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Produktdelar
1

Laddningsuttag

2

Laddare

3

Strömkontakt

4

Fordonsladdare (tillval)

5

Flexibelt munstycke (tillval)

6

Sugöppning

7

Borsttillbehör

8

2-i-1 kombiborste (tillval)

9

Munstycke

10 Frigöringsknapp
11 Dammbehållare
12 Metallfilter
13 Hepafilter
14

ON/OFF-knapp

15 Laddningsdisplay
16 Handtag
17 Laddningsstation
18 Skruvar, 3 stycken
19 Laddningsfot
Alla tillgängliga tillbehör benämns i denna manual. Du kan se vad som ingår i din beställning på förpackningen.
Tillbehör som inte är inkluderade i ditt set kan självklart köpas separat.

2

Instruktionsmanual

GB
SE

Allmän information
Läs och spara den här manualen!
Den här manualen tillhör Invictus One (härefter nämnd som ”handdammsugare”). Den innehåller
värdefull information angående säkerhet och användning.
Läs manualen noggrant, särskilt säkerhetsanvisningarna, innan du använder handdammsugaren. Om du
inte följer användarmanualen kan det resultera i allvarliga skador på dig eller handdammsugaren.
Användarmanualen baseras på europeisk standard. Om du befinner dig utomlands måste du följa det
specifika landets riktlinjer och lagar. Behåll manualen för framtida bruk. Om du överlämnar handdammsugaren till en tredjepart måste du även lämna över manualen.

Förklaring av symboler
Följande symboler och ord används i manualen eller finns på handdammsugaren och förpackningen.

VARNING!
Denna varningssymbol och text hänvisar till större risker som kan resultera i
dödsfall eller allvarliga skador.
VAR FÖRSIKTIG!
Denna varningssymbol och text hänvisar till mindre risker som kan resultera i
mindre eller måttliga skador.
OBSERVERA!
Denna symbol och text varnar för potentiella skador.
Säkerhet
Korrekt användning
Handdammsugaren är endast tillverkad för att suga upp lös och torr smuts som till exempel hushållssmuts, ludd, smulor och damm. Den är endast avsedd för privat bruk och skall ej användas för
kommersiellt bruk. Använd endast handdammsugaren enligt instruktionerna i den här manualen.
Allt annat användande anses vara felaktigt och kan orsaka skador på apparaten eller till och med
personliga skador. Handdammsugaren är ingen leksak. Tillverkaren ansvarar inte för några skador
som framkommer av olämpligt eller inkorrekt användande.
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Säkerhetsanvisningar

VARNING!
RISK FÖR ELCHOCK!
Felaktig elektrisk installation eller för höga nätspänningar kan leda till elektriska
stötar.
 Starta bara dammsugaren om nätspänningarna på stickkontakten matchar
specifikationen på uttaget.
 Anslut endast kontakten till ett lättillgängligt uttag för att enkelt kunna dra ut
kontakten vid eventuellt fel.
 Använd inte handdammsugaren om den har synliga skador eller om eluttaget
är defekt.
 Använd endast medföljande laddare för att ladda handdammsugaren.
 Handdammsugaren eller dess batteri får endast levereras med extra låg
spänning (SELV) som stämmer överens med specifikationerna på etiketten.
 Elkabeln i laddaren kan inte ersättas. Återvinn laddaren om den skadas, och
ersätt med en likadan.
 Du får inte, under några som helst omständigheter, öppna upp det yttre skalet
på dammsugaren. Lämna istället in den på reparation som utförs av experter
som är specialiserade på området. Om du utför reparationerna på egen hand
och det utförs felaktigt gäller inte garantin.
 Vid reparationer får endast originaldelar användas. Den handhållna dammsugaren innehåller elektriska och mekaniska delar som är väsentliga för att
förebygga skaderisker.
 Sänk aldrig ned dammsugaren eller laddaren i vatten eller andra vätskor.
 Rör aldrig knapparna om du har våta händer.
 Dra aldrig ur kontakten från uttaget genom att dra i sladden. Greppa alltid tag
om själva stickkontakten.
 Använd aldrig sladden som ett handtag.
 Håll handdammsugaren och laddaren borta från eld och varma ytor.
6
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 Säkerställ att ingen riskerar att snubbla på laddaren.
 Böj inte sladden och ha inte den i kontakt med vassa kanter.
 Använd endast handdammsugaren inomhus. Använd den inte i fuktiga rum

eller i regn.
 Förvara aldrig handdammsugaren så att den riskerar att ramla ned i ett badkar
eller handfat.
 Se till så att barn inte kan få in några objekt i dammsugaren.
 Lämna aldrig dammsugaren utan uppsikt under användning.
 Om du inte använder dammsugaren, om du rengör den, eller om ett fel skulle
uppstå, stäng av dammsugaren och dra ur kontakten från uttaget.
 Använd inte dammsugaren med våta händer, om du står på ett blött golv eller
om själva dammsugaren är blöt.
 Sug inte upp vätskor med dammsugaren.
VARNING!
FARLIGT FÖR BARN OCH PERSONER MED BEGRÄNSAD FYSISK, SENSORISK ELLER
PSYKISK FÖRMÅGA (TILL EXEMPEL DELVIS FUNKTIONSNEDSATTA PERSONER, ÄLDRE
PERSONER MED BEGRÄNSAD FYSISK OCH PSYKISK FÖRMÅGA) ELLER PERSONER SOM
SAKNAR ERFARENHET OCH KUNSKAP (TILL EXEMPEL ÄLDRE BARN).
 Handdammsugaren kan användas av barn som är åtta år eller äldre, samt av

personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller personer
som saknar erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har blivit
informerade om säkerhetsanvisningar och förstår riskerna med användandet.
Barn får inte leka med dammsugaren. Rengöring och underhåll får inte utföras
av barn utan uppsikt.
 Håll barn under åtta år borta från dammsugaren och dess laddare. Låt inte barn
leka med förpackningsplasten.
 Barn kan bli intrasslade eller kvävas om de leker med det.
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VARNING!
RISK FÖR EXPLOSION OCH KEMISKA BRÄNNSKADOR!
Det finns en risk för explosion om batterierna inte hanteras korrekt. Om du
kommer i kontakt med läckande batterisyra kan du få kemiska brännskador.
 Värm inte upp batteriet och släng aldrig in det i en öppen eld.
 Undvik att batterisyran får kontakt med hud, ögon och slemhinna. Om du
kommer i kontakt med batterisyra, skölj genast av de drabbade områdena med
vatten och, vid behov, uppsök en läkare.
 Använd endast den medföljande laddaren för att ladda dammsugaren.
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VAR FÖRSIKTIG!
RISK FÖR SKADA!
Ett felaktigt hanterande av handdammsugaren kan orsaka skador på dig själv
och andra.
 Peka inte med dammsugaren mot människor och djur.
 Håll hår och lösa kläder på avstånd från dammsugarens öppningar. Dammsugaren suger in luft under användning och kan skada dig om ditt hår eller lösa
kläder sugs in.
 Använd inte dammsugaren på ytor med cement eller liknande ämnen, eller
andra ämnen som blir giftiga vid inandning.
OBSERVERA!
RISK FÖR SKADA!
Ett felaktigt användande av handdammsugaren kan resultera i skador på själva
dammsugaren.
 Använd endast handdammsugaren när alla filter är korrekt monterade.
 Täck inte över luftventilerna under användning.
 Håll handdammsugaren och dess laddare borta från heta ytor.
 Utsätt aldrig handdammsugaren för hög temperatur (värmeenheter, t.ex.
element) eller väder (t.ex. regn).
 Häll aldrig vätska i handdammsugaren.
 Upphör användningen av dammsugaren om plastdelarna har sprickor eller om
de har deformerats. Skadade delar får endast ersättas med originaldelar.
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Innan första användning
OBSERVERA!
RISK FÖR SKADA!
Om du öppnar förpackningen med en vass kniv eller andra vassa objekt utan
försiktighet kan du skada dammsugaren.
Var försiktig när du öppnar förpackningen.
1. Ta ut handdammsugaren från förpackningen.
2. Kontrollera att leveransen är komplett (se Fig. A, B och E).
3. Kontrollera att inte dammsugaren eller dess delar är skadade. Om de är det, använd den ej.



Förbereda laddningsstationen
1.
2.
3.
4.
5.

Koppla laddningsstationen 17 till laddningsfoten 19 (se Fig. B).
Vänd på de hopfästa delarna och fäst laddningsfoten med de tre skruvarna 18.
Placera laddningsstationen i närheten av ett korrekt installerat vägguttag.
Koppla in sladden 3 i hålet på baksidan av laddningsstationen.
Koppla in stickkontakten i ett korrekt installerat vägguttag.

Ladda handdammsugaren
1. Se till att dammsugaren är avstängd.
2. Placera dammsugaren i laddningsstationen 17, så som laddningsstationen är installerad, eller sätt i kontakten
3 i laddningsuttaget 1 på handtaget 16 på dammsugaren.
3. Laddningsdisplayen 15 blinkar blått under laddning.
4. När batteriet är fulladdat slutar laddningsdisplayen att blinka.
 När du reser kan du ladda apparaten med fordonsladdaren. För att göra det kopplar du in adaptern i
laddningsuttaget på dammsugarens handtag och kopplar till ett passande 12V-uttag i bilen, husvagnen
eller liknande.

