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Ta dig tid att läsa den här bruksanvisningen noga.
För att skydda dig själv och tredje man måste du i synnerhet beakta kapitlet ”Säkerhetsinformation” och
den varningsinformation som finns i detta dokument.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om du överlåter utrustningen till tredje man måste du även
överlämna bruksanvisningen.
Bilderna i denna bruksanvisning är avsedda som schematisk framställning för korrekt användning. Vissa
detaljer kan avvika från originalprodukten.

1 Säkerhets- och varningsinformation
SYMBOLFÖRKLARING

VARNING!
Att inte beakta dessa anvisningar kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

SE UPP!
Du kan bli skadad om du inte beaktar dessa anvisningar.

OBS!
Varnar för eventuella materiella skador.
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1.1 Avsedd användning
 Använd

utrustningen endast för rengöring av torra underlag.
Utrustningen är endast avsedd för användning i privata hushåll.
Den är inte lämplig för yrkesmässigt eller industriellt bruk.
 Utrustningen är inte lämpad för att:
- Dammsuga människor, djur, växter eller kläder som befinner sig
på kroppen – stor risk för personskador
- Suga upp glödande aska/kol, cigaretter, tändstickor och andra
brännbara resp. lättantändliga ämnen – brandfara
- Suga upp vatten och andra vätskor – risk för kortslutning
- Suga upp mycket fint damm (exempelvis betongdamm eller
aska)
- Användas i närheten av explosiva eller lättantändliga ämnen
– brand- och explosionsrisk
 Använd utrustningen endast med originaltillbehör, annars skadar
du utrustningen och försämrar dess säkerhet.
 Använd produkten endast enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
Alla andra användningar är icke ändamålsenliga.
1.2 Säkerhetsinformation

ELSÄKERHET – ELEKTRISKA STÖTAR ELLER BRANDFARA
 Använd inte utrustningen om den har tappats eller skadats på
annat sätt. Låt endast en kvalificerad tekniker underhålla resp.
reparera utrustningen. Reparationer som utförs av okvalificerade
personer kan orsaka personskador eller allvarliga fel.
 Kontrollera nätkabeln före användning med avseende på eventuella skador. Använd inga skadade nätadaptrar och nätkablar.
Anslut nätadaptern endast till vägguttag, som överensstämmer
med den elektriska spänning som anges på nätadaptern.
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 Om

