Langattoman pölynimurin itsepuhdistussarja Käyttöopas
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Skannaa QR-koodi saadaksesi
ohjeita useilla kielillä

1. Uusimmat käyttöohjeet
Skannaa QR-koodi saadaksesi käyttöoppaat useilla kielillä
CE-ilmoituksen URL-osoite:http://doc.roidmi.com/web/#/27?page_id=0

2. Symbolien selitykset
Kolmion sisällä olevaa salaman symbolia käytetään, kun on olemassa
henkilövamman, kuten sähköiskun, vaara.
Kolmiossa oleva huutomerkki ilmaisee tärkeitä ohjeita tässä käyttöohjeessa, että ehdottomasti on
noudatettava.
Nuolisymboli osoittaa erityisiä ohjeita ja neuvoja käyttöä varten.
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3. Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ
Sähkölaitetta käytettäessä tulee aina noudattaa perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat: LUE KAIKKI OHJEET
ENNEN KÄYTTÖÄ (TÄMÄ LAITE).
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman.

VAROITUS -

Tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi:

VAROITUS:
1.Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran
välttämiseksi.
2. Lue ohjeet ennen lataamista;
3. Vain sisäkäyttöön, älä altista sateelle;
4. Akkulaturi on suunniteltu valmistajan toimittaman ladattavan akun lataamiseen;
5. Älä käytä mitään muuta laturia valmistajan toimittaman akun lataamiseen äläkä yritä ladata muuntyyppisiä
akkuja tällä laturilla. Älä myöskään yritä ladata ei-ladattavia akkuja tällä laturilla;
6. Tarkista ennen lataamista, että merkintätarrassa ilmoitettu jännite vastaa verkkojännitettä;
7. Latauksen aikana laite on sijoitettava hyvin tuuletettuun tilaan;
8. Irrota pistoke pistorasiasta ennen laturin puhdistamista tai huoltamista.
9. Laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitetun virtalähteen kanssa;
10. Tämä laite sisältää paristoja, jotka vain ammattitaitoiset henkilöt voivat vaihtaa;
11. Akku on poistettava laitteesta ennen kuin se hävitetään.
12. Laite on irrotettava verkkovirrasta akkua irrotettaessa;
13. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai
henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa vain, jos heitä on valvottu tai heille on annettu ohjeita laitteen
turvallisesta käytöstä ja ymmärtää asiaan liittyvät vaarat;
14. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltamista ilman valvontaa.
15.Lasten ei tule leikkiä laitteella;
16. Älä käytä ulkona tai märillä pinnoilla;
17. Älä anna käyttää leluna. Erityistä huomiota on kiinnitettävä, kun lapset, lemmikit tai kasvit käyttävät niitä tai
niiden lähellä;
18.Käytä vain tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita;
19. Älä käytä vaurioituneen johdon tai pistokkeen kanssa. Jos laite ei toimi niin kuin sen pitäisi, se on pudonnut,
vaurioitunut,jätetty ulos tai pudonnut veteen, palauta se huoltokeskukseen;
20. Älä vedä tai kanna narusta, käytä johtoa kahvana, sulje ovea johtoon tai vedä johtoa terävien reunojen taikulmat.
Älä aja laitetta johdon yli. Pidä johto poissa kuumista pinnoista;
21. Älä irrota pistoketta johdosta vetämällä. Irrota pistoke pistokkeesta, älä johdosta.
22. Älä käsittele laturia, laturin pistoke mukaan lukien, ja laturin liittimiä märin käsin.
23. Älä laita mitään esineitä aukkoihin. Älä käytä minkään aukon ollessa tukossa; pidä puhtaana pölystä,nukasta, hiuksista ja kaikestajotka voivat vähentää ilmavirtausta;
24. Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki kehon osat poissa aukoista ja liikkuvista osista;
25. Ole erityisen varovainen siivoaessasi portaissa;
26. Älä käytä syttyvien tai palavien nesteiden, kuten bensiinin, keräämiseen äläkä käytä alueilla, joissa niitä
saattaa olla;
27. Älä poimi mitään palavaa tai savuttavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa;
28. Älä käytä ilman pölykuppia ja suodatinta paikallaan;
29.Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on off-asennossa, ennen kuin liität laitteen akkuun,
nostat tai kuljetat sitä. Laitteen kantaminen sormi kytkimen päällä tai virran kytkeminen laitteeseen, jossa on kytkin
päällä, aiheuttaa onnettomuuksia;
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30.Irrota akku laitteesta ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita taisäilytyslaite. Tällaiset
ennaltaehkäisevät turvatoimenpiteet vähentävät laitteen vahingossa käynnistymisen riskiä;
31. Lataa vain valmistajan määrittelemällä laturilla. Laturi, joka sopii yhden tyyppiselle akulle akku voi aiheuttaa
tulipalon vaaran, kun sitä käytetään toisen akun kanssa;
32. Käytä vain laitteita, joissa on erityisesti nimetty akku. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisja tulipalon vaaran;
33. Kun akkua ei käytetä, pidä se loitolla muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista,
nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat muodostaa yhteyden liittimestä toiseen.
Oikosulku akun navat yhdessä voivat aiheuttaa palovammoja tai tulipalon;
34. Väärinkäytöksissä akusta saattaa vuotaa nestettä; vältä kontaktia. Jos kosketus tapahtuu vahingossa,
huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta roiskuva neste voi
aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja;