Starta och stänga av handdammsugaren
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Starta handdammsugaren genom att trycka på ON/OFF-knappen 14. Dammsugaren påbörjar insugning och
laddningsdisplayen 15 lyser upp med blått ljus.
Stäng av handdammsugaren genom att trycka på ON/OFF-knappen igen. Dammsugaren slutar att suga och
laddningsdisplayen stängs av.
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Användning av handdammsugare
VARNING!
RISK FÖR EXPLOSION!
Om vätskor kommer i kontakt med handdammsugaren kan de formas till
explosiva ångor eller blandningar.
 Sug aldrig upp vätskor med handdammsugaren.
VARNING!
BRANDFARA!
Om du suger upp glöd eller cigaretter med handdammsugaren kan dammsugarens
filter fatta eld.
 Sug inte upp glödande eller pyrande material eller objekt.
OBSERVERA!
RISK FÖR SKADOR!
 Felaktig hantering av handdammsugaren kan orsaka skador på själva dammsugaren.
 Sug inte upp vassa objekt.
 Sug inte upp material med små partiklar, som till exempel cement, stenar, gips

eller trä.
 Se till att dammsugarens filter är korrekt monterade och inte är skadade innan
du startar handdammsugaren.
 Täck inte för luftventilerna under användning.
 Om du av misstag har sugit upp någon vätska, stäng genast av handdammsugaren.
1. Placera munstycket 9 i sugöppningen 6 eller fäll ut borst-tillbehöret 7, om du vill suga upp smuts från mattan
Du kan också använda handdammsugaren utan det flexibla munstycket eller borsten.
2. Starta handdammsugaren (se ”Starta och stänga av dammsugaren”).
3. Sug upp smuts, smulor och ludd som finns inomhus.
4. Stäng av handdammsugaren (se ”Starta och stänga av dammsugaren”).
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5. Töm dammbehållaren 11 efter varje användning för att undvika blockering och för att garantera handdammsugarens funktion (se ”Tömma dammbehållaren”)

Tömma dammbehållaren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stäng av handdammsugaren.
Håll handdammsugaren över en soptunna med sugöppningen 6 riktad nedåt.
Tryck på knappen som frigör dammbehållaren 10 (se Fig. D).
Vik ned sugöppningen och töm behållaren 11.
Vrid behållaren medsols och ta bort kvarvarande smuts från den och metallfiltret 12.
Sätt tillbaka dammbehållaren på handdammsugaren och fäst genom att vrida den motsols.
Stäng ihop sugöppningen. Sugöppningen är korrekt placerad när du hör ett klick.

Ta bort metallfiltret och Hepafiltret
OBSERVERA!
RISK FÖR SKADOR!
Felaktig hantering av handdammsugaren kan resultera i skador på själva dammsugaren.
 Rengör Hepafiltret regelbundet, speciellt efter du har sugit upp smuts som mjöl
och kaffe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stäng av handdammsugaren.
Ta bort dammbehållaren 11 (se ”Tömma dammbehållaren).
Ta bort metallfiltret 12 genom att vrida det medsols.
Ta bort Hepafiltret 13 genom att trycka bort det från metallfiltret med hjälp av ditt finger.
Rengör filtren (se ”Rengöring”).
Sätt tillbaka Hepafiltret i metallfiltret.
Placera metallfiltret i handdammsugaren och fäst det genom att vrida det motsols.
Fäst dammbehållaren i handdammsugaren.

Ersätt Hepafiltret ungefär var sjätte månad.
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Rengöring
OBSERVERA!
FÖRDAMAGE!
SKADOR!
RISK OF
Felaktigt hanterande av handdammsugaren kan resultera i skador på själva
dammsugaren.

 Sänk aldrig ned handdammsugaren i vatten för att rengöra den, och rengör inte den med en steamer.
 Säkerställ att det inte kommer in några vätskor i apparaten.
 Säkerställ att alla delar, speciellt filtren, är helt torra innan du återmonterar delarna efter rengöring.
 Använd inte starka rengöringsmedel, metall- eller nylonborstar, eller vassa metallrengöringsverktyg

såsom knivar, stekspadar eller liknande. Dessa kan skada ytan.
1. Stäng av handdammsugaren.
2. Håll handdammsugaren över en soptunna med sugöppningen 6 nedåt.
3. Ta bort dammbehållaren 11 genom att vrida den medsols.
4. Töm dammbehållaren.
5. Torka av behållaren med en fuktad trasa.
6. Ta bort metallfiltret 12 från handdammsugaren genom att vrida det medsols.
7. Ta bort Hepafiltret 13.
8. Torka av metallfiltret med en fuktad trasa eller rengör det under rinnande vatten vid behov.
9. Rengör Hepafiltret med en mjuk borste eller knacka lite på det för att tömma smutsen.
10. Torka av utsidan av handdammsugaren med en torr trasa.
11. Låt alla delar torka helt innan återmontering efter rengöring.
12. Sätt tillbaka Hepafiltret i metallfiltret.
13. Sätt tillbaka metallfiltret i handdammsugaren och vrid det motsols.
14. Sätt tillbaka dammbehållaren i handdammsugaren och vrid den motsols.
Rengör alla delar av handdammsugaren regelbundet för att undvika blockeringar och för att
garantera handdammsugarens funktion.
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Felsökningar
Problem

Möjlig orsak

Lösning

Handdammsugaren visar
inga tecken på funktion.

Batteriet är urladdat.

Ladda handdammsugarens batteri
(se ”Ladda handdammsugaren).

Laddningsdisplayen 15
lyser inte upp.

Sladden 2 är inte korrekt Säkerställ att strömkontakten är korrekt
ansluten till eluttaget eller ansluten till eluttaget 3 och att sladden
till handdammsugaren.
är korrekt kopplad till laddningsuttaget 1
eller laddningsstationen 17.

Dammsugaren har dålig
uppsugningsförmåga.

Metallfiltret 12 eller
Hepafiltret 13 är
blockerade.

Rengör filtren (se ”Rengöring”).

Batteriet är urladdat.

Ladda handdammsugarens batteri
(se ”Ladda handdammsugaren”).

Dammbehållaren 11 är
full.

Töm dammbehållaren (se ”Töm
dammbehållaren”).

Metallfiltret eller
Hepafiltret är skadat.

Kontakta din lokala återförsäljare för att
beställa ett ersättningsfilter.

Behållaren är full.

Töm dammbehållaren (”se ”Töm
dammbehållaren”).

Metallfiltret eller
Hepafiltret är inte korrekt
isatt.

Återmontera filtren korrekt på handdammsugaren efter rengöring (se
”Rengöring”)

Smuts kommer ut från
luftventilerna.

14

Instruktionsmanual

GB
SE

Avfallshantering
(Gäller inom EU och andra europeiska länder som har separata insamlingsställen och återvinningsstationer.)
Gamla apparater får inte slängas i hushållssoporna!
Om handdammsugaren inte längre går att använda är varje konsument skyldig att
disponera apparaten, till exempel på en återvinningsstation inom din kommun.
Detta säkerställer att gamla apparater blir korrekt återvunna och negativa effekter
på miljön undviks. Av den anledningen är elektroniska apparater markerade med
symbolen som visas här.
Batteriet får inte slängas i hushållssoporna!
Som konsument är du skyldig att återvinna batterier, oavsett om de innehåller
skadliga ämnen eller inte*, på en återvinningsstation antingen inom din kommun
eller via butiker som tar emot elektroniska avfall så de blir disponerade på ett
miljövänligt sätt.
Lämna hela handdammsugaren på insamlingsstället (inklusive batteriet) och endast i
urladdat tillstånd!
*Märkning: Cd = Kadmium, Hg = Kvicksilver, Pb = Bly
Genom att återvinna din apparat på ett korrekt sätt bidrar du till att skydda vår miljö och medborgarnas
hälsa. Återvinning av material bidrar till en reducerad konsumtion av råmaterial. Ytterligare information
gällande avfallshantering och återvinning för den här produkten kan erhållas från företagen som sköter
avfallshanteringen i ditt samhälle, butiken där du köpte produkten eller från tillverkaren.

Tekniska specifikationer
Modell
Dimensioner
Driftspänning
Kraftutveckling
Utspänning
Arbetsspänning
Laddningstid
Säkerhetsklass
Vikt

SP-001 A
418 x 73 x 73 mm
100-240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A max
90 W
14 V 800
11.1 V
3,5 h
III
500 g

Kundservice
Om du har några frågor om produkten eller behöver reservdelar/-tillbehör, vänligen kontakta din lokala
återförsäljare.
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Produktdeler
1 Ladesokkel
2 Stikkontakt
3 Strømplugg
4 Biladapter (valgfritt)
5 Fleksibelt munnstykke (valgfritt)
6 Sugeåpning
7 Børstetilbehør
8 2-i-1 kombibørste
9 Munnstykke
10 Knapp for å løsne munnstykke
11 Støvbeholder
12 Metallfilter
13 HEPA-filter
14 AV/PÅ-knapp
15 Lade-display
16 Håndtak
17 Ladebase
18 Festeskruer (x3)
19 Fot til ladebase
Alle deler som følger med er beskrevet i denne instruksjonsmanualen. Du vil også kunne finne en opplisting av innholdet på
emballasjen eller på eget ark. Dersom du vil ha deler som ikke er inkludert i settet, kan disse kjøpes separat.
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Generell informasjon
Les og ta vare på denne manualen!
Denne manualen hører til Invictus ONE (heretter referert til som “ håndstøvsugeren“).
Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet og bruk.
Les manualen nøye, spesielt sikkerhetsinstruksen, før bruk av håndstøvsugeren. Dersom sikkerhetsanbefalingene ikke følges, kan dette føre til alvorlig skade, eller ødeleggelseav håndstøvsugeren.
Denne instruksjonsmanualen baseres på lover og regler i EU. I tillegg må man ta hensyn til landspesifikke regler. Behold instruksjonsmanualen til fremtidig bruk. Hvis du selger ellergir bort
håndstøvsugeren, skal instruksjonsmanualen følge med.