utrustningens nätkabel skadas måste den bytas ut mot en
speciell anslutningskabel, som kan köpas av tillverkaren eller
dennes kundtjänst.
 Ta tag i nätadaptern och inte i nätkabeln om du vill dra ut nätadaptern ur vägguttaget. Dra inte i kabeln.
 Lägg inte nätkabeln över skarpa metallkanter, lägg inga tunga
föremål på den och skydda den mot värme. Böj, vrid resp. knyt
inte nätkabeln. Linda inte nätkabeln kring utrustningen eller
nätadaptern.
 Utrustningen, nätadaptern och nätkabeln får aldrig doppas i
vatten eller andra vätskor.
 Vid rengöring och underhåll måste utrustningen alltid stängas av
och skiljas från elnätet.
 Batteriet får endast laddas med den medföljande nätadaptern.
Ladda inga andra enheter med den medföljande nätadaptern.
Använd endast originalbatterier, annars försämrar du utrustningens säkerhet.
 Utrustningen får inte användas medan den är ansluten till nätadaptern resp. elnätet.
SÄKERHET FÖR VISSA GRUPPER AV PERSONER
 Denna utrustning kan användas av barn från och med 8 år samt
av personer med begränsad fysisk, motorisk eller psykisk förmåga
eller brist på erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt
eller instruerats om en säker användning av utrustningen och om
de förstått de risker som användningen medför.
 Barn får inte leka med utrustningen.
 Rengöring och underhåll av användaren får inte utföras av barn
utan uppsikt.
 Förvara produkten och nätkabeln utom räckhåll för barn och djur.
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SÄKERHET UNDER ANVÄNDNING
 För att undvika skador på utrustningen måste du hålla ett tillräckligt avstånd till värmekällor (exempelvis kokplattor eller ugnar)
och öppen eld.
 Utrustningen är inte lämpad för användning utomhus. Förvara den
i ett torrt utrymme.
 Utrustningen får inte användas i rum med lättantändliga ämnen
eller giftiga samt explosiva ångor.
 Ta inte i utrustningen, nätkabeln och nätkontakten med fuktiga
händer.
 Dammsug inga människor, djur eller växter. Håll kroppsdelar och
klädesplagg borta från utrustningens rörliga komponenter och
öppningar när den är i drift. Risk föreligger att dessa kan fastna
och att personskador orsakas.
 Kör inte över några kablar, ledningar etc. med de elektriska
borstarna: Risk föreligger att dessa fastnar i den roterande
borstrullen och skadas.
 För inte in några föremål i utrustningens öppningar. Använd inte
utrustningen om en öppning blockerats. Ta bort blockeringar
genom damm, ludd, hår osv., eftersom dessa kan försämra sugeffekten.
 Använd inte utrustningen utan dammbehållare och filter.
 Var extra försiktig när du dammsuger trappor.
 Stäng av utrustningen innan du byter tillbehör.
 Kontrollera utrustningen med avseende på skador före varje
användning. Använd ingen skadad utrustning.
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RISK FÖR PERSONSKADOR GENOM LADDNINGSBARA BATTERIER
 Undvik att batterisyra kommer i kontakt med hud, ögon och
slemhinnor om batteriet har runnit ut. Vid kontakt med batterisyra
måste drabbade ställen spolas med rikligt med klart vatten och
läkare uppsökas omgående.
 Batteriet får inte tas isär, kastas i eld, doppas i vatten eller kortslutas.
2 Före första användningen

SE UPP!
Kvävningsrisk på grund av plastfolier och -påsar!
Håll barn och djur borta från förpackningsmaterialet.
 Kontrollera

ditt set med avseende på fullständighet och eventuella transportskador. Leveransomfattningen för ditt set står på förpackningen eller på ett separat blad.
 Ta bort förpackningsmaterialet samt etiketter som eventuellt finns på produkten. Dessa har monterats
som transportskydd eller var avsedda som reklam.
 Sätt i batteriet och ladda det.
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3 Komponenter

Motordriven elektrisk borste
Ultra soft borstrulle

Motordriven
elektrisk borste
Litiumjonbatteri
Ultra soft borstrulle

Litiumjonbatteri

Handenhet X7
X3

Motordriven
liten elektrisk borste

Motordriven
2 i 1 kombiborste
2 i 1 kombiborste
Fogmunstycke
liten elektrisk borste

Fogmunstycke

Extra mjuk dammborste

Flexibel
Extra mjuk dammborsteförlängningsslang

Flexibel
förlängningsslang

Sugrör
Flexibel vinkeladapter

Flexibel vinkeladapter
Flexibelt fogmunstycke

Flexibelt fogmunstycke

Motordriven
elektrisk borsteLaddare Väggfäste
Laddare
Väggfäste
Förvaringsstation
med universell borstrulle
med laddningsfunktion

Förvaringsstation
med laddningsfunktion

denna
bruksanvisning
tillbehör
som finns till denna för
produkt.
g beskrivs Ialla
tillbehör
som finns beskrivs
till dennaalla
produkt.
Leveransomfattningen
ditt Leveransomfattningen för ditt
på förpackningen
eller på ettsom
separat
komponenter
gen eller påsetettstår
separat
blad. De komponenter
inte blad.
ingår De
i ditt
set kan du som inte ingår i ditt set kan du
naturligtvis köpa separat.
arat.
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4 Handenheten
Transparent dammbehållare

