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Yleiskatsaus
1� Pakkauksen sisältö

Laitteen runko (x1) Kahva (x1)

Latausalusta (x1) Verkkolaite (x1) HEPA-suodatin (x1)

Pyörivä harja (x1) Puhdistusharja (x1) HEPA-suodattimen pidike (x1)

Puhdistusharjan / pyörivän harjan 
pidike (x1) Puhdistusliuos (x1) Pika-aloitusopas (x1)

 

Käyttöopas (x1)
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2� Perustiedot
Pölynimuri

 

LED-merkkivalorengas

Työntökahva

Pyörivä harja

Alumiiniputki

Kahva

Näyttö

Itsepuhdistuspainike

Tilapainike

Virtapainike

Puhdasvesisäiliö

Likavesisäiliö

Pyörivän harjan 
vapautuspainike

Painike puhdasvesisäiliön 
poistamista varten

Painike likavesisäiliön 
poistamista varten

Nimi Kuvaus

Virtapainike •	 Kytke virta painamalla virtapainiketta kolme sekuntia.
•	 Katkaise virta painamalla virtapainiketta kerran.

Tilapainike

•	 Vaihda automaattisen tilan, vakiotilan ja tehotilan välillä painamalla tilapainiketta 
puhdistuksen aikana.

•	 Laita päälle tai pois päältä pyörivän harjan ilmakuivaustila painamalla tilapainiketta 
latauksen aikana.

•	 Siirry kielen vaihtotilaan painamalla tilapainiketta kolme sekuntia latauksen aikana. 
Vaihda kieli painamalla tilapainiketta kerran. Poistu tilasta painamalla painiketta 
kolme sekuntia.
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Nimi Kuvaus

Itsepuhdistuspainike

•	 Laita päälle tai pois päältä itsepuhdistustila painamalla itsepuhdistuspainiketta 
latauksen aikana. Koko prosessi kestää kaksi minuuttia. Kun itsepuhdistus on 
valmis, likavesisäiliö on suositeltavaa puhdistaa.

•	 Laita päälle tai pois päältä äänitila painamalla itsepuhdistuspainiketta kolme 
sekuntia.

LED-
merkkivalorengas

Lattian puhtaus:
•	 Violetti: erittäin likainen
•	 Keltainen: hieman likainen
•	 Sininen: normaali
•	 Punainen: likaisuusasteen tunnistin voi olla lian peitossa

Latausalusta

HEPA-
suodattimen 
pidike

Verkkolaitteen 
liitäntä

Puhdistusharjan 
/ pyörivän harjan 

pidike

Latausalusta

Näyttö
Automaattinen tila

Vakiotila

Virtapalkki

Tehotila

Akun varauksen tila

Pyörivän harjan ilmakuivaus 

Varoitus täydestä 
likavesisäiliöstä

Itsepuhdistustila

Varoitus liian vähästä puhdasveden määrästä

Pyörivän harjan virhe
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Pikakäyttöopas
1� Kahvan asennus
Työnnä kahvan päätä pystysuorassa asennossa laitteen aukkoon, kunnes kahva napsahtaa paikalleen. 
Varmista asennuksen onnistuminen tarkistamalla, että kahva on tiukasti kiinni laitteessa.

2� Lataus
Liitä liitäntä ja latausalusta verkkolaitteeseen ja pane sitten laite latautumaan latausalustaan. Varmista, että 
laite on täyteen ladattu, ennen kuin käytät sitä.

•	 Laita latausalusta pois, kun et lataa laitetta.
•	 Pidä laite pystyasennossa ja nurkassa latauksen aikana, jotta se ei kaadu tai jotta muita ongelmia ei 

ilmene.
•	 Akun latautuminen täyteen kestää noin 4±0,5 tuntia. 
•	 Näytöllä näkyy akun varauksen tila, ja kuulet äänikehotteen, kun laite on ladattu täyteen.
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3� Kielen vaihtaminen
Siirry kielen vaihtotilaan painamalla tilapainiketta kolme sekuntia latauksen aikana (kielten järjestys: englanti, 
ranska, saksa ja italia). Vaihda kieli painamalla tilapainiketta ja poistu painamalla tilapainiketta kolme 
sekuntia.
Oletuskieli on englanti.

