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BELANGERIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 

Betracht altijd de nodige voorzichtigheid bij het gebruik van uw Zoef Robot 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 
veiligheidsvoorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden! 

 
Lees, voordat u verder gaat met het uitpakken van de verpakking, de onderstaande veiligheidsinstructies 

en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen nauwkeurig door. Bewaar de gebruikers handleiding zodat u deze, 
indien nodig, op een later tijdstip nog eens kunt raadplegen. 

 
Veiligheid: 

• Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. 
• Gebruik alleen onze originele, meegeleverde adapter om de Zoef Robot op te laden. 

• Dit voorkomt beschadiging aan het product. Gebruik van een andere adapter leidt onmiddellijk tot 

het verlies van Garantie. 
• Haal de Zoef Robot niet uit elkaar. 

• Besproei of dompel de Zoef Robot of de adapter niet onder in water of andere vloeistoffen. 

• Gebruik de Zoef Robot niet op natte vloeren of in ruimten waar het gevaar bestaat  
dat deze in contact komt met water. 

• Gebruik de Zoef Robot niet in vochtige ruimten, zoals de badkamer. 

• Zuig nooit brandbare stoffen op en zuig nooit as op voordat dit geheel is afgekoeld. 
• Gebruik de Zoef Robot 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) 

• Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd, dit kan een elektrische schok veroorzaken. 

 
Waarschuwing: 
• Gebruik de Zoef Robot nooit als de stekker, netsnoer, de net adapter of de 

• Robot zelf beschadig is. 

• Probeer de Zoef Robot nooit zelf te repareren. Dit leidt tot verlies van Garantie. 

De Zoef Robot mag niet gebruikt worden door personen (waaronder kinderen) 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 Zoef Robot gebruikt dient te worden. 

• Raak de Zoef Robot, snoer en adapter nooit aan wanneer uw handen nat zijn. 
• Houd haar, lichaamsdelen en losse kleding uit de buurt van de borstel en andere bewegende  

onderdelen van de Zoef Robot. 

• De Zoef Robot is geen kinderspeelgoed. Kleine kinderen en huisdieren dienen onder toezicht  

    te staan wanneer Zoef Robot aan het werk is. 

• Zorg ervoor dat er geen spullen of lichaamsdelen voor de zuigmond / borstel gehouden worden  
op het moment dat deze aan staat. 

• Zorg er voor dat de Zoef Robot niet verstrikt raakt in trekkoorden van jaloezieën of gordijn,  
netsnoeren of andere kabels. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.  

• Gebruik de Zoef Root niet voor het opzuigen van glasscherven en andere scherpe voorwerpen.  
Dit kan beschadigingen aan de Robot opleveren. 

• Schakel de Zoef Robot altijd uit wanneer deze zich abnormaal gedraagt of een vreemde geur  
afgeeft of wanneer er zich een gevaarlijke situatie voor doet. 

• De Zoef Robot functioneert alleen in een omgevingstemperatuur tussen de 

• 5 en 40 graden Celsius.
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Waarschuwing; 

• Om ongelukken door bewegende delen te voorkomen moet de stekker uit het stopcontact zijn wanneer u 

service gaat uitvoeren. 

• Om ongelukken van elektrische schokken te voorkomen Zorg dat de stofzuiger uit staat en niet aan de oplader 

staat. 

• Om ongelukken te voorkomen zorg dat de stofzuiger niet buiten of in natte omgeving wordt gebruikt.  

 

 

 

KENNISMAKING MET JAMES 

 

Steel stofzuiger 

1.Hoofdstang   

2. Zuigmond voor kieren en sleuven   

3. James Motor en stof opvang   

4. Oplaad adapter   

5. Turbo borstel    

6. Mini turbo Borstel  
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VOORZORGSMAATREGELEN 

Belangrijk; Als de zuigmond op de buis verstopt zit, zet de stofzuiger uit en verwijder de substantie voordat u 

verder gaat. 

 

1. Gebruik de stofzuiger niet te dicht bij verwarming, radiatoren 

 

 

Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u de adapter in het stopcontact steekt. 

 

Verwijder grote of scherpe objecten voordat u begint met stofzuigen dit kan de stofbak en de stofzuiger 

beschadigen. 

 

 

Als u de stekker uit het stopcontact halt trek dan niet aan de kabel maar aan de stekker.  

Zuig niets op dat brand zoals bijvoorbeeld een brandende sigaret, hete as. 

Gebruik de stofzuiger niet zonder stofbak. 
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VOOR GEBRUIK 

 

Opmerking; Verwijder altijd de adapter van de stofzuiger voordat u deze gaat gebruiken. 