Förmotorfilter

Laddningsindikatorlampa
Boost-knapp

Dammbehållarens
sugöppning

Öppning av
efterfiltret

HEPA-filterskydd
Till-/Från-knapp
med låsspak

Upplåsningsknapp på
dammbehållaren
(Quick Clean)

Handtag

Utrustning – vy nedanifrån:
Upplåsningsknapp för borttagning av
dammbehållaren

Litiumjonbatteri

Öppning för väggfästet
Upplåsningsknapp för borttagning av batteriet
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5 Användning av tillbehören
Tillbehör
Tillbehör
Motordriven
Motordriven
elektrisk
elektrisk borste
borste
X3

2 i 1 kombiborste
Universalborstrulle

Extra mjuk
dammborste
Ultra soft
borstrulle
Fogmunstycke

Bild
Bild

Användning
Användning
-- ÄÄrr utrustad
utrustad med
med en
en integrerad
integrerad elelmotor,
som
driver
borstrullen
motor, som driver borstrullen med
med upp
upp
till
till 10
10 000
000 varv/min.
varv/min.
-- FKan
ör rengöring
av stora
ytor, som
som alternativ
utrustas
medhårda
den
golv
och
mattor
universella borstrullen eller ultra soft
borstrullen
- För rengöring av stora ytor, som hårda
golv och mattor
- Ramen med de roterande borstarna kan
genom
attelektriska
man trycker
på
- avlägsnas
För montering
i den
borsten
- upplåsningsknappen
Idealisk för mattor/heltäckningsmattor
- FÄven
ör attför
dammsuga
stoppade
möbler,
dammsugning
av släta
golv
draperier etc.
- Extra mjuka borst för rengöring av
känsliga ytor som tangentbord, lampor
- etc.
För montering i den elektriska borsten
- Idealisk för att dammsuga hårda golv, tar
upp grov och fin smuts samtidigt
-- FÄven
lämplig för
känsliga
ör rengöring
i trånga
och golv
svåråtkomliga
hörn och nischer

Motordriven liten
Flexibelt
elektrisk borste
fogmunstycke

Flexibel
vinkeladapter

- Är utrustad med en integrerad elmotor,
- Böjbart för bättre räckvidd
som driver borstrullen med upp till 8 000
- För rengöring i trånga och svåråtkomliga
varv/min.
hörn och nischer
- För att dammsuga stoppade möbler,
madrasser etc.
- Avlägsnar även djupt sittande smuts
- Ökar räckvidd och flexibilitet
- Kan justeras steglöst

2 i 1 kombiborste
Flexibel
förlängningsslang

- Ramen med de roterande borstarna kan
avlägsnas genom att man trycker på
- För ökad räckvidd
upplåsningsknappen
- För att dammsuga stoppade möbler,
draperier etc.

Väggfäste
Extra mjuk
dammborste

- För enkel och praktisk förvaring
- Extra mjuka borst för rengöring av
känsliga ytor som tangentbord, lampor
etc.

Laddare
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6 Idrifttagande
6.1 Montering
Montering av sugrör

Borttagning av sugrör

Montering av elektrisk borste

Borttagning av elektrisk borste

 Den

elektriska borsten och den lilla elektriska borsten drivs dessutom av en egen, integrerad motor och
måste därför vara ansluten direkt till handenheten eller till sugröret för att kunna förses med ström.
 Alla andra tillbehör kan användas direkt med handenheten eller – för att öka räckvidden – med
sugröret, förlängningsslangen eller vinkeladaptern.
Upplysning: Innan du använder ett tillbehör på en mycket känslig yta bör du testa det på ett dolt
ställe. Beakta även tillverkarens information om rengöring.
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6.2 Laddning av batteriet

OBS!
Batteriet får endast laddas med den medföljande laddaren. Använd endast originalbatterier.
Dra ut laddaren ur vägguttaget om du inte använder den under en längre tid.

SE
7 Användning

SE UPP!