35. Älä käytä akkua tai laitetta, joka on vaurioitunut tai muutettu. Vaurioituneet tai muunnetut akut voivat käyttäytyä
arvaamattomalla tavalla, mikä voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.
36. Älä altista akkua tai laitetta tulelle tai liialliselle lämpötilalle. Altistuminen tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle
voi aiheuttaa räjähdyksen;
37. Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkua tai laitetta ohjeissa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Virheellinen lataaminen tai määritellyn alueen ulkopuolella olevissa lämpötiloissa voi vahingoittaa akkua ja
lisätä tulipalon vaaraa.
38. Anna pätevän korjaamon suorittaa huolto käyttämällä vain identtisiä varaosia. Näin varmistetaan, ettätuotteen
turvallisuus säilyy;
39. Älä muuta tai yritä korjata laitetta tai akkua muutoin kuin käyttö- ja hoito-ohjeissa mainitaan;
40. Sammuta tämä laite aina ennen kuin liität tai irrotat sähköharjan;
41. Älä suihkuta vettä pyörivien sähkömoppiharjojen päärunkoon tai upota päärunkoa veteen, muuten se voi
aiheuttaa sähköiskun tai tuotevaurion.
42. Älä kosketa kaksoispyörivien sähkömoppiharjojen kaarevaa osaa käsilläsi, muuten se voi aiheuttaa loukkaantumisen;
43. Älä asenna moppityynyjä, kun kaksi pyörivää sähkömoppiharjaa ovat käytössä, muuten se voi aiheuttaa vamman;
44. Älä käytä tätä tuotetta terävien esineiden, kuten lasinsirpaleiden, johtojen, terien jne. imurointiin, muuten se
voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai tuotevaurioita.
45. Älä poista moppityynyjä ennen kuin kaksi pyörivää sähkömopin harjaa lakkaa pyörimästä kokonaan, muuten
se voi aiheuttaa loukkaantumisen;
46. Tarkkaile askeltasi, jos lattialla on jäännösvettä tuotteen käytön jälkeen estääksesi liukastumisen;
47. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai henkilöiden, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen
toimintakyky tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, käytettäväksi, ellei heitä ole valvottu.
48. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneita fyysisiä, sensorisia
tai henkisiä kykyjä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta
käytöstä ja he ymmärtävät asiaan liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän
huoltamista ilman valvontaa. Lapset eivät saa leikkiä laitteella;
49.Tämä laite sisältää akkuja, joita ei voi vaihtaa. Latauksen aikana käyttäjien ei tarvitse tehdä mitään sovittimen
siirtämiseksi 50 ja 60 Hz:n välillä, sovitin voi mukautua sekä 50 että 60 Hz:iin.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Vain kotitalouskäyttöön.
VAROITUS:
1. Varmista, että pistoke on kunnolla kiinni sähköiskun, oikosulun ja tulipalon välttämiseksi.
2. Katkaise välittömästi virtalähde ja irrota virtajohto, jos tuote vääristyy, ylikuumenee, epätavallinen haju tai
ääni esiintyy latauksen tai käytön aikana. Aseta tuote avoimeen ja palamattomaan paikkaan. Anna valmistajan
tai pätevän korjaushenkilön suorittaa huolto. Tämä varmistaa, että turvallisuus säilyy;
3. Älä kaada vettä tuotteen tai tulpan päälle tai upota niitä veteen.
4. Jos harjatela epäonnistuu, sammuta pölynimuri välittömästi. Tarkista, ettei harjan tela ole hiusten tai muiden
liian pitkien kuitujen peittämä ja puhdas;
5. Pidä pölynimuri loitolla tahdistinta kantavien henkilöiden ulottuvilta käytön aikana.
6. Pidä pölynimuri poissa lasten tai lemmikkieläinten ulottuvilta vammojen välttämiseksi, kun se on kiinnitetty
seinätelineeseen säilytystä varten;
7. Kun lataat seinätelineellä, varmista, että pääyksikkö sopii täydellisesti seinätelinettä vasten, jotta se ei putoa
ja aiheuta vammoja.
8. Kun lataat pääyksikköä, varmista, että akun merkkivalo palaa;
9. Pidä lapset poissa seinätelineestä, erityisesti sellaisesta, jossa on lataustoiminto. Tuotteen putoaminen
latauksen aikana voi aiheuttaa vaaroja, kuten sähköiskun vuodon vuoksi;
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FCC:N LAUSUNTO
1. Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Toiminta on kahden seuraavan ehdon alaista:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä;
(2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa
ei-toivottua toimintaa;
2. Muutokset tai muunnokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti
hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
HUOMAA: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC-sääntöjen osan 15 mukaisia luokan B
digitaalisille laitteille asetettuja rajoituksia. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja
haitallisia häiriöitä vastaan kotiasennuksessa;
Tämä laite tuottaa ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti,
se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, ettei häiriöitä tapahdu
tietyssä asennuksessa.
Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää
sammuttamalla ja käynnistämällä laite;
Käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
(1) Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen;
(2) Suurenna laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä;
(3) Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on kytketty;
(4) Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

