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Lees de handleiding goed door en volg de instructie nauwgezet op.
Bewaar deze handleiding voro toekomstig gebruik.
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MODEL         VOLTAGE        VERMOGEN         GELUID        ZUIGKRACHT

1. Lucht inlaat

2. Aan/Uit 

3. Stofbak handvat

4. UV lamp Indicatie

5. Kabel aansluiting

6. Wielen

7. Zuigmond

8. UV Lamp
 

9. Foto-elektrische sensors

10. Dubbele hoog frequentie trilplaten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

INSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Beste Klant,
Bedankt voor het kopen van deze Zoef Robot UV-Stofzuiger. 
We hopen dat u veel plezier beleeft aan dit product en dat deze een onmisbare
kracht in uw huishouden wordt. Deze Zoef Robot is eenvoudig in gebruik. 
Het is echter wel van belang deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen 
voordat u de UV-Stofzuiger gaat gebruiken.

Veiligheid voorop!
Zorg ervoor dat u deze gebruiksaanwijzing volledig begrijpt voordat u het 
apparaat aanzet. Lees voordat u deze UV-Stofzuiger voor het eerst gebruikt 
alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door.

• Houd de verpakkingszak uit de buurt van kinderen.
• Open de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

• Betracht altijd de nodige voorzichtigheid bij het gebruik van uw UV-Stofzuiger. 
   Om het risico op schade en letsel te beperken dienen de veiligheidsinstructies 
   zorgvuldig te worden gelezen en dienen bij het instellen, gebruik en onderhoud de 
   veiligheids voorzorgs maatregelen in acht genomen te worden!
• Lees, voordat u verder gaat met het uitpakken van de, de onderstaande 
   veiligheidsinstructies en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen nauwkeurig door. 
   Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u deze, indien nodig, op een later tijdstip nog 
   eens kunt raadplegen.
• Dit product kan gebruikt worden om huisstofmijt en bacteriën te doden op, 
   en stof te verwijderen van, diverse katoenen producten zoals matrassen, dekbedden, 
   lakens, banken en dekens.
• Dit product is een UV-Stofzuiger voor huishoudelijk gebruik. Gebruik deze niet 
   voor commerciële, industriële of andere doeleinden dan stofzuigen.
• Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
• Gebruik alleen de originele bijgevoegde stroomkabel, dit voorkomt beschadiging aan 
   het product. Gebruik van een andere stroomkabel leidt onmiddellijk tot het verlies 
   van Garantie.
• Haal de UV-Stofzuiger niet uit elkaar.
• Besproei of dompel de UV-Stofzuiger niet onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik de UV-Stofzuiger niet op natte vloeren of in ruimten zoals een badkamer waar 
   het gevaar bestaat dat deze in contact komt met water.
• Zuig nooit water of andere vloeistoffen op.
• Zuig nooit brandbare stoffen en zuig nooit as op.
• Gebruik de Zoef Robot niet voor het opzuigen van glasscherven en andere scherpe 
   voorwerpen. Dit kan beschadigingen aan de Robot opleveren.
• Gebruik de UV-Stofzuiger niet in de buurt van gevaarlijke plekken zoals een open 
   haard of zwembad, of in de buurt van brandende voorwerpen (zoals een kaars of sigaret).
• Voorkom directe blootstelling aan zonlicht.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel niet beschadigd, dit kan een elektrische schok 
   veroorzaken.
• Gebruik de UV-Stofzuiger nooit als de stekker, stroomkabel of de UV-Stofzuiger 
   zelf beschadig is.
• Probeer de UV-Stofzuiger nooit zelf te repareren. Dit leidt tot verlies van Garantie.
• De UV-Stofzuiger mag niet gebruikt worden door kinderen en of personen met 
   verminderde lichamelijke, zintuigelijke en/of geestelijke vermogens, of personen met 
   gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun 
   veiligheid toezicht houdt of hun heeft uitgelegd hoe de UV-Stofzuiger gebruikt dient 
   te worden.



• Raak de UV-Stofzuiger, stroomkabel of stekker nooit aan wanneer uw handen nat zijn. 
• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de UV-Stofzuiger niet gebruikt of 
   schoonmaakt.
• Zet de UV-Stofzuiger eerst uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. 
   Trek niet aan de stroomkabel wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt maar 
   gebruik hiervoor de stekker.
• Zorg ervoor dat na het schoonmaken van de onderdelen de onderdelen weer 
   volledig droog zijn. Dit om schade aan de UV-Stofzuiger te voorkomen.
• Schakel de UV-Stofzuiger altijd uit wanneer deze zich abnormaal gedraagt of een 
   vreemde geur afgeeft, of wanneer er zich een gevaarlijke situatie voor doet.
• Laat na gebruik de UV lamp altijd geheel afkoelen voordat u deze aanraakt en de 
   UV-Stofzuiger opbergt.

Figuur 1

Figuur 2LET OP: KIJK NOOIT IN DE UV LAMP!
• Plug eerst de platte stekker in de UV-Stofzuiger en stop daarna pas de stekker in het 
  stopcontact (220V). Controleer of de spanning uit het stopcontact overeenkomt met 
  de technische gegevens op de UV-Stofzuiger. 
• Zorg er voor dat de stroomkabel geheel uitvouwen is en deze niet ergens achter kan 
  blijven hangen in het geval u er mee gaat lopen.
• Voorkom dat de stroomkabel knel komt te zitten.
• Raak hete onderdelen niet aan (zoals de UV-C lamp).
• Gebruik de UV-Stofzuiger niet op dieren, mensen of planten.
• Ga niet op de UV-Stofzuiger staan of zitten.
• Zorg ervoor dat de foto-elektrische sensor van de UV-C lamp niet afgedekt wordt.
• Raak de trilplaten niet aan wanneer de UV-Stofzuiger aan staat.

