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Overzicht
1� Inhoud van de verpakking

Behuizing van hoofdapparaat (1x) Handgreep (1x)

Oplaadstation (1x) Voedingsadapter (1x) Hoogrendement deeltjesluchtfilter 
(HEPA) (1x)

Rolborstel (1x) Reinigingsborstel (1x) HEPA-houder (1x)

 

Reinigingsborstel-/rolborstelhouder 
(1x) Reinigingsoplossing (1x) Snelstartgids (1x)

 

Gebruiksaanwijzing (1x)
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2� Basis
Stofzuiger

 

Ledring

Handgreep

Rolborstel

Aluminium buis

Handgreep

Beeldscherm

Zelfreinigingsknop

Modusknop

Aan/uit-knop

Schoonwateremmer

Vuilwateremmer

Knop om de rolborstel los te 
maken

Knop om de 
schoonwateremmer te 

verwijderen

Knop om de vuilwateremmer 
te verwijderen

Naam Omschrijving

Aan/uit-knop • Houd drie seconden ingedrukt om in te schakelen.
• Druk eenmaal om uit te schakelen.

Modusknop

• Druk tijdens het reinigen op de modusknop om te schakelen tussen automatische 
modus/standaardmodus/powermodus.

• Druk tijdens het opladen op de modusknop om de rolborsteldroogreinigingsmodus 
in of uit te schakelen.

• Houd de modusknop tijdens het opladen drie seconden ingedrukt om de 
taalwijzigingsmodus in te schakelen. Druk eenmaal om een andere taal te kiezen. 
Houd de modusknop drie seconden ingedrukt om de modus te verlaten.
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Naam Omschrijving

Zelfreinigingsknop

• Druk tijdens het opladen op de zelfreinigingsknop om de zelfreinigingsmodus in of 
uit te schakelen. De totale voortgang moet twee minuten duren. Het is sterk aan te 
bevelen de vuilwateremmer te reinigen nadat de zelfreiniging is voltooid.

• Houd de zelfreinigingsknop drie seconden ingedrukt om de spraakfunctie in of uit te 
schakelen.

Ledring

Reinheid van de vloer:
• Paars: zeer vuil
• Geel: een beetje vuil
• Blauw: normaal
• Rood: de vuilgraadsensor kan door het vuil bedekt zijn

Oplaadstation

HEPA-houder

Interface van 
voedingsadapter

Reinigingsborstel-/
rolborstelhouder

Oplaadstation

Beeldscherm
Automatische modus

Standaardmodus

Vermogensbalk

Powermodus

Batterij-opslag

Rolborstelluchtdroogreiniging 

Alarm voor volle vuilwateremmer

Zelfreinigingsmodus

Alarm voor tekort aan schoon water
Rolborstelstoring
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Beknopte handleiding
1� Installeer de handgreep
Steek het uiteinde van de handgreep verticaal in de poort van het apparaat tot u een “klikgeluid” hoort. Zorg 
ervoor dat de handgreep strak en stevig zit, zodat de installatie kan slagen.

2� Opladen
Voor het gebruik moet u de interface en het oplaadstation met de voedingsadapter verbinden en het apparaat 
vervolgens op het oplaadstation leggen om op te laden. Zorg ervoor dat u het apparaat voor gebruik volledig 
oplaadt.

• Berg het oplaadstation op als u niet oplaadt.
• Houd het apparaat tijdens het opladen rechtop en in de hoek om vallen of andere problemen te 

voorkomen.
• Een volledige lading duurt ongeveer 4±0,5 uur. 
• Op het scherm ziet u hoe vol de batterij nog is en er klinkt een spraakaanwijzing wanneer het apparaat 

volledig is opgeladen.
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3� Taal wijzigen
Hou tijdens het opladen van het apparaat de modusknop drie seconden ingedrukt voor de 
taalwijzigingsmodus (taalvolgorde: Engels, Frans, Duits, Italiaans). Druk op de modusknop om een andere 
taal te kiezen en houd de modusknop drie seconden ingedrukt om de modus te verlaten.
De standaardtaal is Engels.