FCC:n säteilyaltistuslausunto
Tämä laite noudattaa FCC:n säteilyaltistusrajoja, jotka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle.
Tämä laite on kädessä pidettävä laite.
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10. Älä pudota tuotetta. Älä aseta tuotetta minkäänlaiseen mekaaniseen rasitukseen. Estä tuotetta
törmäämästä muihin esineisiin;
11. Puhdista pölykuppi ajoissa hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi, jotta vältytään ilman tukkeutumisesta
johtuvalta huonolta imulta tai moottorin kuumenemiselta;
12. Suojaa pölynimuri äärimmäisiltä lämpötiloilta. Suositeltavat käyttö- ja säilytyslämpötilat ovat 32 °F (0 °C) 95 °F (35 °C). Pidä se viileässä ja kuivassa paikassa;
13. Älä käytä pölynimuria veden imemiseen, jotta vesi ei pääse pääyksikköön ja aiheuta toimintahäiriöitä. Kun
vettä pääsee pölykuppiin, sammuta pölynimuri välittömästi ja tyhjennä pölykuppi. Varmista, että pölykuppi on
täysin kuiva;
14. Kuivaa harjatelan kokonaan pesemisen jälkeen ennen uudelleenasennusta;
15. Puhdista lisäosat ajoissa käytön jälkeen, jotta ne eivät pääse jäämään ruuan ja vanun mätänemiseen;
16. Käytä vain valmistajan toimittamaa puhdistusharjaa pölykupin suodattimen puhdistamiseen. Älä käytä
muita teräs- tai kovia harjoja;
17. Pidä puhdistusharja poissa lasten ulottuvilta loukkaantumisen välttämiseksi. Terävällä terällä puhdistusharjaa
käytetään sotkeutuneiden aineiden leikkaamiseen, joita on vaikea puhdistaa;
18. On suositeltavaa tyhjentää vesisäiliö kahden pyörivän sähkömopin harjan käytön jälkeen, jotta vesi ei pääse
tihkumaan ja vaurioittaisi lattiaa;
19. Älä altista kaksoispyöriviä sähkömoppiharjoja auringonvalolle tai säilytä niitä alle 0 °C:n lämpötilassa, muuten
se voi vahingoittaa tuotetta.
20. Älä käytä tuotetta saman kohdan puhdistamiseen pitkään aikaan, muuten se voi vaurioittaa pääyksikköä.
21. Älä astu kaksoispyörivien sähkömoppiharjojen imupään päälle, muuten se voi vaurioittaa tuotetta;
22. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi matoilla, muuten se voi vahingoittaa tuotetta tai mattoja;
23. Kaksi moppityynyä on asennettava samanaikaisesti käytettäessä kahta pyörivää sähkömoppiharjaa, muuten
se voi vahingoittaa lattiaa.

