JAMES 2.0
STEELSTOFZUIGER
Model No.: STS08Z

Handleiding

Veiligheidsinstructies
Inhoud

Bewaar de verpakking en deze handleiding voor toekomstig gebruik.
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Het is een must om alle onderstaande instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen
voordat u onze stofzuiger gebruikt.
Wanneer u de stofzuiger gebruikt, volg dan de instructies voor gebruik zoals hieronder.
Gebruik de stofzuiger alleen in een geschikte omgeving.
Voorkom persoonlijk letsel door de stofzuiger of oplader bij beschadiging naar een erkende
serviceleverancier voor onderhoud of vervanging te sturen.
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen deze stofzuiger niet gebruiken.
Kinderen vanaf 8 jaar of ouder dan 8 jaar mogen deze stofzuiger alleen gebruiken
onder toezicht van een volwassen persoon. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
Dompel geen enkel deel van de stofzuiger in vloeistof om elektrische schokken te voorkomen.
Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de stofzuiger niet zelf open maken of
repareren als het is beschadigd. Retourneer het beschadigde apparaat naar een erkend
reparatiecentrum.
Als u de stofzuiger naast kinderen gebruikt, loop dan niet weg en laat deze niet alleen achter
bij de kinderen. Zorg ervoor dat haren, kleding en lichaamsdelen uit de buurt zijn van de
zuiginlaat.
Het is verboden om smeulend as / sigarenpeuk / lucifer en ontvlambare vloeistoffen te
zuigen, zoals bv benzine.
Wees voorzichtig wanneer u het vacuüm op trappen gebruikt.
Gebruik de stofzuiger niet als de stofbak niet op de hoofdeenheid is geplaatst.
Deze stofzuiger mag alleen voor thuisgebruik worden gebruikt volgens deze handleiding.
Houd de stofzuiger niet in de laadstatus als u er lange tijd niet bij bent.
Deze stofzuiger kan niet als speelgoed worden gebruikt. Let goed op wanneer u het gebruikt
in nabijheid van een kind, huisdier of bij plant.
Gebruik alleen reserveonderdelen van authentieke leveranciers.
Zorg er bij het opladen van de stofzuiger voor dat de lader eerst op de stroom is aangesloten
en vervolgens op de stofzuiger, om de levensduur van het product te verlengen.
Start de stofzuiger niet als de stofbak is geblokkeerd. Leeg de bak regelmatig
om een goede luchtstroom te garanderen.
Bewaar het product in een droge toestand.
Houd lichaamsdelen uit de buurt van de lucht in- en luchtuit laat.
Gebruik de stofzuiger met de juiste spanning om geen schade te veroorzaken.
Waarschuwing:
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzuiger gaat verplaatsen dit om het
risico op letsel te verminderen.
Gebruik het apparaat niet buiten of in een vochtige omgeving dit om het risico op
elektrische schokken te verminderen.

Lees deze handleiding goed door voordat u het apparaat gebruikt
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Onderdeel namen

Onderdelen lijst

Hoofd unit
Uitlaat
Steel / borstel
verbinding

Behuizing
stroom indicatie of
Aan/Uit knop
Accu
Loskoppelen
HEPA filter behuizing
Oplaadpunt
Stofbak openingsknop

2 in 1 borstel

Stofborstel

Oplader

Muur montageplaat

Steel

Hoofdborstel

Doos inhoud

Rolborstel loskoppel knop

Meubel/bed borstel
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Hoofd Unit
Hoofd borstel
2 in 1 borstel
Stofborstel
Muur montageplaat
Steel
Oplader
Schroeven

X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X2

Meubel/bed borstel

X1

Montage

Montage

Montage steel aan hoofdborstel

Montage Accessoires

1、Montage hoofdborstel aan de steel

Om de steelstofzuiger in alle situaties makkelijk te kunnen gebruiken zijn er verschillende accessoires
meegeleverd. Deze kan je eenvoudig en desgewenst plaatsen op de hoofd unit.

