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Översikt
1� Innehåll i förpackningen

Huvudenhet (1 st.) Handtag (1 st.)

Laddningsställ (1 st.) Strömadapter (1 st.) Högeffektivt partikelfilter  
(HEPA) (1 st.)

Rullborste (1 st.) Rengöringsborste (1. st) Hållare för HEPA-filter (1. st)

Hållare för rengöringsborste/
rullborste (1 st.) Rengöringslösning (1 st.) Snabbstartsguide (1 st.)

 

Bruksanvisning (1 st.)



2

2� Grundläggande information
Dammsugare

 

Lysdiodring för indikering

Bärhandtag

Rullborste

Aluminumrör

Handtag

Display

Knapp för självrengöring

Knapp för val av läge

Strömknapp

Behållare för rent vatten

Behållare för smutsigt vatten

Frigöringsknapp för rullborste

Frigöringsknapp för behållare 
för rent vatten

Frigöringsknapp för 
smutsvattenbehållare

Namn Beskrivning

Strömknapp • Tryck på och håll knappen intryckt i tre sekunder för att slå på apparaten.
• Tryck en gång för att stänga av.

Knapp för val av läge

• Tryck på knappen för val av läge, vid rengöring, för att växla mellan automatiskt 
läge/standardläge/effektläge.

• Tryck på knappen för val av läge, vid laddning, för att slå på/av rullborstens 
rengöringsläge med lufttorkning.

• Tryck på och håll knappen för val av läge intryckt i tre sekunder, vid laddning, för 
att öppna läget för att ändra språk. Tryck en gång för att ändra till ett annat språk. 
Tryck och håll knappen för val av läge intryckt i tre sekunder för att avsluta.
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Namn Beskrivning

Knapp för 
självrengöring

• Tryck på knappen för självrengöring, vid laddning, för att slå på/av 
självrengöringsläget. Hela processen tar cirka två minuter. Det är rekommenderat 
att rengöra smutsvattenbehållaren när självrengöringen har slutförts.

• Tryck på och håll knappen för självrengöring intryckt i tre sekunder för att slå på/av 
röstläget.

Lysdiodring för 
indikering

Golvets renlighet:
• Lila: väldigt smutsigt
• Gul: lite smutsigt
• Blå: normalt
• Röd: givaren för smutsnivå kan vara täckt av smuts

Laddningsställ

Hållare för 
HEPA-filter

Anslutning för 
strömadapter

Hållare för 
rengöringsborste/

rullborste

Laddningsställ

Display
Automatiskt läge

Standardläge

Strömmätare

Strömläge

Batteriladdning

Lufttorka rullborste 

Larm för full smutsvattenbehållare

Självrengöringsläge

Larm för brist på rent vatten
Fel på rullborste



4

Snabbstartsguide
1� Installera handtaget
Sätt i handtagets ände vertikalt i apparatens anslutning tills du hör ett "klickljud". Kontrollera att handtaget 
sitter fast ordentligt så att det har installerats korrekt.

2� Laddning
Anslut gränssnittet och laddningsstället till strömadaptern, och ställ sedan apparaten i laddningsstället för  
att ladda den, innan du använder den. Se till att apparaten är fulladdad innan den används.

• Ställ undan laddningsstället när laddning inte pågår.
• Ställ apparaten upprätt och i hörnet, vid laddning, för att undvika att den ramlar eller orsakar andra 

problem.
• En full laddning tar cirka 4 tim. ±0,5 timmar. 
• Displayen visar batteriets laddning och ett röstmeddelande talar om när apparaten är fulladdad.
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3� Ändra språk
Tryck på och håll knappen för val av läge intryckt i tre sekunder, vid laddning, för att öppna läget för att ändra 
språk (språkens ordningsföljd: engelska, franska, tyska och italienska). Tryck på knappen för val av läge för 
att ändra till ett annat språk. Tryck på och håll knappen för val av läge intryckt i tre sekunder för att avsluta.
Standardspråket är engelska.

Knapp för val av läge

4� Påfyllning av rent vatten
Ta av behållaren för rent vatten och öppna behållarens lock. Fyll på rent vatten samt en halv kapsyl med 
rengöringslösning (ca 3,5 ml) och stäng behållarens lock. Sätt sedan tillbaka behållaren i apparaten.

Vattentemperaturen måste vara lägre än 60 °C. 

1. Ta av behållaren för rent vatten och fyll 
den med rent vatten samt en halv kapsyl med 
rengöringslösning (ca 3,5 ml).

2. Sätt tillbaka behållaren i apparaten,  
och konstatera att du hör ett "klickljud".  
Kontrollera att locket är tätt.

5� Påbörja rengöring
Ta loss apparaten från laddningsstället och tryck försiktigt på borsthuvudet med foten när du har placerat 
den mot golvet, luta sedan apparaten bakåt. Tryck på strömknappen i cirka tre sekunder för att starta 
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apparaten.

Standardläget är det automatiska läget. Tryck på strömknappen för att sluta arbeta.

Städa inte upp alkohol, skummande vätskor etc. med apparaten.

VARNING!
• Du får inte använda apparaten för att suga upp skummande vätskor. 