Yleiskatsaus
Pääyksikkö

LED-valot
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Vesisäiliön korkki
Veden ulostulon
säätöpainike

Vapautuspainike

Pölyn sisääntulo

Pyörivä levy

Pyörät

Itsepuhdistusasema (valinnainen)

Aukko
Itsepuhdistuva levy
Itsepuhdistuva
asema

Kahva
Itsepuhdistuva levy
kahva
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Asennus ja käyttö
1) Moppityynyjen asennus ja veden lisääminen

②

③

FI

①

Avaa vesisäiliön tulppa yläpuolella
vesisäiliö (avoinna vasemmalta
oikealle kuten näkyy kuvassa);

Lisää sitten joukkoon
puhdasta vettä sopiva
vedenkorkeus a mittakuppi;

EN

Pörröinen puoli ulospäin,
kohdista moppityynyn
keskiosa pyörivän levyn
keskustaan ja kiinnitä
sitten moppityyny pyörivään
levyyn.
Varoitus
1.
2.
3.
4.
5.

Puhdistusteho heikkenee, jos moppityynyjä ei ole kiinnitetty oikein pyöriviin levyihin;
Älä täytä vesisäiliötä laittamalla sitä suoraan vesijohtoveden alle.
Älä lisää vesisäiliöön muita esineitä estääksesi vesisäiliön tukkeutumisen;
Tyhjennä vesisäiliö lattian puhdistamisen jälkeen;
Älä lisää vettä, jonka lämpötila on yli 50 °C. Muiden nesteiden lisääminen vahingoittaa tuotteen
sisäosia.

2) Veden ulostulon säätö

Paina painiketta vaihtaaksesi
Small Water Output -tilaan,
"yksi vesipisara" -kuvake
vasemmalla syttyy. Tätä tilaa
käytetään sellaisten lattioiden
puhdistamiseen, jotka eivät voi
kastua voimakkaasti, tai veden
ulostulon vähentämiseen.

Paina painiketta uudelleen
vaihtaaksesi Large Water
Output -tilaan, oikealla oleva
"kaksi vesipisaraa" -kuvake
syttyy. Tätä tilaa käytetään
pinttyneiden tahrojen
puhdistamiseen tai veden
ulostulomäärän lisäämiseen.