Forklaring av symboler
Følgende symboler og tilhørende tekst brukes i denne manualen, på selve støvsugeren eller emballasjen.

ADVARSEL!
Dette symbolet og tilhørende tekst, henviser til fare med lavere risiko, som kan
føre til skader av mindre alvorlig omfang.
VIS FORSIKTIGHET!
Dette symbolet/ordet står for fare, med moderat risiko for alvorlig skade eller død.
OBS!
Dette symbolet og tilhørende tekst, henviser til potensiell skaderisiko.
Sikkerhet
Riktig bruk
Håndstøvsugeren er bare designet for oppsuging av løst, tørt smuss, smuler og støv fra vanlige
husholdninger. Den er kun ment for privat bruk og passer ikke til kommersielle områder. Bruk bare
håndstøvsugeren som som beskrevet i denne manualen. All annen bruk anses som feil bruk og kan
forårsake materiell- og personskade. Håndstøvsugeren e er ikke et leketøy. Produsenten og distributøren
tar ingenting ansvar for skader som resultat av feilaktig bruk.
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Sikkerhetsinstruksjon

ADVARSEL!
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT!
Feilaktig elektrisk installering, eller tilkobling på for høy nettspenning kan føre til
elektrisk støt.
 Håndstøvsugeren må kun skrus på dersom strømspenningen i stikkontakten
matcher spenningen i ditt vegguttak.
 Stikkontakten må bare brukes i vegguttak som er lett tilgjengelig, slik at du til
enhver tid enkelt kan trekke den ut.
 Håndstøvsugeren må ikke brukes dersom den, eller dens strømtilkobling, har
synlige skader.
 Bruk kun medfølgende ladeutstyr ved oppladning av batteriet til den håndholdte støvsugeren.
 Håndstøvsugeren og dens batteri skal bare brukes med sikker ekstra-lav-volt
(SELV) i henhold til spesifikasjonene på etiketten.
 Strømkabelen i laderen kan ikke byttes på egenhånd. Ødelagt strømkabel må
kastes og erstattes av samme type fra leverandør.
 Strømkabelen i laderen kan må ikke under noen omstendigheter demonteres
eller åpnes på egenhånd. Reparasjoner må utføres av kvalifisert personell på
verksted. Dersom det gjøres forsøk på reparasjon på egenhånd, eller at støvsugeren ikke brukes i henhold til instruksjonene, bortfaller garantien.
 Ved reparasjoner, må det kun benyttes deler som samsvarer med originalspesifikasjonene. Den håndholdte støvsugeren inneholder elektriske og mekaniske
komponenter som er viktige for å beskytte mot potensielle farer.
 Håndstøvsugeren må aldri senkes i vann eller andre væsker.
 Berør aldri strømforsyningen med våte hender.
 Trekk aldri bare i ledningen når du skal trekke ut kontakten. Ta heller tak i selve
stikkontakten.
 Bær aldri støvsugeren etter ledningen.
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Hold Håndstøvsugeren og dens ledning borte fra åpen ild og varme overflater.
 Sørg for at man ikke kan snuble i ledningen.
 Ledningen må aldri komme i klem eller dras over skarpe kanter.
 Håndstøvsugeren skal kun brukes innendørs. Må aldri brukes i våte rom eller
ute i regnet.
 Håndstøvsugeren må aldri oppbevares slik at den kan falle i badekar, utslagsvask eller basseng.
 Pass på at barn ikke får mulighet til å stikke ting inn i støvsugeren.
 La aldri håndstøvsugerenn være uten oppsyn når den er i bruk.
 Dersom det oppstår en feil med din håndstøvsugeren, eller dersom du rengjør
den eller den ikke er i bruk; skru den av og trekk ut kontakten.
 Bruk ikke håndstøvsugeren med våte hender, hvis du står på vått gulv, eller
hvis støvsugeren selv er våt.
 Væsker må aldri suges opp med håndstøvsugeren.


ADVARSEL!
FARE FOR BARN OG MENNESKER MED BEGRENSET FYSISK, SENSORISK ELLER
MENTAL KAPASITET (FOR EKSEMPEL MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE,
ELDRE MENNESKER MED BEGRENSET FYSISK OG MENTAL KAPASITET) ELLER FOR
DEM SOM MANGLER ERFARING ELLER KUNNSKAP (FOR EKSEMPEL ELDRE BARN).

Håndstøvsugeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av mennesker med
begrenset fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, og av uerfarne, dersom de får
opplæring i håndtering og sikker bruk av støvsugeren, og har forstått risikoen
forbundet med bruk. Barn må aldri leke med håndstøvsugeren. Rengjøring og
vedlikehold må aldri utføres av barn uten oppsyn av ansvarlig voksen.
 Barn under 8 skal ikke være i nærheten av håndstøvsugeren og dens strømtilkobling.
 Barn må aldri få leke med emballasjen.
 Barn kan tvinne seg inn og kveles under lek.
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ADVARSEL!
FARE FOR EKSPLOSJON ELLER KJEMISK ETSESKADE
Det er alltid en risiko for eksplosjon dersom batterier og oppladbare batterier ikke
håndteres riktig. Ved kontakt med batterisyre som lekker fra batteri, kan kjemisk
etseskade oppstå.
 Batterier må aldri varmes opp eller kastes i åpen ild.
 Unngå at batterisyre kommer i kontakt med hud og slimhinner eller øyne.
Dersom dette skjer, må området skylles i rikelig med vann og hvis nødvendig
må lege konsulteres.
 Bruk bare den medfølgende laderen ved opplading av din håndstøvsuger.
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VIS FORSIKTIGHET!
FARE FOR SKADE!
Feilaktig håndtering av håndstøvsugeren kan føre til skade på deg selv eller andre.
 Pek aldri håndstøvsugeren mot mennesker eller dyr.
 Hold hår og klær borte fra åpningen på håndstøvsugeren. Den håndholdte
støvsugeren suger inn luft under bruk og du kan skade hår eller klær hvis de
suges inn.
 Bruk ikke håndstøvsugeren på overflater med sement eller lignende, eller på
materialer og stoffer som kan bli giftige ved innånding.
OBS!
FARE FOR ØDELEGGELSE!
Feilaktig håndtering av håndstøvsugeren kan føre til ødeleggelse av støvsugeren
selv.
 Bruk bare håndstøvsugeren når alle filter er korrekt innsatt.
 Luftventilene må aldri dekkes til mens håndstøvsugeren er i bruk.
 Hold håndstøvsugeren og dens lader unna varme overflater.
 Utsett aldri håndstøvsugeren for høy temperatur (varmeelementer etc.) eller
vær (regn etc).
 Hell aldri væske i håndstøvsugerenn.
 Stans bruk av håndstøvsugeren dersom plastikkdeler har sprekker eller er
deformert. Skadede deler må bare erstattes med nye originaldeler.
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Før første gangs bruk:
OBS!
FARE FOR ØDELEGGELSE!
Dersom du åpner emballasjen med en skarp kniv eller annet skarpt objekt, kan
håndstøvsugeren komme til skade.
Vær forsiktig under utpakking.
1. Fjern håndstøvsugeren fra emballasjen.
2. Sjekk at leveransen er komplett (se figur A, B og E).
3. Sjekk om håndstøvsugeren eller tilhørende deler har noen skader. Dersom det er tilfelle, må ikke støvsugeren
brukes.



Forberede ladestasjonen
1.
2.
3.
4.
5.

Sett ladebasen 17 i foten til ladebasen 19 (se figur B).
Vend den over og skru foten fast ved hjelp av de tre skruene 18.
Posisjoner ladestasjonen i nærheten av ønsket strømuttak.
Sett pluggen inn i hullet på baksiden av ladebasen.
Plugg inn kontakten 2 i strømuttaket.

Ladning av håndstøvsugeren
1. Sjekk at håndstøvsugeren er slått av.
2. Sett håndstøvsugeren i ladebasen 17 slik at ladekontakt opprettes, eller sett pluggen 3 i ladesokkelen 1 på
håndtaket 16 til håndstøvsugeren.
3. Ladedisplayet 15 lyser blått mens den lader.
4. Når batteriet er fulladet, slutter ladedisplayet å blinke.
 Håndstøvsugeren kan også lades i bilen dersom du er på reise. For å gjøre dette, plugger du biladapteret inn i
ladesokkelen på håndstøvsugerens håndtak og kobler den til 12V-uttaket i bilen, campingbilen el.