Tilapainike

4� Puhtaan veden lisääminen
Irrota puhdasvesisäiliö ja avaa säiliön kansi. Lisää puhdasta vettä ja puolikas pullonkorkillinen (noin 3,5 ml) 
puhdistusliuosta säiliöön ja sulje kansi. Kiinnitä sitten säiliö takaisin laitteeseen.

Veden lämpötilan tulee olla alle 60 °C. 

1. Irrota puhdasvesisäiliö ja täytä se puhtaalla 
vedellä ja puolikkaalla pullonkorkillisella (noin 3,5 ml) 
puhdistusliuosta.

2. Kiinnitä säiliö takaisin laitteeseen (kuulet 
napsahduksen, kun se on paikallaan). Varmista, 
että kansi on tiukasti kiinni.

5� Puhdistuksen aloittaminen
Irrota laite latausalustasta, aseta laite lattialle ja astu varovasti harjaspäiden päälle. Kallista sitten laitetta 
taaksepäin ja käynnistä laite painamalla virtapainiketta noin kolme sekuntia.
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Käyttötilana on oletuksena automaattinen tila. Lopeta käyttö painamalla virtapainiketta.

Älä puhdista laitteella alkoholia, vaahtonestettä tai muita vastaavia aineita.

VAROITUS:
•	 Älä käytä vaahtonestettä. Erittäin likaisissa ympäristöissä suositellaan 

tehotilan käyttöä.
•	 Tässä laitteessa on pystyasentokytkin. Käytä sitä, kun panet laitteen 

pystyasentoon käytön aikana. Kallistuskulma voi olla enintään 140 
astetta, jotta vettä ei pääse vuotamaan.

Virtapainike

6� Tilan vaihtaminen
Vaihda vakio- tai tehotilaan painamalla tilapainiketta käytön aikana. Lopeta puhdistus painamalla 
virtapainiketta.

Automaattinen tila

TehotilaVakiotila
Virtapainike

Tilapainike

7� Itsepuhdistus
•	 Vaihda likavesisäiliön vesi ennen itsepuhdistuksen suorittamista tai itsepuhdistuksen päättymisen 

jälkeen. Jos latausalustaan jää likajälkiä, puhdista ne. 
•	 Ota äänitoiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla itsepuhdistuspainiketta yli kolme 

sekuntia.
•	 Kiinnitä huomiota alustan puhdistukseen, kun pyörivän harjan itsepuhdistus on suoritettu. 

•	 Pane laite takaisin latausalustaan käytön jälkeen. Voit ottaa itsepuhdistustoiminnon käyttöön pyörivän 
harjan likaisuusasteen mukaan.

•	 Kun haluat puhdistaa laitteen,  aloita i tsepuhdistus painamalla kahvan takana olevaa 
itsepuhdistuspainiketta.

•	 Kun itsepuhdistus on valmis, laite siirtyy lataustilaan.
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Itsepuhdistuspainike

8� Likaveden poistaminen
Irrota likavesisäiliö ja avaa säiliön kansi. Poista likaerotin säiliöstä ja kaada sitten likavesi pois. Puhdista 
likajäljet ja kiinnitä säiliö takaisin laitteeseen.

•	 Jos HEPA-suodatin on pestävä, pese ja kuivaa se, ennen kuin asennat sen takaisin laitteeseen ja 
käytät laitetta. Muutoin laitteen teho voi heikentyä.

•	 Pidä aina kiinni säiliöstä. Jos pidät kiinni kannesta, runko voi pudota.