Modusknop

4� Schoon water toevoegen
Pak het schoon-waterreservoir er af en open het deksel van het reservoir, voeg schoon water toe en een 
halve dop reinigingsoplossing (ongeveer 3,5 ml), sluit het deksel van het reservoir weer en plaats dit weer 
terug in het apparaat.

De watertemperatuur moet lager zijn dan 60 °C. 

1. Pak het schoon-waterreservoir er af en 
vul deze met schoon water en een halve dop 
reinigingsoplossing (ongeveer 3,5 ml).

2. Plaats de emmer terug in het apparaat tot u een 
“klikgeluid” hoort. Zorg ervoor dat het deksel goed 
vastzit.

5� Begin met schoonmaken
Neem het apparaat van het oplaadstation en stap zachtjes op de borstelkoppen nadat u het op de grond 
hebt gezet en kantel het apparaat naar achteren. Druk ongeveer drie seconden op de aan/uit-knop om het 
apparaat te starten.
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De standaard werkmodus is de automatische modus. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te stoppen.

Gebruik geen alcohol, schuimvloeistof enz. om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING:
• Gebruik geen schuimvormende vloeistoffen. De Powermodus wordt 

aanbevolen voor gebruik in sterk vervuilde omgevingen.
• Dit apparaat wordt geleverd met een verticale schakelaar. Zorg ervoor 

dat u het apparaat kantelt voordat u het gebruikt. De kantelhoek mag niet 
groter zijn dan 140 graden om waterlekkage te voorkomen.

Aan/uit-knop

6� Modus veranderen
Druk tijdens de werking op de modusknop om over te schakelen naar de standaard- of powermodus. Druk op 
de aan/uit-knop om het reinigen te beëindigen.

Automatische modus

PowermodusStandaardmodus
Aan/uit-knop

Modusknop

7� Zelfreiniging
• Vervang het vuile water in de vuilwateremmer voordat de zelfreiniging wordt uitgevoerd of nadat 

de zelfreiniging is voltooid. Als er nog vuile plekken op het oplaadstation zitten, moet u die tijdig 
schoonmaken. 

• Houd de zelfreinigingsknop langer dan drie seconden ingedrukt om de spraakfunctie in of uit te 
schakelen.

• Let op de reiniging het station nadat de zelfreiniging van de rolborstel is uitgevoerd. 

• Zet het apparaat na gebruik tijdig terug in het oplaadstation. U kunt de zelfreinigingsfunctie inschakelen 
naar gelang de vuilgraad van de rolborstel.

• Wanneer u uw apparaat moet reinigen, drukt u op de zelfreinigingsknop op de achterkant van de 
handgreep om de zelfreiniging te starten.

• Het apparaat gaat in de oplaadtoestand nadat de zelfreiniging is voltooid.
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Zelfreinigingsknop

8� Vuil water afvoeren
Verwijder de vuilwateremmer en open het deksel van de emmer om de vuilafscheider in de emmer eruit te 
halen. Voer vervolgens het vuile water naar beneden af, maak de vuile plekken schoon en plaats de vuile 
emmer terug in het apparaat.

• De werking van het apparaat wordt nadelig beïnvloed als de HEPA vuil is. Reinig en droog hem daarom 
voor gebruikt.

• Houdt altijd de emmer vast. De emmer kan vallen als u hem bij het deksel vasthoudt.

1. Verwijder de vuilwateremmer. 2. Houd de emmer vast en verwijder 
het deksel.

3. Verwijder de vuilafscheider.

4. Reinig het deksel, de vuilafscheider 
en de emmer.

5. Zet ze terug en installeer de emmer 
weer op het apparaat tot u een 
“klikgeluid” hoort.

9� Inleiding van rolborstelluchtdroogreiniging
• Tijdens het opladen staat de rolborstelluchtdroogmodus automatisch aan.
• Om ervoor te zorgen dat de rolborstel gelijkmatiger en grondiger aan de lucht wordt gedroogd, rolt de 

rolborstel tijdens dit proces elke drie minuten.
• Deze modus wordt ongeveer twee uur ononderbroken uitgevoerd.
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Rolborstelluchtdroogreiniging

Modusknop

Demontage van het product
1� Demontage van de handgreep
a. Gebruik gereedschap, zoals een pincet, om het zachte rubber aan de achterkant van het apparaat te 

strippen. 
b. Zoek een ander dun stuk gereedschap, zoals een zeskantschroevendraaier, om het in het gat te 

drukken en trek het handvat omhoog.