Skru håndstøvsugeren av og på
Skru den håndholdte støvsugeren på ved å trykke på ON/OFF-knappen 14. Håndstøvsugeren starter å suge og
displayet 15 lyser blått.
 Skru håndstøvsugeren av ved å trykke ON/OFF-knappen igjen. håndstøvsugeren stopper å suge og displayet skrur
seg av.
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Bruk av håndstøvsugeren
ADVARSEL!
FARE FOR EKSPLOSJON!
Dersom væsker kommer i kontakt med håndstøvsugeren, kan det føre til utvikling
av eksplosive blandinger eller damp.
 Sug aldri opp væsker med den håndstøvsugeren.
ADVARSEL!
BRANNFARE!
Der som du suger opp glør eller sigaretter med håndstøvsugeren, kan filteret ta fyr.
 Sug aldri opp glør eller aske.
NOTER!
FARE FOR ØDELEGGELSE!
 Feilaktig håndtering av håndstøvsugeren kan føre til at den ødelegges.
 Sug ikke opp skarpe ting.
 Sug ikke opp fine partikler ( f.eks. sement, steiner, gips eller tre).
 Sørg for at filteret er korrekt innsatt og at det ikke er skadet, før du skrur på

håndstøvsugeren.
 Dekk ikke luftventilene mens håndstøvsugeren er i bruk.
 Skru håndstøvsugeren av umiddelbart hvis du er uheldig og suger opp væsker.
1. Sett munnstykket 9 i sugeåpningen 6 eller fell ned børstetilbehøret 7, hvis du vil suge opp smuss fra teppet.
Du kan også bruke håndstøvsugeren uten det fleksible munnstykket eller børstetilbehør.
2. Skru håndstøvsugeren på (se “ skru håndstøvsugeren av og på“).
3. Sug opp støv og husholdningssmuss.
4. Skru av håndstøvsugeren (se “ skru håndstøvsugeren av og på“).
5. Tøm støvbeholderen 11 etter hver bruk for å unngå blokkering, samt å sikre best kapasitet (se “ Tømming av
støvbeholderen“).
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Tømming av støvbeholderen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skru håndstøvsugeren av.
Hold håndstøvsugeren over en søppelbøtte, med sugeåpningen 6 pekende nedover.
Trykk åpneknappen 10 (se figur D).
Fold sugeåpningen ned og tøm støvbeholderen 11.
Vend støvbeholderen med klokken og fjern eventuelle støvrester fra beholderen og metallfilteret 12.
Fest støvbeholderen til håndstøvsugeren igjen og fest den ved å vri mot klokka.
Klikk sugeåpningen på plass igjen. Sugeåpningen er korrekt lukket når du hører et klikk.

Fjerning av metallfilter og HEPA-filter
OBS!
FARE FOR ØDELEGGELSE
Feilaktig håndtering av håndstøvsugeren kan føre til at den skades.
 Rengjør HEPA-filteret jevnlig, spesielt etter oppsuging av finere smuss som mel
eller kaffe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skru håndstøvsugeren av.
Fjern støvbeholderen 11 (se «fjerning av støvbeholderen»).
Fjern metallfilteret 12 ved å skru det med klokka.
Fjern HEPA-filteret 13, ved å dytte det fra metallfilteret med fingeren din (se figur E).
Rengjør filteret (se «Rengjøring»).
Sett HEPA-filteret tilbake i metallfilteret.
Plasser metallfilteret tilbake i den håndholdte støvsugeren og fest det ved å skru mot klokka.
Fest støvbeholderen i den håndholdte støvsugeren.

HEPA-filteret bør erstattes ca. Hver 6. måned.
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Rengjøring
OBS!
FAREOF
FORDAMAGE!
ØDELEGGELSE!
RISK
Feilaktig håndtering av håndstøvsugeren kan føre til at den skades.

 Senk aldri håndstøvsugeren i vann for å rengjøre den og bruk aldri damprenser.
 Pass på at ingen væsker kommer inni rengjøringsenheten.

 Pass på at alle deler, spesielt filteret, er helt tørre før du setter sammen håndstøvsugeren igjen etter

rengjøring.
 Bruk aldri sterke rengjøringsmidler, børster med metall eller nylonbust, eller andre skarpe ren-

gjøringsverktøy eller kniver under rengjøringen. Det kan skade overflaten.
1. Skru håndstøvsugeren av.
2. Hold håndstøvsugeren over en søppelbøtte, med sugeåpningen 6 pekende nedover.
3. Ta ut støvbeholderen 11 ved å vri den med klokka.
4. Tøm støvbeholderen.
5. Tørk av støvbeholderen med en fuktig klut.
6. Fjern metallfilteret 12 fra håndstøvsugeren ved å skru det med klokka.
7. Fjern HEPA-filteret 13.
8. Tørk av metallfilteret med en fuktig klut eller skyll det under rennende vann hvis nødvendig.
9. Rengjør HEPA-filteret med en myk børste eller dunk det forsiktig mot kanten for å løsne støvet.
10. Tørk av utsiden av håndstøvsugeren med en tørr klut.
11. La alle deler tørke helt før du setter de sammen igjen etter rengjøring.
12. Sett HEPA-filteret tilbake i metallfilteret.
13. Plasser metallfilteret tilbake i håndstøvsugeren og fest det ved å vri mot klokka.
14. Fest støvbeholderen tilbake i håndstøvsugeren ved å vri mot klokka.
Rengjør alle deler av håndstøvsugeren jevnlig for å unngå blokkering og for å garantere full
kapasitet.
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Feilsøking
Problem

Mulig grunn

Håndstøvsugeren er død.

Batteriet kan være utladet. Lad batteriet (se «Ladning av
håndstøvsugeren»)

Ladedisplayet 15 lyser ikke. Strømkabelen 2 er ikke
koblet ordentlig til
vegguttaket eller
håndstøvsugeren.

Håndstøvsugeren suger
dårlig.

Det kommer støv ut av
luftventilene.
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Løsning

Sørg for at strømkabelen er korrekt satt
inn i uttaket 3 og at støvsugeren er
korrekt satt i ladesokkelen 1 eller
ladebasen 17.

Metallfilteret 12 eller
HEPA-filteret 13 er
blokkert.

Rengjør filteret (se «Rengjøring»).

Batteriet er utladet.

Lad batteriet (se «Ladning av
håndstøvsugeren»).

Støvbeholderen 11 er full.

Tøm støvbeholderen
(se «Tømming av støvbeholder»).

Metallfilteret eller
HEPA-filteret er skadet.

Kontakt selgeren for å bestille nytt filter.

Støvbeholderen er full

Tøm støvbeholderen
(se «Tømming av støvbeholder»).

Metallfilteret eller
HEPA-filteret er ikke
korrekt satt inn.

Sett filteret inn på ny etter rengjøring
(se «Rengjøring»).
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Avfallshåndtering
(Gjelder i EU og i land som har egne systemer for separat gjenvinning av ulikt avfall)
Gamle enheter må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall!
Dersom den håndholdte støvsugeren ikke lenger kan brukes, er forbrukeren forpliktet
til å resirkulere enheten på egnet sted og den skal ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Dette for å skåne miljøet. Av denne grunn er elektriske
apparater alltid merket med dette symbolet.
Batterier og oppladbare batterier må aldri kastes i husholdningsavfall!
Alle konsumenter er bundet av loven til å levere batterier til egnet gjenvinningssted
av miljøhensyn. Dette gjelder uvilkårlig om batteriene inneholder skadelige stoffer*.
Batterier skal alltid leveres utladet til gjenvinning.
* Merket: Cd= Kadmium, Hg= Kvikksølv, Pb= bly.

Ved å levere din enhet til gjenvinning har du bidratt til beskyttelse av miljøet og til å beskytte liv og
helse. I tillegg sparer resirkulering av materialer overforbruk av råvarer. Mer informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av denne enheten kan du få fra din lokale gjenvinningsstasjon eller fra selger eller
produsent.

Tekniske spesifikasjoner
Modell
Dimensjoner
Driftsspenning
Effekt
Utgangsspenning
Arbeidsspenning
Ladetid
Beskyttelsesklasse
Vekt

SP-001 A
418 x 73 x 73 mm
100-240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A max
90 W
14 V 800
11.1 V
3,5 h
III
500 g

Kundservice
Dersom du har spørsmål om produktet eller trenger reservedeler/-tilbehør, vær vennlig å kontakte din
lokale forhandler.
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Produktdele
1

Opladningsfatning

2

Ladeadapter

3

Strømstik

4

Biladapter (valgfrit tilbehør)

5

Fleksibel dyse (valgfrit tilbehør)

6

Sugeåbning

7

Børstetilbehør

8

2i1-børste (valgfrit tilbehør)

9

Dyse/mundstykke

10 Udløserknap
11 Støvbeholder
12 Metalfilter
13 Hepa-filter
14 On/Off-knap
15 Opladningsdisplay
16 Håndtag
17 Opladningsbase
18 Skruer, x3
19 Opladningsfod
I denne brugervejledning omnævnes alle de tilbehørsdele, der findes. En oversigt over indholdet i det sæt du har valgt at købe
findes på emballagen eller på et separat bilag. Dele der ikke er inkluderet kan købes separat.
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Generel information
Læs brugervejledningen grundigt og opbevar den til senere brug!
Denne brugervejledning tilhører Invictus One (herefter benævnt „håndholdt støvsuger“). Den indeholder
vigtig sikkerhedsinformation.
Vær venlig at læse denne brugervejledning og sikkerhedsinformationen grundigt igennem inden du
tager den håndholdte støvsuger i brug. Manglende overholdelse af anvisningerne i denne manual kan
resultere i alvorlige personskader eller ødelæggelse af den håndholdte støvsuger.
Brugervejledningen er baseret på EU‘s standarder og regler. Følg altid reglerne i det land du opholder dig
i hvis du befinder dig i udlandet. Opbevar brugervejledningen til fremtidig brug. Hvis den håndholdte
støvsuger overdrages til en anden person skal brugervejledningen medfølge.