 

 
Montage van de onderdelen 

 

1.Druk de stofbak tegen het hoofddeel om deze te bevestigen. Druk de knop in om de stofbak te verwijderen. (zie 

hieronder) 

 

 

2.Druk de Zuigmond voor kieren en sleuven op het hoofddeel om deze te gebruiken. 

 

 

3, Druk de metalen buis verbinding op de turbo borstel en op het hoofddeel. Druk op de knop om deze los te 

maken.. 
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4, Turbo borstel schoonmaken 

Er is een kleine knop op aan de zijkant van de borstel. Trek aan deze knop om de borstel er uit te halen en 

schoon te maken. 

 

5, Opladen 

Steek de stekker in het stopcontact en daarna het andere uiteinde van de adapter in het hoofddeel. 

Als de LED knippert is de James aan het opladen. Als alle drie de LED’s branden is James helemaal opgeladen.  
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Aan zetten 

 De Aan/uit knop heeft drie standen.  

 Toets 1 maal op de aan/uit knop en de stofzuiger gaat aan op normale snelheid. 

 Toets 2 maal op de aan/uit knop en de stofzuiger gaat aan op turbo snelheid. 

 Toets 3 maal op de aan/uit knop en de stofzuiger gaat uit. 

 

 

Stofbak legen en vervangen van het HEPA filter 

 

Om de beste werking te garanderen moet u de stofbak legen als deze vol is en het HEPA filter regelmatig 
schoonmaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Let op; Maak de stofbak of het HEPA filter niet schoon in de wasmachine. Gebruik geen haardroger om deze 

droog te maken. Laat deze in de lucht drogen. 

 

1. Maak het filter schoon met koud water en laat deze voor 24 uur drogen voordat u deze terug plaats in de stofbak. 

2. Plaats de stofbak filter voorzichtig terug in de stofbak. 

Let op! Gebruik de stofzuiger nooit zonder filter of stofbak! 

 

Opmerking; Het is aan te raden om het HEPA filter om de 3 maanden te vervangen. 
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PROBLEEMOPLOSSINGEN 

Probleem oplossingen 

PROBLEEM MOGELIJKE REDEN MOGELIJKE OPLOSSING 

DE STOFZUIGER WERKT NIET 1. De batterij is op  1. Laad de batterij op 

DE STOFZUIGER ZUIGT NIET OF PAKT 
VUIL NIET OP 

1. De stofbak is vol 
2. Het HEPA filter is vol  

1. Leeg de stofbak. 
2. Verwijder de stofbak en controleer 

of er erges een verstopping zit in de 
lucht doorvoer. Verwijder deze. 
Maak het HEPA filter schoon of 
vervang deze 

3. Laad de stofzuiger op  

ER ONSNAPT LUCHT UIT DE 
STOFZUIGER 

1. Leeg de stofbak 
2. Het HEPA filter is vol Het filter is 

niet goed geïnstalleerd. 
3. Er zit een gat in de stofbak 

1. Leeg de stofbak. 
2. Bekijk de stofbak installatie 

instructies 
3. Plaats een nieuw stofbak  

 

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE: 

 

 

Reserveonderdelen en Verbruiksartikelen: 

Vervang altijd met alleen originele Zoef Robot reserveonderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde 

vakhandel en via www.zoefrobot.nl 

 

Kwaliteit: 

Onze fabrieken zijn onafhankelijk gecontroleerd op kwaliteit. Onze producten worden gemaakt met behulp van het 

ISO9001 systeem. 

 

Milieu: 

Dit toestel valt onder de "European Directive 2002/96/EC on Wast Electrical and 

Electronic Equipment" (WEEE) 

 

De accu van de Zoef Robot bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Gooi de accu niet weg met het 

normale huisafval, maar lever deze in bij een officieel inzamelpunt voor batterijen. 

 

Gooi de Zoef Robot aan het eind van haar levensduur niet weg met het normale huisafval, maar lever deze in bij 

een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. 

Voordat u uw Zoef Robot wegdoet en inlevert, dient u de accu te verwijderen. Op deze manier levert u een bijdrage 

aan een schoner milieu. 

 

Garantie: 

Uw Zoef Robot is met de grootste zorg ontwikkeld en ontworpen. 

Wanneer uw Zoef Robot onverhoopt gerepareerd dient te worden kunt u contact opnemen met het verkoop punt 

waar u het toestel gekocht heeft of kijk op de website van: www.zoefrobot.nl. Het eerste jaar zit er op uw Zoef 

Robot fabrieksgarantie, maar ook daarna kunt u voor service bij ons terecht. 

 


