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Oversigt
1� Indholdet i pakken

Hovedkabinet (x 1) Håndtag (x 1)

Opladningsfod (x 1) Strømforsyning (x 1) Højeffektivt luftpartikelfilter  
(HEPA) (x 1)

Rullebørste (x 1) Rensebørste (x 1) Holder til HEPA-filter (x 1)

 

Holder til rensebørste/ 
rullebørste (x 1) Rengøringsmiddel (x 1) Startvejledning (x 1)

 

Brugervejledning (x 1)
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2� Grundlæggende oplysninger
Støvsuger

 

LED-indikatorring

Holder

Rullebørste

Aluminiumsrør

Håndtag

Display

Knappen Automatisk 
rengøring

Knappen Tilstand

Afbryder

Beholder til rent vand

Beholder til snavset vand

Udløserknap til rullebørste

Udløserknap til beholder til 
rent vand

Udløserknap til beholder til 
snavset vand

Navn Beskrivelse

Afbryder • Tryk i 3 sekunder for at tænde.
• Tryk for at slukke.

Knappen Tilstand

• Tryk på knappen Tilstand under rengøringen for at skifte mellem automatisk 
tilstand/standardtilstand/høj effekttilstand.

• Tryk på knappen Tilstand under opladning for at tænde/slukke rengøringstilstanden 
for lufttørring af rullebørste.

• Tryk på knappen Tilstand i 3 sekunder under opladning for at aktivere tilstanden 
for ændring af sprog. Tryk én gang for at skifte til et andet sprog. Tryk på knappen 
Tilstand i 3 sekunder for at afslutte.
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Navn Beskrivelse

Knappen Automatisk 
rengøring

• Tryk på knappen Automatisk rengøring under opladning for at aktivere/deaktivere 
den automatiske rengøring. Hele processen tager 2 minutter. Det anbefales kraftigt 
at rengøre beholderen til snavset vand efter afslutningen af den automatiske 
rengøring.

• Tryk på knappen Automatisk rengøring i 3 sekunder for at aktivere/deaktivere 
stemmetilstanden.

LED-indikatorring

Gulvets tilsmudsningsgrad:
• Violet: Meget snavset
• Gult: Lettere snavset
• Blå: Normal
• Rød: Smudssensoren er muligvis dækket af snavs

Opladningsfod

Holder til 
HEPA-filter

Stik til 
strømforsyning

Holder til 
rensebørste/

rullebørste

Opladningsfod

Display
Automatisk tilstand

Standardtilstand

Effektstatus

Effekttilstand

Batteriniveau

Lufttørring af rullebørste 

Alarm om fuld beholder 
med snavset vand

Automatisk rengøringstilstand

Alarm om manglende rent vand
Fejl i rullebørste
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Startvejledning
1� Installation af håndtag
Skub enden af håndtaget lodret ind i åbningen på apparatet, indtil du hører et klik. Kontrollér, at håndtaget 
sidder fast, og installationen er udført korrekt.

2� Opladning
Slut stikket og opladningsfoden til strømforsyningen før brug, og anbring derefter apparatet på 
opladningsfoden med henblik på opladning. Kontrollér, at apparatet er fuldt opladet før brug.

• Stil opladningsfoden til side, når den ikke bruges.
• Hold apparatet i opretstående stilling under opladningen, og anbring det i et hjørne for at undgå, at det 

vælter eller forårsager andre problemer.
• En fuld opladning varer ca. 4 timer ±0,5 time. 
• Displayet viser batteriniveauet, og der høres en talemeddelelse, når apparatet er fuldt opladet.
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3� Skift af sprog
Tryk på knappen Tilstand i 3 sekunder under opladningen for at aktivere tilstanden for skift af sprog 
(sprogrækkefølge: Engelsk, fransk, tysk, italiensk). Tryk på knappen Tilstand for at ændre sprog, og tryk 
derefter på knappen Tilstand i 3 sekunder for at afslutte.
Standardsproget er engelsk.

