseen (11) ja sitten verkkolaite (3)
helppopääsyiseen pistorasiaan.
2. Latauksen merkkivalo (10) muuttuu punaiseksi
osoittaen, että akkua ladataan.
3. Kun akku on ladattu täyteen 4–5 tunnin
kuluttua, latauksen merkkivalo (10) muuttuu
vihreäksi. Irrota verkkolaite (3) verkkovirrasta ja
sitten tynnyriliitin moottoriyksiköstä (2).

Käyttö
!

VAROITUS!!

• Laite tulee suunnata yhdensuuntaisesti ikkunan kanssa 90 asteeseen,
käyttäen pystysuoraa liikettä ylhäältä alas. Voit käyttää myös vaakasuuntaista
liikettä 90 asteessa, mutta älä käännä laitetta ylösalaisin 180 astetta.
• Kaada vain tavanomaisia ikkunanpuhdistusaineita makeavesisäiliöön! Älä
käytä väkeviä puhdistusaineita, sillä ne voivat häiritä laitteen toimintaa.
• Älä kaada kiehuvaa kuumaa vettä makean veden säiliöön. Veden lämpötila
ei saa olla yli 40 ° C.
• Älä avaa kumpaakaan vesisäiliötä käytön aikana!
• Tyhjennä likavesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen tai kun MAX-merkintä
on saavutettu (katso luku ”Käytön jälkeen/ laitteen ja lisävarusteiden
puhdistaminen”). TÄRKEÄÄ: Älä ylitäytä likavesisäiliötä!
• Älä käytä laitetta, kun se on kytkettynä verkkovirtaan.
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1. Irrota verkkolaite (3) laitteesta.
2. Työnnä puhdistuspää (5) imuaukkoon (6)
niin pitkälle kuin se menee.
3. Kiinnitä puhdistusliina (1) puhdistuspäähän
(5) tarranauhalla.
4. Täytä mittakuppi (4) vedellä ja tarvittaessa
pienellä määrällä lasinpuhdistusainetta.
5. Vedä tiivistekorkki (15) makean veden
säiliöstä (16).
6. Pidä laitetta vaakasuorassa ja kaada neste
mittakupista (4) makean veden säiliön (16)
aukkoon.
VAROITUS: Älä kaada yli 50 ml (yksi täysi
mittakuppi (4)) makean veden säiliöön (16).
7. Työnnä tiivistekorkki (15) syvälle makeavesisäiliön (16) aukkoon.
8. Suihkuta puhdistettavalle pinnalle: Pidä
laitetta pystysuorassa siten, että puhdistus
pää (5) on ylhäällä, suuntaa suihkusuutin
(14) puhdistettavaa pintaa kohti ja paina
suihkeliipaisinta (8).
9. Käännä laite ympäri, levitä neste puhdistusliinalla (1) ja liuota lika.
10. Käännä laite uudelleen ja kytke imutoi
minto päälle: Paina
On/Off-kytkintä (7).
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11. Pidä kiinni laitteen kahvasta (9), aseta
kuivain (20) märälle pinnalle ja vedä sitä
ylös ja alas kevyesti painaen. Pidä laitetta
pystysuorassa äläkä paina sitä liian tiukasti!
Estääksesi juovien muodostumisen,
älä anna vesijäämien ilmakuivua. Älä
jätä imutoimintoa päälle kun sitä ei tarvita,
jotta akun lataus kestää niin kauan kuin
mahdollista.
12. Kun likaisen vesisäiliön (17) MAX-merkintä on saavutettu, katkaise laitteesta virta painamalla
On/Off-kytkintä (7) ja tyhjennä likainen vesisäiliö
(17) (katso kohtaa “Käytön jälkeen/laitteen ja lisävarusteiden puhdistaminen”.
Jatka sitten puhdistamista.
• Lataa akku, kun laitteen suorituskyky heikkenee (katso luku ”Akun lataaminen”).