Schuif de steel in de opening van de elektrische
hoofdborstel zoals aangegeven op de afbeelding.
Druk deze door totdat u een knik hoort.

1. Positioneer het ronde uiteinde van het gewenste accessoire voor de hoofd unit en
schuif deze in elkaar.
2. Plaatsen van de hoofdunit in de muur bevestiging
schuif de hoofd unit van boven naar beneden in de muur bevestiging.

2、Montage hoofd unit aan de steel
Schuif de hoofd unit over de steel zoals aangegeven
op de afbeelding.
Druk deze door totdat u een knik hoort.
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Gebruik

Gebruik

Opladen

Hoofd unit

Opmerking:
Wanneer u dit product voor het eerst gebruikt, is de accu niet geheel opgeladen.
Laad deze op de volgende manier op:
Als de laadstatus niet vol is zal het gele lampje continue branden.
Wanneer het product niet meer werkt vanwege een lege accu, gaat het stroomindicatielampje
rood knipperen. Laad het product op.

Om te voorkomen dat kinderen het apparaat ten onrechte aanzetten en schrik of letsel veroorzaken,
dient u 2 seconden de aan / uit-schakelaar in te te drukken. Het apparaat kan worden uitgeschakeld
door een lichte aanraking van de aan/uit schakelaar. Na het opstarten kan de zuigkracht worden
verandert tussen standaard zuigkracht en sterke zuigkracht door op de des betreffende knop te drukken.

AAN/UIT KNOP

STANDAARD ZUIGKRACHT

≈4h

STERKE ZUIGKRACHT

2S

Opmerking:
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en vervolgens volledig is ontladen na het
eerste gebruik. Dit helpt de levensduur van de batterij te verbeteren.
De oplaadtijd van het product is ongeveer 4 uur. Tijdens het laadproces, wanneer de accu
minder dan 15% is opgeladen , zal het lichtje rood gaan knipperen, bij 15% ~ 50% geel en bij
50% ~ 99,9% groen.
Als de batterij volledig is opgeladen, blijft de stroomindicator continue groen branden.

Gebruik hoofdborstel
De elektrische hoofdborstel kan worden gebruikt op kortpolig tapijt, houten vloeren en tegels.
Opmerking: de motor van de elektrische hoofdborstel heeft een antiblokkeerfunctie.
Als de borstelrol niet meer werkt dor bv vastgeklemd haar of ander vuil, wordt de motor van de
borstelmotor uitgeschakeld om schade aan de motor te voorkomen.

Knippert rood– accu leeg

Gebruik accessoires
Knippert geel – half opgeladen

Knippert groen – bijna volledig opgeladen

1. Kiermondstuk 2 in 1 : instelbaar met of zonder zachte borstel
Geschikt voor het reinigen van kieren en hoek. Bijvoorbeeld tussen banken en
stoelen, plinten en hoeken.
2. Stofborstel: de kop kan 360 graden worden gedraaid. Geschikt voor het reinigen van
bed, bank en gordijn.
3. Elektrische meubel en bed rolborstel zuigt mijten en stof diep uit de meubels en matras.

Continue groen – volledig opgeladen
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Onderhoud

Onderhoud

Onderhoud stofbak en filters

Opmerking: HEPA-filter is verkrijgbaar bij Zoef Robot. Was het niet in een wasmachine.
Droog het niet met een haardroger. Droog het voordat deze in de stofzuiger terug geplaatst wordt.
Wij adviseren om de stofbak na elk gebruik op tijd te reinigen. Wanneer het HEPA-filter is
geblokkeerd met te veel stof, moet deze worden schoongemaakt. Om een betere reiniging en filtereffect
te bereiken is het noodzakelijk om het HEPA-filter met regelmaat te vervangen, afhankelijk van de
gebruiksomgeving en frequentie waarin het aparaat gebruikt wordt. Na een lange periode van
gebruik kan de rolborstel verstrikt raken met vuil en plukken haar. Dit moet op tijd worden
schoongemaakt om goed te blijven werken en schade aan het apparaat te voorkomen.