Knappen Tilstand

4� Påfyldning af rent vand
Tag beholderen til rent vand af, og åbn beholderens dæksel. Påfyld rent vand tilsat et halvt lågfuld 
rengøringsmiddel (ca. 3,5 ml), og luk dækslet. Sæt beholderen tilbage på enheden.

Vandtemperaturen skal være under 60 °C. 

1. Tag beholderen til rent vand af, og fyld den op med 
rent vand tilsat et halvt lågfuld rengøringsmiddel (ca. 
3,5 ml).

2. Sæt beholderen tilbage i apparatet. Du hører et 
klik. Kontrollér, at låget sidder stramt.

5� Start rengøring
Fjern apparatet fra opladningsfoden, og træd forsigtigt på børstehovederne, når de er placeret på gulvet. Vip 
derefter apparatet tilbage, og tryk på afbryderen i ca. 3 sekunder for at starte apparatet.

Standarddriftstilstanden er den automatiske tilstand. Tryk på afbryderknappen for at stoppe apparatet.

Fjern ikke alkohol, skum m.m. med apparatet.

ADVARSEL:
• Brug ikke til skum. Det anbefales at bruge tilstanden for høj effekt i 

stærkt snavsede områder.
• Apparatet er udstyret med et lodret håndtag. Vip apparatet, før du bruger 

det. Vippevinklen må ikke overstige 140 grader for at undgå vandlækage.



6

Afbryder

6� Skift af tilstand
Tryk på knappen Tilstand for at skifte mellem standardtilstand eller høj effekttilstand under brug. Tryk på 
afbryderknappen for at afslutte rengøringen.

Automatisk tilstand

EffekttilstandStandardtilstand
Afbryder

Knappen 
Tilstand

7� Automatisk rengøring
• Udskift det snavsede vand i beholderen med snavset vand før eller efter den automatiske rengøring  

Fjern eventuelle pletter med snavs fra opladningsfoden. 
• Tryk på knappen Automatisk rengøring i mere end 3 sekunder for at aktivere/deaktivere 

stemmefunktionen.
• Vær opmærksom på rengøringen af foden, når den automatisk rengøring af rullebørsten er udført. 

• Sæt apparatet tilbage på opladningsfoden efter brugen. Du kan aktivere den automatiske rengøring i 
henhold til tilsmudsningsgraden af rullebørsten.

• Tryk på knappen Automatisk rengøring på bagsiden af håndtaget for at starte funktionen.
• Apparatet aktiverer opladningsfunktionen, når den automatiske rengøring er afsluttet.

Knappen Automatisk 
rengøring
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8� Tømning af snavset vand
Fjern beholderen med snavset vand. Åbn låget til beholderen, og tag udskilleren til snavs ud. Hæld det 
snavsede vand ud, og rengør eventuelle pletter med snavs. Sæt derefter beholderen til snavset vand tilbage i 
apparatet.

• Hvis HEPA-filteret skal vaskes, skal du installere det igen efter rengøringen og tørre det. Ellers påvirker 
det apparatets ydelse.

• Hold altid fast i selve beholderen. Hvis du holder fast i låget, kan du tabe beholderen.

1. Fjern beholderen til snavset 
vand.

2. Hold i beholderen, og fjern låget. 3. Fjern udskilleren til snavs.

4. Rengør låget, udskilleren til snavs 
og beholderen.

5. Sæt dem tilbage igen, og sæt 
beholderen tilbage i apparatet. Du 
hører et klik.

9� Beskrivelse af lufttørring af rullebørste
• Tilstanden Lufttørring af rullebørste aktiveres automatisk under opladningen.
• Rullebørsten aktiveres hvert 3. minut under processen for at sikre, at rullebørsten lufttørres jævnt og 

grundigt.
• Tilstanden kører konstant i ca. 2 timer.

Lufttørring af rullebørste

Knappen 
Tilstand

Adskillelse af apparat
1� Adskillelse af håndtag
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a. Brug et redskab, f.eks. en pincet, til at fjerne den bløde gummi på bagsiden af apparatet. 
b. Brug et andet tyndt redskab, såsom en skruetrækker, til at trykke ind i hullet, mens du trækker håndtaget 

op.