Forklaring af symbolerne
Følgende symboler anvendes i brugervejledningen, står på den håndholdte støvsuger eller på emballagen.

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre død eller alvorlig
kvæstelse.
FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre kvæstelser.
BEMÆRK!
Manglende overholdelse kan medføre materielle skader.
Sikkerhed
Godkendt brug
Den håndholdte støvsuger er designet udelukkende til at støvsuge tørt, løst snavs, såsom husholdningsstøv, krummer og fnug. Den er ikke egnet til kommercielle områder og må kun anvendes til almindelig
husholdningsbrug. Husk at følge instruktionerne i denne brugervejledning for at undgå materielle- og
personskader. Den håndholdte støvsuger er ikke et stykke legetøj. Producenten og distributøren fratager
sig ethvert ansvar for skader såfremt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledning ikke overholdes.
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Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL!
FARE FOR ELEKTRISK STØD
Fejlagtig installation eller en for høj strømstyrke kan resultere i elektrisk stød.
 Hver støvsuger er udformet til en specifik spænding. Kontrollér, at din spæn-

dingsforsyning er den samme som på mærkepladen på ladeadapteren.
 Sørg for at stikkontakten i væggen er let tilgængelig således at du hurtigt kan
koble strømmen fra i tilfælde af fejl.
 Den håndholdte støvsuger må ikke anvendes hvis der er synlige skader på
enheden eller hvis ladeadapteren er defekt.
 Batteriet må kun oplades med medfulgte ladeadapter.
 Den håndholdte støvsuger eller batteri må kun benyttes med SELV kredser
(Safety Extra Low Voltage). Se specifikationerne på mærkepladen.
 Strømforsyningskablet må ikke udskiftes. Ladeadapteren skal bortskaffes hvis
den er skadet og erstattes med en tilsvarende ladeadapter.
 Du må under ingen omstændigheder åbne selve enheden. Reparationer skal
udføres af specialister. Skulle du selv udføre reparationer m.m. så bortfalder alle
garantier.
 Ved reparationer og udskiftninger må kun originale dele anvendes da denne
håndholdte støvsuger indeholder elektriske og mekaniske dele der er vigtige og
nødvendige for at sikre mod potentielle farer.
 Nedsænk aldrig den håndholdte støvsuger eller ladeadapteren i vand eller
andre væsker.
 Rør aldrig ved strømstikket med våde hænder.
 Træk aldrig i strømkablet for at trække strømstikket ud af stikkontakten. Tag
altid fat i selve stikket.
 Strømkablet må ikke erstattes.
 Løft aldrig den håndholdte støvsuger med strømkablet.
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 Hold den håndholdte støvsuger og ladeadapteren væk fra åben ild og varme

overflader.
 Sørg for at strømkablet ligger så det ikke udgør en snublefare.
 Strømkablet må ikke bøjes og må ikke gnides på skarpe kanter.
 Den håndholdte støvsuger må kun anvendes indendørs. Må aldrig bruges i våde
omgivelser eller i regnvejr.
 Den må ikke opbevares på et sted hvor der er fare for at den falder i et badekar
eller i en håndvask.
 Sikre at børn ikke kan komme genstande i den håndholdte støvsugers åbninger.
 Den håndholdte støvsuger skal altid være under opsyn når den er i brug.
 Sørg for at altid både slukke for den håndholdte støvsuger samt trække stikkontakten ud når den ikke er i brug, hvis der opstår fejl eller du skal rengøre den.
 Hold aldrig i den håndholdte støvsuger med våde hænder, hvis du står på et
vådt gulv eller hvis selve støvsugeren er våd.
 Støvsug aldrig væsker med den håndholdte støvsuger.
ADVARSEL!
UDGØR EN FARE FOR BØRN OG PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE, SENSORISKE
ELLER MENTALE EVNER (F.EKS. PERSONER MED HANDICAP, ÆLDRE PERSONER MED
NEDSTATTE FYSISKE OG MENTALE EVNER) ELLER PERSONER MED MANGLENDE
ERFARING OG VIDEN (F.EKS. ÆLDRE BØRN).
 Denne håndholdte støvsuger kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer

med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring
og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de
medfølgende risici. Lad ikke børn lege med den håndholdte støvsuger.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er
under opsyn.
 Børn under 8 år bør holdes væk fra den håndholdte støvsuger, strømkablet og
ladeadapteren.
 Børn må ikke lege med emballaget.
 Kvælningsfare for børn opstår ved leg med emballaget.
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ADVARSEL!
RISIKO FOR EKSPLOSION OG KEMISKE FORBRÆNDINGER!
Hvis man ikke følger anvisningerne omkring akkumulator- og batterisikkerhed,
opstår en risiko for en eksplosion. Kemiske brandsår kan opstå i forbindelse med
berøring af batterier der lækker.
 Batteriet må aldrig opvarmes og aldrig smides i åben ild.
 Undlad at lade substanser fra batteriet komme i kontakt med hud, øjne og
slimhinder.
 Anvend kun ladeadapteren som medfølger til at oplade den håndholdte
støvsuger.
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FORSIGTIG!
FARE FOR PERSONSKADE!
Ved forkert håndtering af den håndholdte støvsuger kan du komme til at skade
dig selv eller andre.
 Du må aldrig pege den håndholdte støvsuger mod mennesker eller dyr.
 Hold dit hår og løse dele på tøj væk fra den håndholdte støvsuger når den er i
drift. Den suger luften ind og kan forårsage skader hvis den får fat i dit hår eller
løse dele af dit tøj.
 Anvend ikke den håndholdte støvsuger på overflader der er dækket af cement
eller andre fine substanser, eller stoffer der er giftige.
BEMÆRK!
FARE FOR MATERIELLE SKADER!
Ved fejlagtig og ukorrekt håndtering kan der opstå skader på selve støvsugeren.
 Anvend kun den håndholdte støvsuger når alle filtrene er korrekt placerede.
 Luftventilerne må ikke dækkes til, når den håndholdte støvsuger er i brug.
 Hold den håndholdte støvsuger, strømkablet og ladeadapteren væk fra varme
overflader.
 Den håndholdte støvsuger må ikke udsættes for høje temperaturer (radiatorer
osv) eller vejr (regn osv).
 Hæld aldrig væsker i den håndholdte støvsugers kabinet/hovedenhed.
 Hvis nogle af plastic komponenterne er beskadiget eller misdannet skal du
ophør med at bruge den håndholdte støvsuger. De skadede dele bør erstattes
med tilsvarende originale dele.
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BEMÆRK!
FARE FOR MATERIELLE SKADER!
Skader på den håndholdte støvsuger kan opstå hvis du bruger en kniv eller et
skarpt værktøj til at åbne emballagen med.
Vær forsigtig når du pakker den håndholdte støvsuger ud.
1. Tag den håndholdte støvsuger ud af emballagen.
2. Kontrollér at alle delene er med i pakken (se FIG. A, B og E).
3. Se efter om der er skader på delene. Hvis der er skader må du ikke bruge den håndholdte støvsuger.



Forbered opladningstationen
4.
5.
6.
7.
8.

Isæt opladningsbasen 17 i opladningsfoden 19 (se FIG. B).
Vend på delen og skru opladningsfoden fast med de tre medfølgende skruer 18.
Stil opladningsstationen tæt ved den vægkontakt du vil bruge.
Isæt strømstikket 3 i hullet på bagsiden af opladningsbasen.
Tilsut ladeadapteren 2 i vægkontakten.

Opladning af den håndholdte støvsuger
1. Sikre at den håndholdte støvsuger er slukket og uden strøm.
2. Koble den håndholdte støvsuger til opladningsbasen 17 eller koble strømstikket 3 i opladningsfatningen 1 der
sidder på håndtaget af den håndholdte støvsuger.
3. Opladningsdisplayet 15 lyser blåt under opladning.
4. Når batteriet er fuldt opladet ophører det blå lys at blinke.
 Du kan også oplade enheden ved at bruge den valgfrie biladapter når du er på rejse, på ferie osv. Koble
biladapteren til opladningsfatningen, der sidder på håndtaget af den håndholdte støvsuger, og tilslut derefter
til en passende 12V strømforsyning i din bil, campingvogn og lign.

Tænd og sluk for den håndholdte støvsuger
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Tænd ved at trykke på On/Off-knappen 14. Den håndholdte støvsuger begynder at suge og opladningsdisplayet 15 lyser blåt.
Sluk for den håndholdte støvsuger ved at trykke på On/Off-knappen igen. Sugning ophør og opladningsdisplayet slukkes.