Paina painiketta uudelleen
vaihtaaksesi No Water
(tai Dry) -tilaan, vesipisaroiden
kuvakkeet sammuvat.

Varoitus
1. Vesipisarakuvakkeen valot ovat oletuksena pois päältä, kun tuote lähtee tehtaalta. Säädä veden määrää
painamalla veden ulostulon säätöpainiketta;
2. Jos tuotteen käyttö saattaa olla keskeytettynä pitkäksi aikaa, käännä vesipisarakuvakkeen valot pois
päältä painamalla Veden ulostulon säätöpainiketta toimintahäiriöiden välttämiseksi.
3. Ennen kuin siirrät laitetta tai kun joudut kuivaamaan lattian, kytke vesipisarakuvakkeen valot pois
päältä painamalla veden ulostulon säätöpainiketta.
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3) Silikonikiinnikkeen käyttöKäytä silikonitelinettä

Kun asennat silikonitelinettä, mittaa ensin sijainti 110 cm maanpinnan yläpuolella ja irrota liimaa
silikonitelineen taakse ja aseta silikoniteline mitattuun pastaan ja kiinnitä summan sijainti;

110cm

FI

Vaihe 1: Mittaa koko

Vaihe 2: Poista liima

Vaihe 3: Liitä seinälle

On suositeltavaa irrottaa silikoniteline
ja seinän imulatausrasia vasemmalla tai oikealla

Älä aseta silikonitelinettä ja seinää
imulatauslaatikko pystysuoraan yhteen

or

Varoitus
1. On suositeltavaa käyttää lasiseinällä ja keraamisella seinällä; pidä seinä puhtaana ennen asennusta,
pölytön ja epäpuhtaudet;
2. Silikonikiinnitysistuimen liima on kertakäyttöinen, jos väärä käyttö vaurioittaa seinä;
3. Silikonikiinnitysistuinta ei voi asettaa ylös ja alas imurin seinäimukiinnityskotelon kanssa puhdistusaine,
jotta se ei vaikuta käyttöön;
4. Viivapiirroskuvat ovat vain viitteellisiä, ja tietty kokoonpano riippuu todellisesta tuotteesta.
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Puhdistus ja huolto
Manuaalinen puhdistus

①

②

Puhdistusharjan asettaminen paikalleen a
pitkä pyyhkäisy kaksoispyörivä sähköinen
pyörivä harja imuharmaan puhdistamiseen;
FI

Kostuta ja pese moppi
vesi ennen käyttöä;

Varoitus
1.
2.
3.
4.

Jos haluat kuivata lattian, asenna tyyny ja aloita moppaus, sitä ei tarvitse kastella.
Kun olet puhdistanut moppityynyt, muista puristaa vesi huolellisesti ulos;
Älä käytä pitkää puhdistusharjaa muiden kuin kaksoispyörivien sähkömoppiharjojen puhdistamiseen;
Ennen kuin käytät pitkää puhdistusharjaa kahden pyörivän sähkömopin harjan puhdistamiseen, varmista,
että laite on sammutettu;
5. Pidä pitkä puhdistusharja kuivana. Älä kastele harjaa, kun käytät sitä kaksoispyörivän sähkölaitteen
puhdistamiseen moppiharjat;
6. Puhdista pitkä puhdistusharja käytön jälkeen ja kuivaa se auringonvalossa homeen ja hajun estämiseksi.
Puhdistus itsepuhdistusasemalla (valinnainen)

①

②

Water line

MAX

Irrota itsepuhdistuva levyosa.

Lisää puhdasta vettä itsepuhdistuvaan
ämpäriin sangon vesilinjaan.
Kun kaksoispyörivä sähkö
kuurausharja on kytketty pois
päältä ja lopetti pyörimisen,
aseta kaksois pyörivä sähköinen
kuurausharja pystysuoraan
oikeaan aukkoon itsepuhdistuva
tukiasema ja korjaa kahvan
runko silikonitelineessä tai
seinän imulatauslaatikko säilyttää
se pystyssä.