2� Afvoeren van afvalbatterijen
• De in het apparaat geplaatste batterij bevat stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Voordat u het 

apparaat afdankt, moet u de batterij uit het apparaat verwijderen. Dit moet worden gedaan met het 
apparaat uitgeschakeld.

• Voer de afvalbatterijen op de juiste manier en veilig af. Plaats ze niet in vuur, water of grond.
• Wanneer uw huid of kleding in aanraking komt met de gelekte vloeistof van de afvalbatterij, moet u die 

met schoon water wassen om huidirritatie te voorkomen en moet u vervolgens snel naar het ziekenhuis 
gaan voor behandeling.

1. Verwijder de vuilwateremmer. 2. Verwijder met een pincet de 
decoratieve delen.

3. Draai twee schroeven 
onder het deksel los met een 
TX-schroevendraaier (u hoeft 
deze twee schroeven niet te 
verwijderen).
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4. Verwijder twee schroeven aan de 
achterkant van het apparaat met een 
TX-schroevendraaier.

5. Verwijder deze vier schroeven 
met een TX-schroevendraaier.

6. Open het achterdeksel 
krachtig met een pincet.

7. Trek rubber handschoenen aan en 
verwijder de batterij.

Routinematig onderhoud
Voor een goede werking van het apparaat, is het aan te bevelen de onderdelen regelmatig te onderhouden.

1� Productonderhoud - De behuizing van het hoofdapparaat reinigen
a. Schakel het apparaat uit voordat u het onderhoudt.
b. Veeg en reinig met water of een neutraal reinigingsmiddel en zorg ervoor dat u het reinigingsdoekje 

uitwringt voordat u het apparaat schoonveegt. (Voorkom dat er water in de elektrische delen van het 
apparaat komt.)

Aan/uit-knop

2� Vuilgraadsensor reinigen
a. Wanneer de led-indicator rood brandt of rood knippert en er is geen duidelijk teken van vuil op de grond, 
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dan kan het zijn dat de vuilgraadsensor door vuil bedekt is.
b. Voor gebruik moet u de vuilwateremmer verwijderen en de vuilgraadsensor in het kanaal afvegen met 

een natte doek of het vuil in het kanaal schoonmaken met het bijgeleverde schoonmaakgereedschap.

        

3� Het deksel van de vuilwateremmer/drijver/vuilafscheider reinigen
• Het apparaat stopt automatisch met werken en herinnert u er via het scherm en de stem aan wanneer de 

vuilwateremmer vol is.
• Als u hardnekkige vlekken vindt op de binnenwand van de vuilwateremmer, kunt u die direct schoonmaken 

met een klein reinigingsgereedschap.
• Houdt altijd de emmer vast. De emmer kan vallen als u hem bij het deksel vasthoudt.
• Als het reinigen klaar is, sluit u de vuilwateremmer en plaatst u hem terug in de behuizing van het 

apparaat. De installatie is geslaagd wanneer u een “klikgeluid” hoort.

1. Verwijder de vuilwateremmer. 2. Houd de emmer vast en verwijder 
het deksel.

3. Verwijder de vuilafscheider.

4. Reinig het deksel, de vuilafscheider 
en de emmer.

5. Zet ze terug en installeer de emmer 
weer op het apparaat tot u een 
“klikgeluid” hoort.

4� De HEPA reinigen
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1. Verwijder de HEPA uit de bovenkant 
van de vuilwateremmer.

2. Reinig de HEPA met schoon water 
en droog hem daarna af.

3. Droog de HEPA goed af 
en plaats hem terug in de 
vuilwateremmer.

• Droog de HEPA goed af en plaatst hem terug in de vuilwateremmer, anders zal de werking van het apparaat 
nadelig worden beïnvloed.