Brugervejledning

GB
DK

Ibrugtagning af den håndholdte støvsuger
ADVARSEL!
FARE FOR EKSPLOSION!
Når væsker bliver forstyrret af luftsugningen fra den håndholdte støvsuger, kan
eksplosiv damp eller blandinger formes.
 Sug aldrig væsker op med den håndholdte støvsuger.
ADVARSEL!
BRANDFARE!
Sug aldrig varme gløder, cigaretter osv. op med den håndholdte støvsuger da
filtrene kan bryde i brand.
 Støvsug aldrig glødende eller ulmende materialer eller ting op.
BEMÆRK!
FARE FOR MATERIELLE SKADER!
 Ukorrekt brug af den håndholdte støvsuger kan forårsage skader på selve

støvsugeren.
 Sug aldrig skarpe genstande op.
 Sug aldrig fine partikler op (f.eks. cement, stene, gips eller træ).
 Sikre at alle filtrene er korrekt isatte og ikke beskadigede inden du tænder for
den håndholdte støvsuger.
 Luftventillerne må ikke tildækkes når den håndholdte støvsuger er i drift.
 Hvis du kommer ved en fejltagelse til at suge væsker op skal du umiddelbart
slukke for den håndholdte støvsuger.
1. Sæt dysen/mundstykket 9 i sugeåbningen 6 eller nedfæld børstetilbehøret 7 når du vil suge snavs op fra
gulvtæppet.
2. Tænd for den håndholdte støvsuger (se „Tænd og sluk for den håndholdte støvsuger“).
3. Sug husholdningsstøv og -snavs, krummer, fnug osv. op.
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4. Sluk for den håndholdte støvsuger (se „Tænd og sluk for den håndholdte støvsuger“)
5. Tøm støvbeholderen 11 efter hvert brug for at undgå blokeringer og sikre den fulde kapacitet (se „ Tømning af
støvbeholderen“).

Tømning af støvbeholderen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sluk for den håndholdte støvsuger.
Hold den håndholdte støvsuger over en affaldsspand med sugeåbningen 6 peget nedad.
Tryk på udløserknappen 10 (se FIG. D).
Fold sugeåbningen nedad og tøm støvbeholderen 11.
Drej støvbeholderen med uret og fjern evt rester af snavs fra støvbeholderen og metalfiltret 12.
Sæt støvbeholderen på den håndholdte støvsuger og spænd den fast ved at dreje den mod uret.
Luk for sugeåbningen. Den er korrekt lukket når du hører et klik.

Fjerning af metalfiltret og Hepa-filtret
BEMÆRK!
FARE FOR MATERIELLE SKADER!
Forkert håndtering af den håndholdte støvsuger kan resultere i at selve apparatet
beskadiges.
 Rens Hepa-filtret jævnligt, især efter opsugning af fint snavs, såsom mel
eller kaffe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sluk for den håndholdte støvsuger.
Fjern støvbeholderen 11 (se “Fjerning af støvbeholderen“).
Fjern metalfiltret 12, ved at dreje det med uret.
Fjern Hepa-filtret 13, ved at trykke det ud af metalfiltret med din finger (se FIG. E).
Rens filtrene (se “Rensning/Rengøring“).
Isæt Hepa-filtret tilbage i metalfiltret.
Placér metalfiltret tilbage i den håndholdte støvsuger og spænd den fast ved at dreje den mod uret.
Fastsæt støvbeholderen tilbage på den håndholdte støvsuger.

Udskift Hepa-filtret ca. hver 6. måned.
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Rensning/Rengøring

BEMÆRK!
RISK
FAREOF
FORDAMAGE!
MATERIELLE SKADER!
Forkert brug af den håndholdte støvsuger kan resultere i at selve apparatet
beskadiges.

 Nedsænk aldrig den håndholdte støvsuger i vand for at rengøre den og brug aldrig en damprenser til

at rengøre med.
 Sørg for, at der ikke kommer væsker i enheden.
 Sørg for, at alle dele, især filtrene, er helt tørre før den håndholdte støvsuger samles efter rengøringen.
 Anvend aldrig skarpe eller slibende rengøringsmidler, metalbørster, skarpe metalredskaber osv.

De

kan skade overfladen på enheden.
1. Sluk for den håndholdte støvsuger.
2. Hold den håndholdte støvsuger over en affaldsspand med sugeåbningen 6 peget nedad.
3. Fjern støvbeholderen 11 ved at dreje den med uret.
4. Tøm støvbeholderen.
5. Tør støvbeholderen af med en fugtig klud.
6. Fjern metalfiltret 12, ved at dreje det med uret.
7. Fjern Hepa-filtret 13.
8. Tør metalfiltret med en fugtig klud eller rens det ved at skylle det under rindende vand.
9. Rens Hepa-filtret med en blød børste eller bank det forsigtigt for at løsne og fjerne snavset.
10. Tør den håndholdte støvsuger udvendigt med en tør klud.
11. Sikre at alle delene er helt tørre inden du samler den håndholdte støvsuger igen.
12. Isæt Hepa-filtret tilbage i metalfiltret.
13. Placér metalfiltret tilbage i det håndholdte støvsuger og spænd den fast ved at dreje den mod uret.
14. Fastsæt støvbeholderen tilbage på det håndholdte støvsuger.
Rengør alle dele jævnligt for at undgå blokeringer samt for at sikre at den håndholdte støvsuger
fungerer optimalt.
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Fejlfinding
Problem

Mulig årsag

Løsning

Den håndholdte støvsuger
fungerer slet ikke.

Batteriet er helt afladet.

Oplad batteriet (se “Opladning af den
håndholdte støvsuger“).

Opladningsdisplayet 15
lyser ikke.

Strømforsyningen er ikke
tilsluttet til den håndholdte støvsuger eller til
vægkontakten.

Sørg for at strømforsyningen er tilsluttet
vægkontakten og at strømstikket 3 er
tilsluttet opladningsfatningen 1 eller
opladningsbasen 17.

Sugekraften er svag.

Metalfiltret 12 eller
Rens filtrene (se “Rensning/Rengøring).
Hepa-filtret 13 er blokeret.
Batteriet er afladet.

Oplad batteriet (se “Opladning af den
håndholdte støvsuger“).

Støvbeholderen11 er fuld. Tøm støvbeholderen (se “Tømning af
støvbeholderen“).
Støv kommer ud af
luftventilerne.
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Metalfiltret eller
Kontakt din forhandler og bestil nye filtre.
Hepa-filtret er beskadiget.

Støvbeholderen er fuld.

Tøm støvbeholderen (se “Tømning af
støvbeholderen“).

Metalfiltret eller
Hepa-filtret er ikke isat/
placeret ordentlig.

Isæt filtrene ordentlig efter rengøring af
den håndholdte støvsuger (se “Rensning/
Rengøring“).
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Bortskaffelse
(Ifølge aktuelle EU-direktiver)
Brugte elektriske og elektroniske udstyr må ikke bortskaffes sammen med
usorterede husholdningsaffald!
Når den håndholdte støvsuger ikke længere kan anvendes skal det afleveres på en
kommunal genbrugsplads. Det er med til at sikre, at brugt og gammelt udstyr er
ordentlig genbrugt og mindsker den negative effekt på miljøet. Dette symbol betyder,
at elektrisk udstyr må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes sammen med usorterede
husholdningsaffald!
Du er ansvarlig som konsument for at bortskaffe batterier og akkumulatorer på en
ansvarlig måde uanset om de indeholder substanser som er farlige for miljøet eller ej.
Aflever batterier og akkumulatorer på en kommunal genbrugsblads. Aflever den
håndholdte støvsuger med et afladet batteri.
*mærket med Cd=Cadmium, Hg=Kviksølv, Pb=Bly
Ved at bortskaffe dit apparat på en ansvarlig måde er du med til at beskytte miljøet og menneskers
helbred. Genbrug af apparater er også med til at sænke forbrug af jordens råstoffer.

Tekniske specifikationer
Model
Størrelse
Driftspænding
Kraftutveckling
Udgangseffekt
Arbejdsspænding
Opladningstid
Beskyttelsesklasse
Vægt

SP-001 A
418 x 73 x 73 mm
100-240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A max
90 W
14 V 800
11.1 V
3,5 h
III
500 g

Kundeservice
Vær venlig at kontakte din forhandler for spørgsmål vedrørende den håndholdte støvsuger eller for
information om tilbehør og reservedele.
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Tuotteen osat
1

Charging
socket
Imurin
latausliitäntä

2

Power supply
Pistoke

3

Power connector
Virtajohdon
liitin

4

Vehicle adapter
(optional)
Autolaturi
(valinnainen)

5

Flexible jatkosuutin
nozzle (optional)
Taipuisa
(valinnainen)

6

Suction opening
Imuaukko

7

Brush attachment
harjaosa

8

2-in-1
2in-1Yhdistelmäharja
combibrush (optional)

9

Suulake
Nozzle

10 Vapautuspainike
Release button
11 Pölysäiliö
Dust container
12 Metallinen
Metal filtersuodatin
13 HEPA-suodatin
Hepa filter
14 On/off
On/Off-painike
switch
merkkivalo
15 Latauksen
Charge display

16 Imurin
Handlekahva
17 Lataustelakka
Charging base
kpl
18 Ruuvit
Screws,3 3x

19 Latausalusta
Charging foot
Tässä käyttöohjeessa on mainittu kaikki saatavilla olevat lisävarusteet. Ostamasi setin osat löytyvät pakkauksesta tai erillisestä
lisätystä paketista. Osat, jotka eivät kuulu settiisi, voidaan tietysti ostaa erikseen.
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Yleistä tietoa
Lue ja säilytä käyttöhjeet!
Tämä käyttöohje on Invictus One -imurille (jäljempänä “imuri“ tai “laite“). Ohjeessa on tärkeää tietoa
koskien turvallisuutta ja laitteen käyttöä.
Lue käyttöohje huolellisesti, erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin otat laitteen käyttöön. Ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa johtaa loukkaantumiseen tai imurin vahingoittumiseen.
Käyttöohje on EU:n lainsäädännön ja asetusten mukainen. Noudata aina maakohtaisia lakeja ja
erityisvaatimuksia. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Luovuta laite eteenpäin vain yhdessä
tämän käyttöohjeen kanssa.