③

Paina käynnistyspainiketta,
siivotaan tukiasema puhdistetaan
ja pyyhitään automaattisesti
kuivaa ja käyttää sen jälkeen
puhdistus on valmis.

ca. 75 mm

Itsepuhdistusasema on suositeltavaa sijoittaa n.
75 mm etäisyydellä seinästä.
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Varoitus
1. Ennen kuin asetat kaksinkertaisesti pyörivät sähkömopin harjat itsepuhdistuvaan asemaan, varmista,
että sähkömopin virta on katkaistu ja että se lakkaa pyörimästä;
2. Kun käytät itsepuhdistusasemaa puhdistukseen, vesi ei saa ylittää MAX-vesilinjaa, muuten se
voi vahingoittaa laitetta;
3. Älä poista kahta pyörivää sähkömopin harjaa ennen kuin itsepuhdistusasema on lopettanut
puhdistuksen, muuten se voi vahingoittaa laitetta.
4. Älä käytä maalin tinneriä, bentseeniä tai muita syövyttäviä liuottimia sisältäviä tuotteita tuotteen
puhdistukseen, muuten se voi aiheuttaa värimuutoksia tai vahingoittaa tuotteen pintaa;
5. Älä käytä itsepuhdistusasemaa muiden kuin kaksoispyörivien sähkömoppiharjojen puhdistamiseen;
6. Älä koske itsepuhdistusasemaan käsilläsi sen ollessa toiminnassa loukkaantumisen välttämiseksi.
Itsepuhdistusaseman huolto
FI

②

Irrota itsepuhdistuva levyosa ja puhdista se liinalla.
Puhdista itsepuhdistuva levy säännöllisesti, jotta
itsepuhdistuvaan levyyn takertuneet hiukset eivät
tukkisi veden ulostuloa.

Jos itsepuhdistusasema saattaa olla keskeytettynä
pitkäksi aikaa, puhdista se ja kaada vesi pois
itsepuhdistuvaan ämpäriin ajoissa, jotta vältytään
hajuilta pitkän ajan jälkeen.

Varoitus
1. Puhdista itsepuhdistusasema ajoissa käytön jälkeen;
2. Tyhjennä itsepuhdistuva ämpäri, jos sen käyttö saattaa olla keskeytynyt pitkäksi aikaa;
3. Älä lisää vieraita aineita itsepuhdistuvaan levyyn tai itsepuhdistuvaan ämpäriin.

Ongelmien karttoittaminen
Kun kaksoispyörivät sähkömopin harjat eivät toimi normaalisti, tee vianmääritys itse tai ota yhteyttä
asiakaspalveluun vianmäärityksen auttamiseksi.
Virhekuvaus

Syy

Ratkaisu

Kaksinkertaisesti pyörivä
sähkömoppi harjat eivät pyöri.

Akun varaus on liian Tarkista, onko pölynimurissa riittävästi tehoa.
Lataa akku täyteen ennen käyttöä.
alhainen.

Veden poistoaukosta ei
ruiskutettu vettä.

Veden ulostulo on
tukossa.

Puhdista tukkeutunut vedenpoistoaukko ja
tarkista, onko vesisäiliössä vettä.

Tekniset tiedot
tuotteen nimi

Kaksoispyörivä
Sähköiset moppiharjat

tuotemalli

XCQXZDS03*

Nimelliskäyttöjännite

28.8 V

Nimellisteho

30 W

Nimellinen pyörimisnopeus

>200 r/min

Mitat

ca. 290 x 78 x 295 mm

Nettopaino

ca. 1.25 kg

Vesisäiliön kapasiteetti

ca. 240 ml

Vesipumpun jännite

3V

Melutaso

<70 dB(A)

“*” symboli ilmaisee tuotteen värin, esim. B = musta, W = valkoinen, G = harmaa, P = violetti.