Effektläget rekommenderas för miljöer med kraftig nedsmutsning.
• Apparaten levereras med en vertikal omkopplare. Luta den innan du 

använder den. Lutningsvinkeln får inte överskrida 140 grader, för att 
undvika vattenläckage.

Strömknapp

6� Växla läge
Tryck på knappen för val av läge, när du arbetar, för att växla till standardläge eller effektläge. Tryck på 
strömknappen för att avsluta din städning.

Automatiskt läge

StrömlägeStandardläge
Strömknapp

Knapp för val 
av läge

7� Självrengöring
• Töm ut det smutsiga vattnet i smutsvattenbehållaren innan självrengöringen utförs eller efter att 

självrengöringen har slutförts. Om det finns några kvarvarande smutsiga fläckar på laddningsstället, 
så rengör du dessa samtidigt. 

• Tryck på och håll knappen för självrengöring intryckt i mer än tre sekunder för att aktivera/ 
inaktivera röstfunktionen.

• Var uppmärksam på laddningsställets rengöring efter att självrengöring av rullborsten har utförts. 

• Sätt  t i l lbaka apparaten i  laddningsstäl let  i  god t id  före användning,  du kan akt ivera 
självrengöringsfunktionen baserat på hur hårt nedsmutsad rullborsten är.

• Tryck på knappen för självrengöring på handtagets baksida för att starta självrengöringen, när du behöver 
rengöra apparaten.

• När självrengöringen är slutförd, övergår apparaten till laddningsläge.
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Knapp för självrengöring

8� Tömning av smutvatten
Ta loss smutsvattenbehållaren och öppna behållarens lock för att ta ut behållarens smutsfilter. Häll sedan ut 
det smutsiga vattnet och ta bort smutsfläckar. Sätt sedan tillbaka smutsvattenbehållaren i apparaten.

• Om HEPA-filtret behöver tvättas, måste du vänta tills du har tvättat och torkat det, innan du sätter tillbaka 
det, annars kommer apparatens prestanda att påverkas.

• Håll alltid i behållaren. Om du håller i locket kan behållaren lossna.

1. Ta loss smutsvattenbehållaren. 2. Håll i behållaren och ta av locket. 3. Ta ut smutsfiltret.

4. Rengör locket, smutsfiltret och 
behållaren.

5. Sätt ihop dem och sätt tillbaka 
behållaren i apparaten. Se till att du 
hör ett "klickljud".

9� Introduktion till lufttorkning av rullborste
• Vid laddning är läget för lufttorkning av rullborsten automatiskt påslaget.
• För att se till att rullborsten lufttorkas mer jämnt och genomgående, så rullar borsten var tredje minut  

under processen.
• Läget körs kontinuerligt i cirka två timmar.
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Lufttorka rullborste

Knapp för val av 
läge

Demontering av produkten
1� Demontering av handtaget
a. Använd ett verktyg, som t.ex en pincett, för att ta av det mjuka gummit på apparatens baksida. 
b. Ta fram ett annat smalt verktyg, som t.ex. en insexmejsel och tryck in den i hålet, samtidigt som du 

drar handtaget uppåt.

2� Hanteringsmetod för förbrukat batteri
• Apparatens batteri kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön. Innan du avfallshanterar  

apparaten, måste batteriet avlägsnas från apparaten. Apparaten ska vara avstängd när du tar ur batteriet.
• Hantera det förbrukade batteriet korrekt och säkert, lägg det inte på en öppen eld, i vatten eller i jord.
• Om läckande vätska från det förbrukade batteriet kommer i kontakt med din hud eller dina kläder, bör du 

skölja med rent vatten för att undvika hudirritation och sedan snabbt ta dig till sjukhus för behandling.

1. Ta loss smutsvattenbehållaren. 2. Ta loss de dekorativa delarna 
med pincetten.

3. Lossa de två skruvarna under 
locket med en kryssmejsel 
(dessa två skruvar behöver inte 
tas ur).

 



9

4. Skruva ur de två skruvarna 
på apparatens baksida med 
kryssmejseln.

5. Skruva ur dessa fyra skruvar 
med kryssmejseln.

6. Öppna locket på baksidan med 
pincetten.

7. Sätt på dig gummihandskar och 
ta ur batteriet.

Regelbundet underhåll
Det är rekommenderat att underhålla delarna regelbundet, för att inte påverka apparatens prestanda.

1� Produktunderhåll – Rengöring av huvudenhet
a. Låt apparaten stanna innan du rengör den.
b. Torka och tvätta med vatten eller neutralt rengöringsmedel, och se till att vrida ur trasan innan du torkar 

av apparaten. (förhindra att vatten tränger in i apparatens elektriska delar.)