Let op:
1) Wanneer de UV indicator brand werkt de ultraviolette sterilisatie functie normaal.
2) De UV lamp werkt alleen normaal wanneer de te bestralen ondergrond zich op 
    2 tot 3 cm afstand bevindt en de stofzuiger een hoek van maximaal 30 graden maakt 
    met de te bestralen ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK



AANSLUITKABEL MONTEREN

STARTEN STOFZUIGEN

GEBRUIK

VERVANGING UV-C STERILISATIE LAMP

PRODUCT ONDERHOUD

PROBLEMEN OPLOSSEN

Plug eerst de platte stekker in de UV-Stofzuiger en stop daarna pas de stekker in het 
stopcontact (220V). Wanneer u de UV-Stofzuiger niet gebruikt schakelt u deze eerst 
uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. 

Stop de stekker in het stopcontact en druk op de startknop (figuur 2), de 
UV-Stofzuiger begint met schoonmaken. Wanneer u de UV-Stofzuiger wilt uitzetten 
drukt u nogmaals op de startknop.

Let op: 
De UV sterilisatie lamp reinigt, door haar intelligente besturingstechniek, 
automatisch voorwerpen zonder deze handmatige te moeten bedienen.

Wanneer de filter of opvangbak vies zijn haalt u deze uit de UV-Stofzuiger en maak 
deze schoon met water. Droog de opvangbak met een droge, zachte doek en plaats 
deze pas terug wanneer de filter compleet droog is.
Inspecteer de UV-Stofzuiger elke keer voordat u deze gebruikt. Gebruik deze niet 
wanneer de stroomdraad of stekker beschadigd of kapot is.

Trek de stekker uit het stopcontact:
• Wanneer de UV-Stofzuiger niet gebruikt wordt.
• Wanneer er tijdens het gebruik storingen ontstaan.
• Bij onweer.
• Bij onderhoud en schoonmaken van de UV-Stofzuiger
• Wanneer u onderdelen vervangt.

De UV-Stofzuiger kan alleen gebruikt worden wanneer de opvangbak en het HEPA filter 
op de juiste manier geplaatst zijn. Indien opvangbak en het HEPA filter vervangen 
dienen te worden kunt u contact op met de klantenservice van Zoef Robot.
Zorg ervoor dat de opvangbak en het HEPA filter geheel droog zijn voordat u ze 
terugplaatst op de daarvoor bestemde plaats.
Stop niets in de uitlaat opening. Wanneer de uitlaat opening geblokkeerd is kunt u de 
UV-Stofzuiger niet gebruiken.
Gebruik de UV-Stofzuiger niet om stof van stenen, cement of boormachines te halen. 
Dit kan een verstopping van en/of schade aan het HEPA filter veroorzaken.
Gebruik geen middelen om de wielen te smeren (olie ed.) 

Voordat u de lamp gaat vervangen, eerst de stekker uit het stopcontact halen en 
UV-Stofzuiger laten afkoelen.
• Schroef de 2 schroeven van het afdekplaatje van de UV-lamp los.
• Klem het uiteinde van de UV-C sterilisatie lamp voorzichtig met een tang en draai 
   deze 90 graden totdat uw het uiteinde van de buis in het buisslot ziet. 
   Trek nu de lamp er voorzichtig uit.
• Stop de nieuwe UV-C sterilisatie lamp in de houder en plaats het in de UV-C kop.
• Klem het uiteinde van de UV-C sterilisatie lamp voorzichtig met een tang en draai 
   deze 90 graden.
• Schroef het afdekplaatje weer vast.

Let op: Dompel de UV-Stofzuiger, UV-C kop, stroomkabel of stekker nooit onder in 
water of andere vloeistof.
Gebruik alleen milde, niet agressieve schoonmaakmiddelen om de buitenkant van de 
UV-Stofzuiger schoon te maken.
Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de UV-stofzuiger schoon maakt.
Leeg de opvangbak na elk gebruik. En maak regelmatig schoon met water. 
Plaats deze pas terug als deze geheel droog is.
Maak het HEPA-filter regelmatig schoon. Wanneer u de HEPA-filter afspoelt met water 
mag u deze pas terugplaatsen als deze geheel droog is.

Probeer bij een defect aan de UV-Stofzuiger deze nooit zelf te repareren maar neem 
contact op met de klantenservice van Zoef Robot.

PROBLEEM OMSCHRIJVING     OPLOSSING

UV-C sterilisatie lamp werkt niet.  De UV-C kop is niet horizontaal geplaatst, of de foto-
                                                             elektrische sensor is niet correct geplaatst.
De UV-Stofzuiger zit vast.              Controleer of het wiel aan de onderkant van de 
                                                             UV-Stofzuiger niet vast zit.
De UV-Stofzuiger gaat niet aan.     Controleer of de stroomkabel correct geplaatst is.
                                                             Controleer of de UV-Stofzuiger aan staat.
                                                             Controleer of alle onderdelen geplaatst zijn.