Bruksanvisning
Under användning
av dammsugaren lyser laddningsindikatorlampan
blått. Om batteriet är svagt skiftar färgen till rött.
För att ladda batteriet ansluter du laddningsuttaget till ett lämpligt
vägguttag med hjälp av laddaren.
Under laddning blinkar laddningsindikatorlampan blått. När den
släcks är batteriet fulladdat.

Använd inte utrustningen på våta ytor och sug inte upp vätskor.
Håll kroppsdelar och klädesplagg borta från utrustningens rörliga komponenter och öppningar när den
Batteriet Bruksanvisning
kan dessutom laddas i den separata förvaringsstationen. Ta
SE
är i drift.
för
detta
ut batteriet ur handenheten genom att trycka på
Använd inte utrustningen när den är anslutenändamål
till laddaren.
upplåsningsknappen på batteriets ände och dra ut det.
7 Användning

Påslagning/avstängning av utrustningen

SE UPP!

Tryck på Till-/Från-knappen för att slå på dammsugaren. Dammsugaren går så länge du håller knappen intryckt.
Använd inte utrustningen på våta ytor
upp vätskor.
Du och
kansug
äveninte
använda
låsspaken för att ställa in utrustningen på
Håll kroppsdelar och klädesplagg borta
från utrustningens
rörliga komponenter och öppningar när den
permanent
drift.
är i drift.
Använd inte utrustningen när den är ansluten till laddaren.

Påslagning/avstängning av utrustningen
Tryck på Till-/Från-knappen för att slå på dammsugaren. Dammsugaren går så länge du håller knappen intryckt.
Du kan även använda låsspaken för att ställa in utrustningen på
permanent drift.

Rengöring av mattor och hårda golv
 Läs

skötselråden från respektive tillverkare innan du rengör golv och mattor.
borstrullar kan orsaka skador på vissa mattor och hårda golv. En del mattor luddar av sig om
de rengörs med roterande borstrullar. Testa golvbeläggningar först på ett dolt ställe.
 Innan du dammsuger på polerade golv (trägolv, linoleum etc.) bör du se till att det inte finns några
främmande föremål på undersidan av den elektriska borsten som kan orsaka repor.
 Roterande

Rengöring av mattor och hårda golv
 Läs

skötselråden från respektive tillverkare innan du rengör golv och mattor.
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Väggfäste
Montera väggfästet på önskad plats med hjälp av de medföljande
skruvarna. Förvissa dig om att det inte finns några rör eller elektriska
ledningar bakom monteringsytan.
Öppningen på fästet kan användas som kabelfäste så att laddaren
inte hänger ner på golvet när den inte används.

Tömning av dammbehållaren (Quick Clean)
Töm dammbehållaren innan den smuts som samlats ihop når
max-markeringen. Ta bort sugröret resp. tillbehöret innan du tömmer
dammbehållaren.
Håll utrustningen med dammbehållaren över en sophink. Tryck på
dammhållarens upplåsningsknapp. Locket fälls nedåt och smutsen
faller ut.

Stäng dammbehållarens lock ordentligt igen efter tömningen.
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8 Rengöring och användarunderhåll

VARNING!
Risk för elektriska stötar!
Före rengöring eller användarunderhåll måste utrustningen stängas av och skiljas från elnätet.
Håll aldrig handenheten och batteriet under vatten och doppa dem inte i vatten eller andra
vätskor.

OBS!
12
Använd inte tvål eller rengöringsmedel för rengöring av förmotor- och HEPA-filter, eftersom det skulle
skada filtren.

Håll aldrig handenheten och batteriet under vatten och doppa dem inte i vatten eller andra
vätskor.
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OBS!
Använd inte tvål eller rengöringsmedel för rengöring av förmotor- och HEPA-filter, eftersom det skulle
skada filtren.
Låt filtren endast torka i luften och inte med en hårtork eller annan utrustning.
Använd inga skarpa eller skurande rengöringsmedel för rengöringen av höljet. Risk föreligger att
dessa skadar ytan.
Vid behov, rengör höljet med en lätt fuktad, mjuk duk.