3 Schoonmaken uitblaasfilter
Houd het apparaat stevig vast, draai de luchtafvoer in figuur 3, haal het zwarte schuim eruit en
maak het schoon met water, droog het grondig en installeer het in de eenheid.

1 Stofbak legen
Open de stofbak zoals hieronder is weergegeven.
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Accu vervangen

Opmerking: Als de stofzuiger voor langere tijd niet gebruikt wordt. Verwijder de accu uit het
apparaat en berg deze op een droge en warme plek op.

MAX

Verwijder in dit geval de accu volgens onderstaande plaatje.
2 Schoonmaken van de HEPA filter
Plaats de hoofdmotor boven de vuilnisbak, houd de luchtinlaatinterface van de unit vast en trek aan
de schakelaar van de stofbak en draai in de richting die wordt getoond in figuur 1, trek vervolgens
de motorbak omhoog en scheidt de motorbak van de stofbak. Verwijder de HEPA filter uit de stofbak.
Pak de filtereenheid, draai de filterstang in het component in de aangegeven richting in figuur 2, en
scheid de HEPA filter van de filtereenheid. Was de HEPA filter met schoon water en laat deze goed drogen.
Plaats deze wanneer het droog is terug het in het apparaat.
Opmerking: lijn bij het installeren van de HEPA filter de positie uit met het driehoekje op de
luchtinlaatinterface. Zie Figuur 2.
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Product specificatie
Technische data

Analyse en oplossingen voor problemen

Voltage：

22.2V

Vermogen：

170W

Zuigkracht：

Problemen Oplossen

Probleem

Mogelijke Oorzaak

Oplossing

Lege accu

Laad deze op voor gebruik

Luchtinlaat geblokeerd

Verwijder blokkade van de zuigmond

Stofbak of filters geblokkeerd
met stof .

Verwijder het stof in de stofbak of filters

Rolborstel zit vast door
lange haren of draden

Verwijder de lange haren of draden van
de rolborstel

Motor maakt abnormaal
veel lawaai

De ventilator is geblokeerd

Maak het uitblaas filter schoon

Motor stop plotseling
met werken

Luchtinlaat of borstel inlaat
is geblokkeerd

Verwijder de blokkade

Geel knippert licht
bij het starten

Luchtinlaat of borstel inlaat
is geblokkeerd

Verwijder de blokkade

Geel knipperend licht
bij hetcharging
when
opladen

De accu is beschadigd

Vervang de accu voor een nieuwe

De stofzuiger laad
niet op

De hoofdunit is niet goed
aangesloten op de oplader

Zorg dat er een goed verbinding is tussen
de oplader en de hoofdunit

Hoofdunit werkt niet

≥15kPa

Oplader input：

100-240V~ 50/60Hz 0.5A

Oplader output：

26.5V 500mA

Oplaadtijd:

3-4h

Zwakke zuigkracht

Wanneer bovenstaande tips niet helpen neem dan contact op met de leverancier.
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Garantie
Dit product is geproduceerd op basis van de hoogste kwaliteitsnormen.
Een fabrieksgarantie van 12 maanden worden toegekend, beginnend
op de datum van de verkoop, bij aankoop van een nieuw product. De garantie dekt
alleen defecten die te wijten zijn aan materiaal en / of fabricage- fouten en niet-naleving
van beloofde eigenschappen. Slijtagedelen zijn vrijgesteld van de garantie.
Bij het doen gelden van een garantie claim dient de bon met verkoopdatum bijgesloten
te zijn. Garantiereparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde
werkplaatsen. Een garantieclaim is alleen van toepassing op het beoogde gebruik.
De garantie omvat geen schade veroorzaakt door de volgende gebeurtenissen:
Misbruik, overbelasting of verwaarlozing, commercieel gebruik (industrie, handel,
verhuur), reparaties door onbevoegden, schade door vreemde voorwerpen, stoffen
of ongevallen.
Garantie voor batterij 6 maanden.

Garantie kaart
Naam klant
Adres
Tel.
Productnaam
Gekocht bij
Aankoopdatum
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