• Het wordt aanbevolen om eens in de 2~3 maanden een HEPA te vervangen.

5� De rolborstel reinigen
Gebruik een natte doek om resten van vlekken op de zuigmond te reinigen. U mag de zuigmond niet 
afspoelen met water.

1. Druk op het knopje aan de 
linkerkant van het apparaat en 
verwijder de rolborstel.

2. U kunt de haren of steentjes op de 
borstelhoofden verwijderen met een 
reinigingsborstel.

3. Spoel de rolborstel uit.

4. Reinig het watersproeikanaal en de 
zuigmond met de reinigingsborstel.

5. Maak het watersproeikanaal en 
de zuigmond schoon met een natte 
doek.

6. Zet de rolborstel terug.

• Als er water lekt of er geen water uit de rolborstel komt, controleert u het watersproeikanaal en de 
zuigmond en reinigt u de afval- en vuilsporen.

• Het wordt aangeraden om een rolborstel elke 2~3 maanden te vervangen.
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Veelgestelde vragen (FAQ)
Probleem Oorzaak Oplossing

De 
vermogensbalk 
knippert.

De motor werkte abnormaal.
Start het apparaat opnieuw op nadat 
u de verstopping in de buizen van de 
vuilwateremmer hebt verholpen.

Het apparaat 
werkt niet.

Geen stroomvoorziening of de batterij 
van het apparaat is bijna leeg. Laad het apparaat volledig op voor gebruik.

De werking van rolborstels wordt 
nadelig beïnvloed door voorwerpen 
zoals haren.

Reinig de rolborstel.

De zuigkracht 
wordt zwakker.

Het vuile water in de vuilwateremmer 
heeft de aangegeven capaciteit bereikt.

Verwijder de vuilwateremmer en voer het 
vuile water af om hem opnieuw te kunnen 
gebruiken.

De rolborstel en de vuilwateremmer zijn 
niet goed geplaatst. Plaats ze opnieuw.

De werking van rolborstels wordt 
nadelig beïnvloed door voorwerpen 
zoals haren.

Reinig de rolborstel.

De zuigmond is verstopt. Verwijder de vreemde stoffen in de zuigmond.

Het filter op de vuilafscheider is 
verstopt. Reinig het filter voordat u het gebruikt.

De batterij van het apparaat is bijna 
leeg. Laad het apparaat voor gebruik volledig op.

De HEPA is vuil. Reinig de HEPA schoon en droog hem goed 
af voor gebruik.

De motor maakt 
een abnormaal 
geluid.

De zuigmond is verstopt. Verwijder de vreemde stoffen in de zuigmond.

Het vuile water in de vuilwateremmer 
heeft de aangegeven capaciteit bereikt.

Verwijder de vuilwateremmer en voer het 
vuile water af om hem opnieuw te kunnen 
gebruiken.

De HEPA is vuil. Reinig de HEPA schoon en droog hem goed 
af voor gebruik.

Kon niet worden 
opgeladen.

De behuizing van het apparaat en de 
interface van de oplader zijn niet goed 
aangesloten.

Controleer ze en sluit ze goed aan.

Er komt geen 
water uit de 
rolborstel.

Er zit geen water in de 
schoonwateremmer. Doe water in de schoonwateremmer.

De schoonwateremmer is niet goed 
geplaatst. Plaats de schoonwateremmer opnieuw.

Er is 
waterlekkage in 
de luchtuitlaat.

De HEPA is niet geplaatst. Plaats de HEPA op de juiste manier.

De vuilafscheider is niet geïnstalleerd. Plaats de vuilafscheider.

De HEPA is niet droog na de reiniging en 
het gebruik ervan.

Droog de HEPA grondig na de reiniging en het 
gebruik ervan. Doe dit voordat u hem opnieuw 
gebruikt.

Het vuile water in de vuilwateremmer 
heeft de aangegeven capaciteit bereikt.

Verwijder de vuilwateremmer en voer het 
vuile water af om hem opnieuw te kunnen 
gebruiken.

Meer informatie over het apparaat vindt u op www.ezviz.com/eu.
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