1. Irrota likavesisäiliö. 2. Pidä kiinni säiliöstä ja irrota 
kansi.

3. Poista likaerotin.

4. Puhdista kansi, likaerotin ja 
säiliö.

5. Laita ne takaisin paikalleen 
ja kiinnitä säiliö laitteeseen 
(kuulet napsahduksen, kun se on 
paikallaan).

9� Pyörivän harjan ilmakuivaus
•	 Pyörivän harjan ilmakuivaus on päällä automaattisesti, kun laitetta ladataan.
•	 Tällöin pyörivä harja pyörii kolmen minuutin välein sen varmistamiseksi, että harja kuivuu tasaisesti ja 

kokonaan.
•	 Ilmakuivaus on päällä yhtäjaksoisesti noin kaksi tuntia.
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Pyörivän harjan 
ilmakuivaus

Tilapainike

Tuotteen purkaminen
1� Kahvan purkaminen
a. Poista laitteen takana oleva pehmeä kumi esimerkiksi pinseteillä. 
b. Paina reikää toisella ohuella työkalulla, kuten kuusiokoloruuvitaltalla, ja vedä samalla kahvaa ylös.

2� Akun hävittäminen
•	 Laitteeseen asennettu akku sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Akku on poistettava laitteesta ennen 

laitteen hävittämistä. Laitteen virran on oltava katkaistuna, kun akku poistetaan.
•	 Käsittele akkua oikein ja varovasti. Älä heitä sitä tuleen, veteen tai maahan.
•	 Jos vuotanutta akkunestettä joutuu iholle tai vaatteisiin, pese iho puhtaalla vedellä ihoärsytyksen 

estämiseksi ja hakeudu nopeasti lääkäriin.

1. Irrota likavesisäiliö. 2. Irrota koristeosat pinseteillä. 3. Löysää kahta kannen 
alla olevaa ruuvia plus-
ruuvimeisselillä  
(ruuveja ei tarvitse irrottaa 
kokonaan).
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4. Irrota laitteen takana olevat kaksi 
ruuvia plus-ruuvimeisselillä.

5. Irrota kuvassa näkyvät neljä 
ruuvia plus-ruuvimeisselillä.

6. Avaa takakansi pinseteillä.

7. Pue kumikäsineet päälle ja irrota 
akku.

Rutiinihuolto
Jotta laitteen teho ei heikkene, sen osat on suositeltavaa huoltaa säännöllisesti.

1� Laitteen rungon huoltopuhdistus
a. Sammuta laite ennen sen puhdistamista.
b. Pyyhi laite veteen tai neutraaliin puhdistusaineeseen kostutetulla liinalla. (Vältä veden joutumista laitteen 

sisällä oleviin sähköosiin.)

Virtapainike

2� Likaisuusasteen tunnistimen puhdistus
a. Likaisuusasteen tunnistin voi olla lian peitossa, kun lattialla ei ole selkeästi likaa nähtävissä ja  

LED-merkkivalorengas palaa tai vilkkuu täysin punaisena.
b. Irrota likavesisäiliö ja pyyhi kanavassa oleva likaisuusasteen tunnistin kostealla liinalla tai poista  



10

lika kanavasta toimitukseen sisältyvillä puhdistusvälineillä.

        

3� Likavesisäiliön kannen / uimurin / likaerottimen puhdistaminen
•	 Kun likavesisäiliö on täynnä, laite pysähtyy automaattisesti ja ilmoittaa asiasta näytöllä ja äänikehotteen 

avulla.
•	 Kun näet likavesisäiliön sisäseinissä likajälkiä, puhdista ne heti jollakin pienellä puhdistusvälineellä.
•	 Pidä aina kiinni säiliöstä. Jos pidät kiinni kannesta, runko voi pudota.
•	 Kun puhdistus on valmis, sulje likavesisäiliön kansi ja kiinnitä säiliö takaisin laitteen runkoon. Kiinnitys on 

onnistunut, kun kuulet napsahduksen.

1. Irrota likavesisäiliö. 2. Pidä kiinni säiliöstä ja irrota 
kansi.

3. Poista likaerotin.

4. Puhdista kansi, likaerotin ja 
säiliö.

5. Laita ne takaisin paikalleen 
ja kiinnitä säiliö laitteeseen 
(kuulet napsahduksen, kun se on 
paikallaan).

4� HEPA-suodattimen puhdistus



11

1. Irrota HEPA-suodatin 
likavesisäiliön yläosasta.

2. Puhdista HEPA-suodatin 
puhtaalla vedellä ja kuivaa se.

3. Kuivaa HEPA-suodatin 
huolellisesti ja asenna se sitten 
takaisin likavesisäiliöön.

•	 Kuivaa HEPA-suodatin huolellisesti ja asenna se sitten takaisin likavesisäiliöön. Muutoin laitteen teho 
voi heikentyä.