2� Håndtering af brugt batteri
• Batteriet i apparatet indeholder stoffer, der er skadelige for miljøet. Før du bortskaffer apparatet, skal du 

fjerne batteriet fra apparatet. Sluk apparatet, før du tager batteriet ud.
• Håndtér det brugte batteri korrekt og sikkert. Anbring det ikke i ild eller vand, og smid det ikke ud.
• Hvis din hud eller dit tøj kommer i kontakt med lækket væske fra det brugte batteri, skal du vaske stedet 

med rent vand for at undgå hudirritation og derefter hurtigt søge lægehjælp.

1. Fjern beholderen til snavset vand. 2. Fjern pyntedelene med en 
pincet.

3. Løsn de to skruer under låget 
med en skruetrækker (tag ikke 
skruerne helt af).

4. Skru de to skruer på bagsiden af 
apparatet af med en skruetrækker.

5. Skru disse fire skruer af med en 
skruetrækker.

6. Åbn dækslet på bagsiden 
med en pincet.

7. Tag gummihandsker på, når du 
skal fjerne batteriet.
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Rutinemæssig vedligeholdelse
Det anbefales at vedligeholde komponenterne regelmæssigt for ikke at påvirke apparatets ydelse.

1� Vedligeholdelse af produktet – rengøring af apparatets hovedkabinet
a. Stop apparatet før rengøringen.
b. Tør af, og vask med vand eller et neutralt rensemiddel. Sørg for at vride rensekluden godt, før du tørrer 

apparatet af. (Undgå, at vand kommer i kontakt med apparatets indvendige elektriske elementer).

Afbryder

2� Rengøring af smudssensoren
a. Smudssensoren kan være dækket af snavs, selvom der ikke er synligt snavs på gulvet. LED-

indikatorringen lyser konstant rødt eller blinker rødt.
b. Fjern beholderen med snavset vand før brug, og tør smudssensoren i kanalen af med en våd klud, eller 

fjern snavset i kanalen med de medfølgende renseværktøjer.

        

3� Rengøring af toplågen på beholderen med snavset vand/svømmeren/
adskilleren til snavs

• Apparatet holder automatisk op med at virke, og displayet viser en advarsel, når beholderen med snavset 
vand er fuld. Samtidig høres en taleprompt.

• Rengør de snavsede pletter med et lille rengøringsredskab, når du finder genstridige pletter af snavs 
indvendigt i beholderen til snavset vand.

• Hold altid fast i selve beholderen. Hvis du holder fast i låget, kan du tabe beholderen.
• Sæt låget på beholderen til snavset vand efter rengøringen, og sæt beholderen tilbage i apparatet. 

Beholderen sidder korrekt, når du hører et klik.
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1. Fjern beholderen til snavset 
vand.

2. Hold i beholderen, og fjern låget. 3. Fjern udskilleren til snavs.

4. Rengør låget, udskilleren til snavs 
og beholderen.

5. Sæt dem tilbage igen, og sæt 
beholderen tilbage i apparatet. Du 
hører et klik.

4� Rengøring	af	HEPA-filter

1. Fjern HEPA-filteret fra toppen af 
beholderen til snavset vand.

2. Rengør HEPA-filteret med rent 
vand, og tør det derefter.

3. Tør HEPA-filteret grundigt, og sæt 
det derefter tilbage i beholderen til 
snavset vand.

• Tør HEPA-filteret grundigt, og sæt det derefter tilbage i beholderen til snavset vand. Ellers kan 
apparatets ydelse blive påvirket.

• Det anbefales at udskifte HEPA-filteret med 2-3 måneders mellemrum.

5� Rengøring af rullebørsten
Hvis du vil fjerne restpletter fra sugedysen, skal du rengøre den med en våd klud. Den må ikke skylles med 
vand.
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1. Tryk på knappen på venstre 
side af apparatet, og fjern 
rullebørsten.