Symbolien merkitykset
Seuraavat symbolit esiintyvät tässä käyttöohjeessa, laitteessa tai sen pakkauksessa.

VAROITUS!
Tämä symboli/merkintä varoittaa hengenvaarasta tai vakavasta
loukkaantumisesta, mikäli ohjetta ei noudateta.
VARO!
Tämä symboli/merkintä varoittaa loukkaantumisesta,
mikäli ohjetta ei noudateta.
HUOMIOI!
Tämä symboli/merkintä varoittaa laitteen mahdollisesta rikkoutumisesta,
mikäli ohjetta ei noudateta.
Turvallisuus
Käyttötarkoitus
Kannettava pölynimuri on suunniteltu erityisesti irrallisen, kuivan lian imemiseksi kotitalouksissa, kuten
lika, nukka, murut ja pöly. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kotitalouksissa eikä se sovellu
kaupalliseen tai ammattimaiseen käyttöön. Käytä imuria vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
Kaiken muun käytön katsotaan olevan väärinkäyttöä, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai jopa
henkilövahinkoja. Imuri ei ole lelu. Valmistaja ja jakelija eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat
laitteen virheellisestä tai väärinkäytöstä.
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A
16
15
14

1

2

13

4

12

11

10

3

6

5

7

9
8
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C
17

19

18

D

E

13

10

12
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Turvallisuusohjeet

VAROITUS!
SÄHKÖISKUN VAARA!
Virheellinen kytkentä tai liiallinen verkkojännite saattaa aiheuttaa sähköiskun.
 Kytke imuri päälle vain, jos verkkovirtajännite vastaa tyyppikilvessä mainittua
jännitettä.
 Kytke imurin virtalähde vain sellaiseen pistorasiaan, josta se on tarvittaessa
helposti ja nopeasti irrotettavissa.
 Älä käytä imuria, mikäli siinä on näkyviä vaurioita tai jos sen virtalähde on
vahingoittunut.
 Käytä vain mukana toimitettua virtalähdettä imurin lataamiseen.
 Imurin ja sen akun saa kytkeä ainoastaan tyyppikilven mukaiseen matalajännitteiseen (SELV) pistorasiaan.
 Virtalähteen johto ei ole vaihdettavissa. Hävitä viallinen virtalähde ja korvaa se
vastaavalla virtalähteellä.
 Älä missään olosuhteissa avaa imurin kuorta. Anna aina asiantuntijan suorittaa
korjaukset ja käytä sitä varten erikoisliikettä. Itsenäisesti suoritetut korjaukset,
virheelliset kytkennät tai väärinkäyttö aiheuttavat vastuun ja takuun raukeamisen.
 Korjauksiin saa käyttää vain alkuperäisen laitteen määritysten mukaisia osia.
Tämä imuri sisältää sähköisiä ja mekaanisia osia, jotka ovat välttämättömiä
suojaamaan mahdollisilta vaaroilta.
 Älä upota imuria tai sen virtalähdettä veteen tai muihin nesteisiin.
 Älä kosketa pistoketta, jos kätesi ovat märät.
 Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan tartu aina
pistokkeeseen.
 Älä koskaan kanna laitetta sen virtajohdosta.
 Pidä imuri ja sen virtalähde poissa avotulen ja kuumien pintojen läheisyydestä.
 Pidä virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa.
 Älä taita virtajohtoa tai vedä sitä terävien kulmien päällä.
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 Käytä imuria vain sisätiloissa. Imuri ei sovellu käytettäväksi kosteissa tiloissa tai

sateessa.
 Älä koskaan säilytä imuria paikassa, josta se voisi pudota kylpyammeeseen tai
pesualtaaseen.
 Varmista, etteivät lapset voi työntää esineitä imuriin.
 Älä jätä imuria valvomatta sen ollessa kytkettynä päälle. Kun et käytä imuria,
puhdistat imuria tai jos imuriin tulee jokin vika, sammuta imuri välittömästi ja
irrota virtajohto pistorasiasta.
 Älä käytä imuria, jos kätesi ovat märät, seisot märällä lattialla tai imuri itsessään
on kastunut.
 Imuri ei sovellu nesteiden imemiseen.
VAROITUS!
VAARALLINEN LAPSILLE JA TIETYILLE HENKILÖRYHMILLE, JOIDEN FYYSINEN,
AISTITOIMINTOIHIN LIITTYVÄ TAI HENKINEN TOIMINTAKYKY ON RAJOITTUNUT TAI
JOILLA EI OLE RIITTÄVÄÄ KOKEMUSTA TAI TIETOA LAITTEEN KÄYTÖSTÄ.
 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistitoimintoihin

liittyvä tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä saavat käyttää laitetta, jos he toimivat
valvonnan alaisina tai heitä on asianmukaisesti opastettu laitteen turvallisesta
käytöstä ja he ovat ymmärtäneet laitteen käytöstä aiheutuvat mahdolliset
vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
 Pidä imuri ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
 Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla.
 Muovikalvot ja -pussit aiheuttavat tukehtumisvaaran.
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VAROITUS!
RÄJÄHDYSTEN JA KEMIALLISTEN PALOVAMMOJEN VAARA!
Ohjeidenvastainen akun käsittely aiheuttaa räjähdysvaaran. Vuotava akkuhappo
saattaa aiheuttaa kemiallisia palovammoja.
 Älä kuumenna akkua tai heitä sitä avotuleen.
 Vältä akkuhapon joutumista iholle, silmiin tai limakalvoille. Mikäli joudut
kosketuksiin akkuhapon kanssa, huuhtele altistuneet alueet välittömästi ja
hakeudu lääkärin vastaanotolle.
 Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtalähdettä imurin lataamiseen.
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VARO!
LOUKKAANTUMISVAARA!
Imurin väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen laitteen käyttäjälle tai
sivullisille.
 Älä kohdista imuria ihmisiin tai eläimiin.
 Pidä hiukset ja vaatteet poissa imurin aukoista. Päällä ollessaan imuri imee
ilmaa ja voi aiheuttaa loukkaantumisen, mikäli hiuksia tai vaatteen osia kulkeutuu imuun.
 Älä käytä imuria pinnoilla, joissa on sementtiä tai muita hienojakoisia aineita tai
aineita, jotka ovat hengitettynä haitallisia.
HUOMIOI!
RIKKOUTUMISVAARA!
Väärinkäyttö saattaa johtaa imurin rikkoutumiseen.
 Käytä imuria vain, kun kaikki suodattimet ovat oikein asennettu.
 Älä peitä imurin ilma-aukkoja sen ollessa päällä.
 Pidä imuri ja sen virtalähde poissa kuumien pintojen lähettyviltä.
 Älä koskaan jätä imuria korkeisiin lämpötiloihin (kuten lämmityslaitteiden
läheisyyteen) tai sään armoille (kuten sateeseen).
 Älä koskaan kaada nesteitä imuriin.
 Poista imuri käytöstä välittömästi, jos huomaat sen muoviosissa halkeamia tai
osat ovat muuten muuttaneet muotoaan. Vahingoittuneet osat saa korvata vain
sopivilla alkuperäisosilla.
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Ennen ensimmäistä käyttökertaa
HUOMIOI!
RIKKOUTUMISVAARA!
Älä käytä pakkauksen avaamiseen veistä tai muita teräviä esineitä, jotta imuri ei
vahingoitu.
Käsittele varoen avatessa.
1. Poista imuri pakkauksesta.
2. Katso, että pakkaus sisältää kaikki osat (kuvat A, B ja E).
3. Tarkista, että imuri ja osat ovat ehjiä. Jos huomaat vaurioita, älä käytä imuria.



Latausaseman valmistelu
1.
2.
3.
4.
5.

Liitä lataustelakka 17 alustaan 19 (katso kuva B).
Käännä yhteenliitetyt osat ylösalaisin ja kiinnitä alusta tukevasti kolmella ruuvilla 18.
Sijoita latausasema lähelle pistorasiaa.
Kiinnitä virtajohdon liitin 3 lataustelakan takaosan liitäntään.
Kiinnitä virtalähde 2 pistorasiaan.

Imurin lataaminen
1. Varmista, että imuri on kytketty pois päältä.
2. Aseta imuri lataustelakkaan 17, joka on kytketty verkkovirtaan
tai
kiinnitä latauskaapelin liitin 3 imurin liitäntään 1, joka on imurin kahvassa 16.
3. Latauksen merkkivalo 15 vilkkuu sinisenä latautumisen ajan.
4. Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo lopettaa vilkkumisen.
 Matkustaessasi voit ladata laitetta lisäosana saatavalla autolaturilla. Kytke tällöin laturin liitin imurin kahvassa
sijaitsevaan liitäntään ja yhdistä laturi 12V pistorasiaan autossasi, matkailuvaunussasi tms.

