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Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen

•                    Deze stofzuiger voldoet aan de geldende veiligheidsbepalin-
gen voor elektrische apparaten. Onjuist gebruik kan echter 
leiden tot schade aan personen en voorwerpen. Lees deze 

handleiding zorgvuldig en helemaal door voordat u het apparaat gebru-
ikt. Bewaar de handleiding, het garantiebewijs en het aankoopbewijs en 
indien mogelijk ook de verpakking en het verpakkingsmateriaal.

• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor 
het voorbestemde doel. Het apparaat is niet geschikt voor commerciële 
of bedrijfsdoeleinden. Gebruik het apparaat niet buiten (indien het niet 
specifiek voor gebruik buiten bedoeld is). Stel het apparaat niet bloot 
aan hitte, rechtstreekse zonnestralen of vocht. Dompel het apparaat 
nooit onder in vloeistoffen en let op mogelijk gevaar op beschadigingen 
bij scherpe hoeken. Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige 
handen. Trek meteen de netstekker uit de contactdoos, indien het 
apparaat tijdens gebruik nat of vochtig is geworden. Zet het apparaat 
niet in water.

• Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (incl. kinderen) 
met lichamelijke, motorieke of geestelijke beperkingen resp. personen 
met onvoldoende ervaring/kennis, tenzij deze onder toezicht zijn van 
een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid resp. daarvan instruc-
ties hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

• Let op met kleine kinderen; zorg dat deze niet met het apparaat gaan 
spelen.

• Deze stofzuiger is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en 
dient ook zo te worden opgeborgen. U mag geen mensen en dieren 
afzuigen met de stofzuiger.

• Gebruik anders dan toegestaan geschiedt op eigen risico en kan gevaar-
lijk zijn.

• Andersoortige toepassing resp. andersoortig gebruik zonder toezicht 
zijn niet toegestaan.

• De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade 
veroorzaakt door gebruik van het apparaat waarvoor dit niet bedoeld is 
of door een verkeerde bediening.

• Sluit het apparaat uitsluitend aan op 230 V wisselstroom. De contact-
doos dient met een 16 A zekering te zijn afgezekerd. Wanneer meerdere 
apparaten met een hoge aansluitwaarde op dezelfde groep aangesloten 
zijn, kan bij het inschakelen van de stofzuiger de zekering aanspreken. 
Dit kan worden voorkomen, door voor inschakelen het laagste zuigver-
mogen (min.) in te stellen en pas bij lopende motor een hoger vermo-
gen in te stellen.

• Gebruik het apparaat nooit zonder stofzuigerzak en uitblaasfilter.

• Het aansluitsnoer moet bij langer gebruik tenminste voor 2/3 worden 
uitgetrokken, omdat anders gevaar op oververhitting en beschadiging 
ontstaat.

• Bij beschadiging van het aansluitsnoer dient dit samen met de ka-
beltrommel door de klantenservice worden vervangen.

• Zuig geen as, hete kolen of soortgelijk, grotere glassplinters en scherpe 
voorwerpen op. De stofzuiger kan vlam vatten, verstopt raken resp. 
beschadigd worden.

• Zuig geen toner op, zoals wordt gebruikt bij bijv. printers en kopieerap-
paraten, omdat deze elektrisch geleidend kan zijn. Bovendien bestaat 
de kans dat deze door het filtersysteem van de stofzuiger niet volledig 
wordt tegengehouden en zo via de uitblaaskant weer in de lucht in de 
ruimte zelf terechtkomt.

• Zuig nooit en te nimmer asbest of asbeststof op.

• Zuig geen ontvlambare of giftige vloeistoffen op zoals benzine, olie, 
zuren of ander vluchtige substanties, de stofzuiger kan exploderen.

• Zuig geen vloeistoffen op (zoals water), de werking van de stofzuiger 
kan negatief worden beïnvloed, terwijl ook de bescherming tegen elek-
trische schokken kan afnemen.