2. Du kan fjerne hår eller snavs, der 
sidder fast på børstehovederne, 
med en rensebørste.

3. Vask rullebørsten.

4. Rengør kanalen til vandspray 
og sugedysen med rensebørsten.

5. Rengør kanalen til vandspray og 
sugedysen med en våd klud.

6. Sæt rullebørsten tilbage i 
apparatet.

• Hvis der løber vand ud af rullebørsten, eller hvis der ingen vand kommer ud af rullebørsten, skal du 
kontrollere kanalen til vandspray og sugedysen og fjerne eventuelt snavs og pletter med snavs.

• Det anbefales at udskifte rullebørsten med 2-3 måneders mellemrum.
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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Problem Årsag Løsning

Søjle med effektstatus 
blinker. Motor kører unormalt. Genstart apparatet efter fjernelse af blokering i 

rør i beholder til snavset vand.

Enheden fungerer ikke.

Ingen strøm eller lavt 
batteriniveau. Oplad enheden helt før brug.

Rullebørsten er fuld af snavs, 
såsom hår. Rengør rullebørsten.

Sugestyrken er nedsat.

Det snavsede vand i 
beholderen til snavset vand har 
nået maksimumsgrænsen.

Fjern beholderen til snavset vand, og hæld det 
snavsede vand ud til genbrug.

Fejl ved installation af 
rullebørste og beholder til 
snavset vand.

Installér igen.

Rullebørsten er fuld af snavs, 
såsom hår. Rengør rullebørsten.

Sugedyse er blokeret. Fjern snavset i sugedysen.

Filteret i toppen af adskilleren 
til snavs er blokeret. Rengør filteret før brug.

Lavt batteriniveau. Oplad apparatet helt før brug.

HEPA-filteret er snavset. Rengør HEPA-filteret, og tør det grundigt inden 
brug.

Unormal lyd fra motor.

Sugedyse er blokeret. Fjern snavset i sugedysen.

Det snavsede vand i 
beholderen til snavset vand har 
nået maksimumsgrænsen.

Fjern beholderen til snavset vand, og hæld det 
snavsede vand ud til genbrug.

HEPA-filteret er snavset. Rengør HEPA-filteret, og tør det grundigt inden 
brug.

Kunne ikke oplade.
Der er en dårlig forbindelse 
mellem apparatets 
hovedkabinet og opladeren.

Kontrollér forbindelsen, og tilslut apparat og 
oplader korrekt.

Der kommer ingen vand 
ud af rullebørsten.

Beholderen til rent vand er tom. Hæld rent vand på beholderen.

Beholderen til rent vand er ikke 
sat korrekt i. Sæt beholderen til rent vand i igen.

Der lækker vand fra 
luftudtaget.

HEPA-filteret er ikke sat i. Sæt HEPA-filteret korrekt i.

Adskiller til snavs er ikke sat i. Sæt adskilleren til snavs i.

HEPA-filteret er ikke tørt efter 
rengøring og brug. Tør HEPA-filteret grundigt før brug efter vask.

Det snavsede vand i 
beholderen til snavset vand har 
nået maksimumsgrænsen.

Fjern beholderen til snavset vand, og hæld det 
snavsede vand ud til genbrug.

Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om apparatet.


	Oversigt
	1.	Indholdet i pakken
	2.	Grundlæggende oplysninger

	Startvejledning
	1.	Installation af håndtag
	2.	Opladning
	3.	Skift af sprog
	4.	Påfyldning af rent vand
	5.	Start rengøring
	6.	Skift af tilstand
	7.	Automatisk rengøring
	8.	Tømning af snavset vand
	9.	Beskrivelse af lufttørring af rullebørste

	Adskillelse af apparat
	1.	Adskillelse af håndtag
	2.	Håndtering af brugt batteri

	Rutinemæssig vedligeholdelse
	1.	Vedligeholdelse af produktet – rengøring af apparatets hovedkabinet
	2.	Rengøring af smudssensoren
	3.	Rengøring af toplågen på beholderen med snavset vand/svømmeren/adskilleren til snavs
	4.	Rengøring af HEPA-filter
	5.	Rengøring af rullebørsten

	OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