8

tuotteen nimi

Itsepuhdistuva asema

tuotemalli

XCQZQJZ01*

Nettopaino

ca. 0.93 kg

Mitat

ca. 347x 200 x 100 mm

“*” symboli ilmaisee tuotteen värin, esim. B = musta, W = valkoinen, G = harmaa, P = violetti.

Takuu ja vastuun rajoitukset
Tällä tuotteella on 12 kuukauden takuu (paikallisen lain määrittelemä) ostopäivästä lukien valmistus- tai materiaalivirheistä
johtuvien vikojen varalta;
Tämä takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat väärästä asennuksesta, väärästä käytöstä tai tuotteen normaalista
kulumisesta.
Tarkemmin sanottuna takuu ei kata:

• Muokatut tuotteet, joiden takuusinetti tai sarjanumero on vaurioitunut, muutettu, poistettu tai hapettunut;

FI

• Vahinko tai ongelmat, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä, onnettomuudesta, muutoksesta tai väärän voimakkuuden
tai jännitteen sähköliitännästä;
• Akun toimintahäiriö, joka johtuu ylilatauksesta tai käyttöohjeen turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä;
• Kosmeettiset vauriot, mukaan lukien naarmut, kolhut tai muut elementit;
• Vikoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta tai tuotteen normaalista vanhenemisesta;
• Ohjelmistopäivitykset verkkoasetusten muutoksen vuoksi;
• Tuotevirheet, jotka johtuvat kolmannen osapuolen ohjelmiston käytöstä olemassa olevan ohjelmiston muokkaamiseen,
muuttamiseen tai mukauttamiseen;
• Tuotteen viat, jotka johtuvat käytöstä ilman valmistajan hyväksymiä lisävarusteita;
• Hapetetut tuotteet.
Toteutusehdot:
Takuupalvelun saamiseksi sinua pyydetään palauttamaan tuotteesi jälleenmyyjäsi asiakaspalveluun ostotositteen (kuitti, lasku,…),
tuotteen ja sen mukana toimitettujen lisävarusteiden kanssa alkuperäispakkauksessa;
On tärkeää, että ostopäivä, malli ja sarja- tai IMEI-numero ovat saatavilla tiedoksi (nämä tiedot ovat yleensä tuotteessa,
pakkauksessa tai ostotositteessa);
Jos tämä ei onnistu, sinun on palautettava tuote sen asianmukaiseen toimintaan tarvittavilla lisävarusteilla (virtalähde, sovitin
jne.);
Jos vaatimustasi koskee takuu, huoltopalvelu voi paikallisen lain rajoissa joko:
• Korjaa tai vaihda vialliset osat;
• Vaihda palautettu tuote toiminnallisuudeltaan vähintään samaan ja suorituskyvyltään vastaavaan tuotteeseen;
• Palauta tuote ostotositteessa mainitun tuotteen ostohinnan mukaisesti;

Jos jotakin näistä kolmesta ratkaisusta käytetään, tämä ei johda takuuajan pidentämiseen tai uusimiseen.
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• Vahinko, joka on aiheutunut valtuuttamattoman henkilön suorittamasta toimenpiteestä;

Takuukortti
Asiakkaan nimi

Tuotteen nimi ja malli

Postitusosoite

Pääyksikön sarjanumero

Yhteystiedot

Ostopäivä

Tämä takuukortti sisältää asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, pidä ne turvassa.

Huoltokirjat
Vian kuvaus

Varaosat

Huoltoinsinööri

Huoltopäivämäärä

FI

Huoltokeskus

Hävittäminen
Tämän tuotteen oikea hävittäminen

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana
kaikkialla EU:ssa. Estääkseen ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheutuvan hallitsemattoman
haitan jätteiden hävittämistä, kierrätä se vastuullisesti edistääksesi materiaaliresurssien
kestävää uudelleenkäyttöä.Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjeste
lmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään mistä tuote on ostettu. He voivat viedä tämän tuotteen
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
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