Strömknapp

2� Rengöring av sensor för smutsnivå
a. Sensorn för smutsnivå kan vara täckt med smuts, om det inte finns någon uppenbar smuts på golvet 

och lysdiodringen för indikering lyser eller blinkar rött.
b. Före användning, bör du ta loss smutsvattenbehållaren och torka av sensorn för smutsnivå i kanalen 

med en våt trasa, eller ta bort smuts i kanalen med de medföljande rengöringsverktygen.
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3� Rengöring	av	det	övre	locket/flottören/smutsfiltret	på	smutsvattenbehållaren
• Apparaten kommer att stängas av automatiskt och påminna dig via displayen och med ett 

röstmeddelande när smutsvattenbehållaren är full.
• Ta bort smutsen direkt med det lilla rengöringsverktyget när du hittar envisa smutsfläckar på insidan av 

smutsvattenbehållaren.
• Håll alltid i behållaren. Om du håller i locket kan behållaren lossna.
• När rengöringen är slutförd, stänger du smutsvattenbehållaren och sätter tillbaka den på huvudenheten. 

Installationen är slutförd när du hör ett "klickljud".

1. Ta loss smutsvattenbehållaren. 2. Håll i behållaren och ta av locket. 3. Ta ut smutsfiltret.

4. Rengör locket, smutsfiltret och 
behållaren.

5. Sätt ihop dem och sätt tillbaka 
behållaren i apparaten. Se till att  
du hör ett "klickljud".
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4� Rengöring	av	HEPA-filter

1. Ta loss HEPA-filtret från den övre 
delen av smutsvattenbehållaren.

2. Rengör HEPA-filtret med rent  
vatten och låt det torka.

3. Låt HEPA-filtret torka helt 
och sätt sedan tillbaka det i 
smutsvattenbehållaren.

• Låt HEPA-filtret torka helt och sätt sedan tillbaka det i smutsvattenbehållaren, annars kan apparatens 
prestanda påverkas.

• Det är rekommenderat att sätta in ett nytt HEPA-filter varannan till var tredje månad.

5� Rengöring av rullborsten
Använd en fuktig trasa, om du vill rengöra sugmunstycket från kvarvarande fläckar. Det får inte rengöras med 
vatten.

1. Tryck på knappen på apparatens 
vänstra sida och ta ur rullborsten.

2. Du kan avlägsna hår och 
flisor som fastnat i borsten med 
rengöringsborsten.

3. Tvätta ur rullborsten.

4. Rengör kanalen för 
vattensprayning och 
sugmunstycket med 
rengöringsborsten.

5. Rengör kanalen för 
vattensprayning och 
sugmunstycket med en fuktig 
trasa.

6. Sätt tillbaka rullborsten.

• Kontrollera kanalen för vattensprayning och sugmunstycket, om det finns vattenläckage eller om det 
inte kommer något vatten ur rullborsten, och rengör dem från smuts och smutsfläckar.

• Det är rekommenderat att sätta i en ny rullborste varannan till var tredje månad.
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Vanliga frågor
Problem Orsak Lösning

Strömmätaren blinkar. Motorn fungerar onormalt. Starta om enheten efter att blockeringen av 
smutsvattenbehållarens rör har avlägsnats.

Apparaten fungerar 
inte.

Ingen ström eller lågt batteri. Ladda apparaten helt före användning.

Rullborsten är full av föremål 
som t.ex. hår. Rengör rullborsten.

Sugkraften minskar.

Smutsvattnet i 
smutsvattenbehållaren 
har uppnått den inställda 
kapaciteten.

Töm smutsvattenbehållaren på smutsvatten.

Rullborsten och 
smutsvattenbehållaren är inte 
korrekt monterade.

Montera dem igen.

Rullborsten är full av föremål 
som t.ex. hår. Rengör rullborsten.

Sugmunstycket är blockerat. Rengör sugmunstycket från främmande 
föremål.

Filtret ovanpå smutsfiltret är 
igensatt. Rengör filtret före användning.

Lågt batteri. Ladda apparaten helt före användning.

HEPA-filtret är smutsigt. Rengör HEPA-filtret och låt det torka ordentligt 
före användning.

Onormala ljud från 
motorn.

Sugmunstycket är blockerat. Rengör sugmunstycket från främmande 
föremål.

Smutsvattnet i 
smutsvattenbehållaren 
har uppnått den inställda 
kapaciteten.

Töm smutsvattenbehållaren på smutsvatten.

HEPA-filtret är smutsigt. Rengör HEPA-filtret och låt det torka ordentligt 
före användning.

Det gick inte att ladda.
Kopplingen mellan 
huvudenheten och 
laddningsgränssnittet är dålig.

Kontrollera den och anslut den ordentligt.

Det kommer inget 
vatten ur rullborsten.

Behållaren med rent vatten är 
tom. Fyll på behållaren för rent vatten.

Behållaren för rent vatten är 
inte korrekt monterad. Installera om behållaren för rent vatten.

Vattenläckage i 
luftutlopp.

HEPA-filtret är inte installerat. Montera HEPA-filtret på rätt sätt.

Smutsfiltret är inte monterat. Montera smutsfiltret.

HEPA-filtret är inte torrt efter 
rengöring och användning.

Torka HEPA-filtret ordentligt efter rengöring, 
innan du använder det.

Smutsvattnet i 
smutsvattenbehållaren 
har uppnått den inställda 
kapaciteten.

Töm smutsvattenbehållaren på smutsvatten.

Se www.ezviz.com/eu, för mer information om apparaten.
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