Rengöring av dammbehållare och cyklonfilter
För en grundlig rengöring kan dammbehållaren tas loss från
handenheten.
Öppna först dammbehållaren och ta ut cyklonfiltret genom att lossa
det moturs och sedan dra ut det nedåt. Stäng dammbehållaren och
tryck upplåsningsknappen på handenhetens botten. Håll knappen
intryckt, tippa dammbehållaren bort från handenheten och ta bort
den med den andra handen.
För att installera, anslut först dammbehållaren till den övre, främre
sidan med handenheten (var noga med den exakta positionen). Tryck
dammbehållaren mot handenheten så att den hakas fast med ett
klickljud. Sätt därefter i cyklonfiltret igen. Beakta för detta ändamål
även markeringarna på filtret och inne i dammbehållaren.
Rengör dammbehållaren med en borste eller en fuktig duk.
I dammbehållaren befinner sig kablar för strömförsörjningen och för
de elektriska borstarna. Se till att dessa kablar inte blir våta vid
rengöringen.
Cyklonfiltret kan rengöras med en borste eller vid behov under
rinnande vatten.

Rengöring/byte av efterfilter
För att säkerställa optimal funktion bör filtret rengöras regelbundet
och bytas ut var 4 - 6 månad. Filterenheten avlägsnas genom att
trycka ihop spärren med två fingrar och dra ur den ur handenheten.
Med en lätt tryckning kan man sedan ta ur efterfiltret. Efterfiltret
rengörs genom att knacka ur smutsen eller genom att skölja under
rinnande vatten vid kraftigare förorening. Sätt tillbaka det rengjorda
eller det nya filtret.
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Sätt det rengjorda resp. nya filtret i filterenheten och skruva åter fast
med skruven.
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OBS!
Använd kallt vatten för rengöring av filtren och låt alla delar torka FULLSTÄNDIGT innan du sätter ihop
dem igen.

Batteribyte
Stäng av utrustningen. Tryck in och håll upplåsningsknappen på
batteriet intryckt. Ta ut batteriet.

Sätt i det nya batteriet och se till att batteriet hakas fast hörbart.
Kontrollera den korrekta placeringen om det inte går att skjuta in
hela batteriet i handenheten.
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OBS!
Om utrustningen inte ska användas under en längre tid ska det halvladdade batteriet förvaras på sval,
torr plats.

Rengöring av den elektriska borsten – byte av borstrulle
Borstrullen
tas ur genom
på på
högra
sidan åt sig så att
Lossa skruvkopplingen
ochatttadra
bortspaken
skyddet
sidan.
borstrullen
kan lyftas
ur höljet.
Nu kan
smutsen avlägsnas.
Vidbehov
behov
Ta bort borstrullen
i pilens
riktning
och avlägsna
smutsen. Vid
går
att rengörarengöras
borstrullen
genom
att skölja
kan det
borstrullarna
under
rinnande
vatten.den i rinnande
vatten.
Låt borstrullen
helt innan
tillbaka
Låt borstrullarna
torka torka
fullständigt
innanden
du sätts
monterar
demigen.
igen.

När rullen sätts tillbaka i den elektriska borsten ska man se till att
Beakta den hamnar
korrektapåpositionen
du sätter
rullen i ner
denigen
elektriska
borstrullen
rätt plats.när
Sedan
trycksi spaken
så att
borsten.
Beakta
för
detta
ändamål
motsvarande
öppningar.
Sätt fast
borstrullen sitter fast.
skyddet igen och stäng skruvkopplingen.
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Rengör den elektriska borsten endast med en lätt fuktig duk eller en
mjuk borste.
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Den elektriska borsten får endast rengöras med en fuktig trasa eller
en mjuk borste. På grund av den inbyggda motorn går det inte att
hålla den elektriska borsten under rinnande vatten.