Käytön jälkeen/laitteen ja lisävarusteiden puhdistaminen
• Tyhjennä molemmat vesisäiliöt laitteen jokaisen käyttökerran jälkeen
välttääksesi vesisäiliöissä esiintyvät kerrostumat ja tästä mahdollisesti
aiheutuvat vauriot laitteelle!
• Älä koskaan upota moottoriyksikköä veteen tai muihin nesteisiin sähköiskun
välttämiseksi!
• Älä käytä teräviä tai hankaavia puhdistusaineita tai puhdistussieniä. Nämä
voivat vahingoittaa pintoja.
1. Irrota puhdistusliina (1) puhdistuspäästä (5) ja pese se pesulapun
merkintöjen mukaisesti.
2. Tyhjennä likavesisäiliö (17) ja huuhtele se, jos siinä on paljon likaa:
- Vedä tiivistekorkki (18) ulos ja anna kaiken jäljellä olevan veden valua
viemäriin. - Aseta sitten tiivistekorkki (18) takaisin paikoilleen.
3. Avaa makean veden säiliö (16) ja tyhjennä se kokonaan.
4. Vedä puhdistuspää (5) irti moottoriyksiköstä (2) ja huuhtele se sitten
puhtaalla vedellä.
5. Pyyhi moottoriyksikkö (2) tarvittaessa pehmeällä, kostealla liinalla ja kuivaa
se sitten pehmeällä liinalla.
6. Anna kaikkien osien ilmakuivua ennen laitteen säilyttämistä. Jätä vesisäiliöt
(16, 17) auki homeen muodostumisen estämiseksi.
7. Lataa akku jokaisen käytön jälkeen (katso luku ”Akun lataaminen”).
8. Säilytä laitetta kuivassa, viileässä sisätilassa lasten ja eläinten ulottumattomissa.
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Tekniset tiedot
Laite
Mallinumero:
Jännitesyöttö:
Moottorivoima:
Makeavesisäiliön tilavuus:
Likavesisäiliön tilavuus:
Akun latausaika:
Akun käyttöaika:

C1
3.7 V DC, Li-ion-akku 2000 mAh
10 W
65 ml
100 ml
noin 4-5 tuntia;
noin 30 minuuttia (täyteen ladatulla akulla)

Verkkolaite
Jännitesyöttö:
Ulostulo:

100 – 240 V ~; 50 /60 Hz;
5V
500 mA
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Vianetsintä
Jos laite ei toimi kunnolla, tarkista ensin, pystytkö korjaamaan ongelman itse.
Muussa tapauksessa ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

! Älä yritä korjata viallista sähkölaitetta itse!
Ongelma

Mahdollinen syy/ratkaisu

Laite ei toimi. /Heikko imuvoima

Onko akku tyhjä/liian heikko? Lataa akku.

Vesi valuu pintaa pitkin.

• Puhdistuspäätä (5) pidetään kulmassa, jossa likavettä
ei voida imeä.
• Puhdistuspäähän (5) kohdistuu liikaa painetta.

Jälkeen jää raitoja puhdistettaessa
ikkunoita tai muita sileitä pintoja.

• Onko kuivain (20) likainen? Puhdista kuivain (20).
• Onko kuivain (20) kulunut?
- Käännä kuivain (20) ympäri: Vedä kuivain (20)
sivusuunnassa pidikkeestään, kostuta pyöristetty reuna
vedellä tai puhdistusaineella ja liu’uta takaisin
pidikkeeseen toisinpäin.
- Jos kuivain (20) on käännetty molemmin päin, tarvi
taan uusi kuivain (20).
• Tarkista puhdistusaineen annostelu.
• Jos puhdistusliina (1) on erittäin likainen, ota se pois
ja huuhtele se juoksevan veden alla. Kiinnitä se sitten
takaisin laitteeseen ja jatka puhdistamista.

Akku ei lataudu. Latauksen
merkkivalo (10) ei syty, kun laite on
kytketty verkkovirtaan.

• Onko verkkolaite (3) kytketty oikein pistorasiaan ja
tynnyriliitin oikein laitteen liitäntään (11)?
• Onko pistorasia viallinen? Kokeile toista pistoketta.
• Tarkista verkkoliitännän sulake.

Hävittäminen
Pakkausmateriaali on kierrätettävää. Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti ja vie se
kierrätyskeskukseen.
Hävitä laite ympäristöystävällisellä tavalla. Sitä ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana. Hävitä se käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. Lisätietoja
saat paikallisilta viranomaisilta.
Ladattava akku on poistettava ennen laitteen hävittämistä ja hävitettävä erillään laitteesta. Ympäristön suojelemiseksi kertakäyttöisiä ja ladattavia paristoja ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan ne on vietävä niille suunnattuihin keräyspisteisiin.
Noudata asianmukaisia lakisääteisiä määräyksiä paristojen hävittämiseen!
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