Imurin päällekytkeminen ja sammuttaminen
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Kytke imuri päälle painamalla On/Off -painiketta 14. Imuri käynnistyy ja latauksen merkkivalo 15 syttyy
siniseksi.
Kytke imuri pois päältä painamalla uudelleen On/Off -painiketta. Imuri sammuu ja latauksen merkkivalo pimenee.
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Imurin käyttäminen
VAROITUS!
RÄJÄHDYSVAARA!
Nesteet voivat muodostaa räjähtäviä kaasuja tai yhdisteitä imutehon vaikutuksesta.
 Älä koskaan imuroi nesteitä tällä imurilla.
VAROITUS!
TULIPALON VAARA!
Hehkuvien hiilien, kytevien savukkeiden ja muiden sellaisten imuroiminen
saattaa aiheuttaa tulipalon.
 Älä imuroi hehkuvia tai kyteviä materiaaleja tai esineitä.
HUOMIOI!
RIKKOUTUMISVAARA!
 Imurin väärinkäyttö saattaa aiheuttaa sen rikkoutumisen.
 Älä imuroi teräviä esineitä.
 Älä imuroi hienojakoisia hiukkasia (esim. betoni, hiekka, muovi tai puu)
 Ennen kuin käynnistät imurin, varmista, että suodattimet on asennettu oikein ja ne

ovat ehjiä.
 Älä peitä imurin ilma-aukkoja sen ollessa päällä.
 Sammuta imuri välittömästi, jos olet vahingossa imuroinut nesteitä.
1. Liitä suulake 9 imuaukkoon 6 tai taita harjasosa 7 alas, jos haluat imuroida maton. Voit käyttää imuria myös
ilman suulaketta tai harjasosaa.
2. Käynnistä imuri (katso “Imurin päälle kytkeminen ja sammuttaminen”).
3. Imuroi lika, murut, pöly jne.
4. Sammuta imuri (katso “Imurin päälle kytkeminen ja sammuttaminen”).
5. Tyhjennä pölysäiliö 11 jokaisen käyttökerran jälkeen ehkäistäksesi tukokset ja varmistaaksesi parhaimman
imutehon (katso “Pölysäiliön tyhjentäminen”).
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Pölysäiliön tyhjentäminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sammuta imuri.
Pidä imuria roska-astian yllä imuaukko 6 alaspäin suunnattuna.
Paina vapautuspainiketta 10 (katso kuva D).
Taita imuaukkoa, jolloin pölysäiliö 11 avautuu ja tyhjenee.
Kierrä pölysäiliötä myötäpäivään ja poista jäljelle jäänyt lika säiliöstä ja metallisista suodattimista 12.
Kiinnitä pölysäiliö takaisin imuriin kiertämällä vastapäivään.
Napsauta imuaukko takaisin kiinni. Kun kuulet naksahduksen, se on sulkeutunut paikoilleen.

Metallisten suodattimien ja HEPA-suodattimen irrottaminen
HUOMIOI!
RIKKOUTUMISVAARA!
Virheellinen käyttö saattaa vahingoittaa imuria.
 Puhdista HEPA-suodatin säännöllisesti, erityisesti sen jälkeen, kun olet
imuroinut hienojakoista likaa, kuten jauhoja tai kahvinpuruja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kytke imuri pois päältä.
Poista pölysäiliö 11 (katso “Pölysäiliön tyhjentäminen”).
Poista metallinen suodatin 12 kääntämällä myötäpäivään.
Poista HEPA-suodatin 13 painamalla se pois metallisesta suodattimesta (katso kuva E).
Puhdista suodattimet (katso “Puhdistaminen”).
Laita HEPA-suodatin takaisin metalliseen suodattimeen.
Aseta metallinen suodatin takaisin imuriin kääntämällä vastapäivään.
Kiinnitä pölysäiliö takaisin imuriin.

Vaihda HEPA-suodatin noin 6 kuukauden välein.
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Puhdistaminen
HUOMIOI!
RIKKOUTUMISVAARA!
RISK
OF DAMAGE!
Vääränlainen käyttö saattaa aiheuttaa imurin rikkoutumisen.
 Älä koskaan upota imuria veteen puhdistaessasi sitä, äläkä puhdista imuria
höyrypuhdistajalla.
 Varmista, ettei imuriin päädy mitään nesteita.
 Varmista, että kaikki osat, erityisesti suodattimet, ovat täysin kuivia ennen kuin

laitat ne takaisin imuriin puhdistuksen jälkeen.
 Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai teräviä tai hankaavia esineitä

puhdistukseen. Ne saattavat vahingoittaa laitetta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sammuta imuri.
Pidä imuria roska-astian yllä imuaukko 6 alaspäin suunnattuna.
Poista pölysäiliö 11 kiertämällä myötäpäivään.
Tyhjennä pölysäiliö.
Pyyhi pölysäiliö kostealla liinalla.
Poista metallinen suodatin 12 myötäpäivään kääntämällä.
Poista HEPA-suodatin 13.
Pyyhi metallinen suodatin kostealla liinalla tai puhdista se tarvittaessa juoksevan veden alla.
Puhdista HEPA-suodatin pehmeällä harjalla tai taputtele sitä irroittaaksesi lian.
Pyyhi imurin ulkokuori kuivalla liinalla.
Anna kaikkien osien kuivua täysin ennenkuin asetat ne puhdistuksen jälkeen takaisin imuriin.
Laita HEPA-suodatin takaisin metalliseen suodattimeen.
Aseta metallinen suodatin takaisin imuriin kääntämällä vastapäivään.
Kiinnitä pölysäiliö takaisin imuriin vastapäivään kiertämällä.
Puhdista kaikki imurin osat säännöllisesti ehkäistäksesi tukokset ja varmistaaksesi parhaimman
imutehon.
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Vianmääritys
Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Laite ei toimi.

Akku on tyhjä.

Lataa imurin akku (katso
“Imurin lataaminen“).

Latauksen merkkivalo 15
ei pala.

Virtalähde 2 ei ole oikein
kytkettynä imuriin tai
pistorasiaan.

Varmista virtalähteen kytkennät
pistorasiaan 3 ja latausliitäntään 1 tai
lataustelakkaan 17.

Imuteho on heikko.

Metallinen suodatin 12 tai Puhdista suodattimet (katso
HEPA-suodatin 13 on
“Puhdistaminen“).
tukossa.

Ilma-aukoista tulee pölyä.
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Akku on vähissä.

Lataa imurin akku (katso
"Imurin lataaminen").

Pölysäiliö 11 on täynnä.

Tyhjennä pölysäiliö (katso
“Pölysäiliön tyhjentäminen“).

Metallinen suodatin tai
HEPA-suodatin on
vahingoittunut.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään varaosasuodattimen hankkimiseksi.

Pölysäiliö on täynnä.

Tyhjennä pölysäiliö (katso
"Pölysäiliön tyhjentäminen").

Metallinen suodatin tai
HEPA-suodatin on väärin
asennettu.

Uudelleenasenna suodattimet oikein
ohjeen mukaisesti (katso
“Puhdistaminen“).
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Hävittäminen
(Sovelletaan Euroopan unionissa ja muissa Euroopan valtioissa, joissa on erilliset jätteiden ja kierrätettävien
aineiden keräysjärjestelmät)
Sähkölaitteita ei saa laittaa sekajätteen joukkoon!
Symboli, jossa jäteastian päällä on rasti, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hävitä sähkölaitteet ja elektroniset laitteet
palauttamalla ne asianmukaisiin keräyspisteisiin. Lisätietoja tämän laitteen
hävittämisestä tai kierrättämisestä saat paikallisilta jäteyrityksiltä, yrityksestä josta
laite on ostettu tai valmistajalta.
Akkuja tai pattereita ei saa laittaa sekajätteen joukkoon!
Akut ja patterit tulee poistaa laitteesta ennen sen hävittämistä ja hävittää erikseen.
Ympäristön suojelemiseksi pattereita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan ne täytyy palauttaa asianmukaisiin keräyspisteisiin. Ota selvää
akkujen ja pattereiden hävittämistä koskevista paikallisista määräyksistä. Tyhjissäkin
akuissa on vielä jäännösenergiaa. Peitä siitä syystä ennen hävittämistä navat teipillä
välttääksesi oikosulkuja, jotka voivat aiheuttaa tulipaloja tai räjähdyksiä.
Hävittämällä laitteesi oikein autat myös ympäristön ja kanssaihmisten terveyden suojelemisessa.
Materiaalien kierrätys auttaa vähentämään raaka-aineiden kulutusta. Lisätietoja tämän laitteen
hävittämisestä ja kierrätyksestä saat jätehuoltoyrityksiltä, yrityksestä, josta laite on ostettu tai valmistajalta.

Tekniset tiedot
Malli
Mitat
Käyttöjännite
Imuteho
Jännite ulos
Jännite
Latausaika
Suojausluokka
Paino

SP-001 A
418 x 73 x 73 mm
100-240 V ~ 50/60 Hz 0,4 A max
90 W
14 V 800
11.1 V
3,5 h
III
500 g

Asiakaspalvelu
Mikäli sinulla on kysyttävää laitteesta, sen vara- tai lisäosista, otathan ystävällisesti yhteyttä jälleenmyyjään.
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