9 Felavhjälpning

VARNING!
Stäng av utrustningen och dra ut nätkontakten innan du åtgärdar ett fel! I annat fall föreligger risk
för personskador eller elektriska stötar.
PROBLEM

MÖJLIG ORSAK/LÖSNING

Utrustningen fungerar inte

Kontrollera om batteriet är laddat och ladda det på nytt vid behov.
Kontrollera om borstrullen är blockerad och avlägsna eventuell
smuts.

Det går inte att ladda batteriet

Kontrollera om laddaren sitter korrekt i laddningsuttaget.
Kontrollera om nätdelen har anslutits korrekt till ett fungerande
vägguttag.
Eventuell är vägguttaget defekt, prova ett annat.
Kontrollera om du använder den korrekta nätdelen.

Svag sugeffekt

Kontrollera sugöppningen på dammbehållaren och rengör den vid
behov.
Töm dammbehållaren och rengör cyklonfiltret och förmotorfiltret.
Kontrollera om hår, fibrer eller liknande har lindats kring borstrullen
och ta bort dessa vid behov.

Onormala motorljud

Kontrollera om sugröret eller dammbehållarens sugöppning är
tilltäppta och rengör vid behov.

OBS!
Kontakta vår kundtjänst om det inte går att åtgärda felet.
Öppna aldrig utrustningen!
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10 Avfallshantering
Förpackning

Förpackningsmaterialet
kan återanvändas.
Lämna förpackningen
till miljövänlig
avfallshanteFörpackningsmaterialet
kan återanvändas.
Lämna förpackningen
till miljövänlig
avfallshantering/återvinring/återvinning.
ning.

Elektrisk utrustning
Symbolen med den genomstrukna soptunnan indikerar att produkten inte får kastas i det
Bruksanvisning
SE
normala hushållsavfallet. Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning ska ske via
det lokala retursystemet.
11 Tekniska
Mer data
information om avfallshantering och återvinning av denna utrustning erhåller du av det
kommunala avfallshanteringsföretaget, i den butik där du köpt produkten eller av tillverkaren.
Modell
X3
Batteripack och batterier måste tas ut ur utrustningen och lämnas till separat avfallshantering.
Storlek (H x B x D)
123 x 22,5 x 26 cm
På grund av miljöskyddet får batterier och batteripack inte kastas i det vanliga hushållsavfallet
Sugrörets utan
längdmåste lämnas till motsvarande
Ca 71 cm återvinningscentraler. Informera dig om de lokala
bestämmelserna
för
separat
av batteripack och batterier.
Effekt (med elektrisk borste)
150 avfallshantering
W
Även i tomma batterier finns det kvar energi. Före avfallshantering bör du därför tejpa
Batteri isolerband över polerna för
18 att
V litiumjonbatteri
undvika en kortslutning, som i sin tur kan orsaka en brand eller
explosion.
SE
Batterikapacitet
2 000 mAhBruksanvisning
Batteriladdningstid

4–5h

Drifttid

Max. 20 min

Dammbehållarens kapacitet
Modell

Ca 0,4 l
X3

Storlek
Nätdel (H x B x D)
Sugrörets
längd
Spänningsförsörjning:
IN

123 x 22,5 x 26 cm

11 Tekniska data

Effekt
(med elektrisk borste)
Spänningsförsörjning:
OUT
Batteri
Skyddsklass

Ca
71 cmV ~50/60 Hz
100–240
150
22 V,W 400 mA

Batterikapacitet

II18 V litiumjonbatteri
2 000 mAh

Batteriladdningstid

4–5h

Drifttid

Max. 20 min

Dammbehållarens kapacitet

Ca 0,4 l

Nätdel
Spänningsförsörjning: IN

100–240 V ~50/60 Hz

Spänningsförsörjning: OUT

22 V,

Skyddsklass

II

400 mA

KUNDTJÄNST
Om du har frågor om utrustningen samt om reservdelar och tillbehör, vänd dig till din lokala återförsäljare.
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