•	 HEPA-suodatin on suositeltavaa vaihtaa uuteen 2–3 kuukauden välein.

5� Pyörivän harjan puhdistus
Voit halutessasi puhdistaa jäännöstahrat imusuuttimesta kostealla liinalla. Suutinta ei saa huuhdella vedellä.

1. Paina laitteen vasemmalla 
sivulla olevaa painiketta ja irrota 
pyörivä harja.

2. Voit poistaa harjaspäihin 
juuttuneet hiukset ja murut 
puhdistusharjalla.

3. Pesu pyörivä harja.

4. Puhdista vesikanava ja 
imusuutin puhdistusharjalla.

5. Puhdista vesikanava ja imusuutin 
kostealla liinalla.

6. Kiinnitä pyörivä harja takaisin 
paikalleen.

•	 Jos pyörivästä harjasta vuotaa vettä tai siitä ei tule vettä, tarkista vesikanava ja imusuutin ja puhdista 
ne.

•	 Pyörivä harja on suositeltavaa vaihtaa uuteen 2–3 kuukauden välein.
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UKK
Ongelma Syy Ratkaisu

Virtapalkki vilkkuu. Moottori ei toimi normaalisti. Käynnistä laite uudelleen, kun olet puhdistanut 
tukokset likavesisäiliön letkuista.

Laite ei toimi.

Laitteessa ei ole virtaa, tai 
akku on vähissä. Lataa laitteen akku täyteen ennen käyttöä.

Esineet, kuten hiukset, ovat 
vioittaneet pyöriviä harjoja. Puhdista pyörivä harja.

Imuteho on 
heikentynyt.

Likavesisäiliön 
enimmäislikavesimäärä on 
saavutettu.

Irrota likavesisäiliö ja kaada likavesi pois.

Pyörivä harja ja likavesisäiliö 
on asennettu väärin 
laitteeseen.

Asenna ne uudelleen.

Esineet, kuten hiukset, ovat 
vioittaneet pyöriviä harjoja. Puhdista pyörivä harja.

Imusuutin on tukossa. Poista vieraat esineet imusuuttimesta.

Likaerottimen yläosassa oleva 
suodatin on tukossa. Puhdista suodatin.

Akku on vähissä. Lataa laitteen akku täyteen.

HEPA-suodatin on likainen. Puhdista HEPA-suodatin ja kuivaa se huolellisesti.

Moottorista kuuluu 
poikkeavaa ääntä.

Imusuutin on tukossa. Poista vieraat esineet imusuuttimesta.

Likavesisäiliön 
enimmäislikavesimäärä on 
saavutettu.

Irrota likavesisäiliö ja kaada likavesi pois.

HEPA-suodatin on likainen. Puhdista HEPA-suodatin ja kuivaa se huolellisesti.

Lataus ei onnistu.
Laitteen runkoa ja 
latausliitäntää ei ole liitetty 
toisiinsa kunnolla.

Tarkista liitäntä ja tee liitäntä oikein.

Pyörivästä harjasta ei 
tule vettä.

Puhdasvesisäiliössä ei ole 
vettä. Lisää vettä puhdasvesisäiliöön.

Puhdasvesisäiliötä ei ole 
asennettu oikein. Asenna puhdasvesisäiliö uudelleen.

Ilmanpoistoaukosta 
vuotaa vettä.

HEPA-suodatinta ei ole 
asennettu. Asenna HEPA-suodatin oikein.

Likaerotinta ei ole asennettu. Asenna likaerotin.

HEPA-suodatin ei ole kuiva sen 
puhdistamisen jälkeen.

Kuivaa HEPA-suodatin huolellisesti sen 
puhdistamisen jälkeen, ennen kuin käytät sitä 
uudelleen.

Likavesisäiliön 
enimmäislikavesimäärä on 
saavutettu.

Irrota likavesisäiliö ja kaada likavesi pois.

Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.
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