• Gebruik het apparaat nooit hoogkant of op de zijkant. Het apparaat 
moet bij gebruik op de vloer staan. Let met name bij trappen erop dat 
het apparaat horizontaal en stevig staat. Het apparaat moet bij het reini-
gen van trappen steeds lager dan de gebruiker staan!

• Trek na gebruik en voor het reinigen of vervangen van het filter altijd de 
stekker uit de contactdoos.

• Reparaties aan elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitge-
voerd door daartoe opgeleide technici. Wanneer reparaties op ondes-
kundige wijze zijn uitgevoerd, kan dat resulteren in gevaarlijke situaties 
voor de gebruiker. 

• Berg het apparaat niet op in de directe nabijheid van hete kachels of 
verwarmingsradiatoren.

• Kinderen hebben geen oog voor gevaren die kunnen ontstaan bij het 
gebruik van elektrische apparaten. Laat kinderen dan ook nooit zonder 
toezicht aan het werk met elektrische apparaten.

• Schakel wanneer u het apparaat wilt reinigen of opbergen, dit altijd uit 
en trek de netstekker uit de wandcontactdoos, wanneer het apparaat 
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Trek wanneer u de stekker 
wilt lostrekken nooit aan de kabel, maar aan de stekker zelf. Verwijder 
ook voor het gebruik bevestigde accessoires van het apparaat.

• Laat het apparaat niet onbeheerd ingeschakeld. Wanneer u het werk-
bereik verlaat, schakel dan het apparaat uit of trek de stekker uit de 
contactdoos (niet aan de kabel, maar aan de stekker trekken).

• Bescherm kinderen tegen gevaren van elektrische huishoudelijke ap-
paratuur; let er dan ook op dat er geen struikelgevaar is en dat kinderen 
niet bij het apparaat kunnen komen.

• Controleer het apparaat en het aansluitsnoer regelmatig op eventuele 
beschadigingen. Gebruik beschadigde apparaten niet.

• Probeer niet het apparaat zelf te repareren. Neem voor reparatie altijd 
contact op met een erkend monteur. Laat defecte kabels onmiddellijk 
en uitsluitend door de fabrikant of een deskundig monteur vervangen 
door een kabel van hetzelfde type, om gevaar op elektrische schokken 
en verwondingen te voorkomen.

• Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen.

• Let met name op de hieronder vermelde ‚Bijzondere veiligheidsaanwij-
zingen‘.

Bijzondere veiligheidsaanwijzingen

• Zuig geen vloeistoffen op!
• Zuig geen as of spitse of scherpe voorwerpen op!
• Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimten!
• Gebruik het apparaat niet zonder filter. Let erop dat het filter juist 

geplaatst is!
• Let tijdens gebruik van het apparaat erop dat haren, kleding of lichaams-

delen niet door de stofzuigmond worden opgezogen!
• Houd de stofzuiger ver van hittebronnen, zoals straalkachels en fornui-

zen!

Afvoeren:

• Het apparaat bevat elektrische en elektronische onderdelen en mag niet 
bij het huisvuil worden afgevoerd. 

• Raadpleeg de plaatselijke geldende regelgeving met betrekking hierop. 
Neem hierbij het nieuwe WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic 
Equipment – deze richtlijn maakt de inzameling en recycling van oude 
apparaten binnen de EG mogelijk).
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Lees deze handleiding grondig door, volg de instructies 
op en bewaar de handleiding om deze later nogmaals te 
kunnen raadplegen.

Let op! Het in de wind slaan van een waarschuwing kan tot 
schade aan de apparatuur leiden.

Let op! Het in de wind slaan van een opmerking gemar-
keerd met ‚let op‘ kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

De CE-markering is een markering volgens de 
EG-richtlijnen inzake productveiligheid. Door het aan-
brengen van het CE-merk bevestigt de fabrikant dat het 
product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen met 
betrekking tot productveiligheid.

Het VDE/GS-label ‚GS=Geprüfte Sicherheit‘ geeft aan dat 
een product voldoet aan de eisen gesteld in de wet m.b.t. 
de apparatuur- en productveiligheid.

Het VDE/EMC-label geeft aan dat het apparaat voldoet aan 
de eisen gesteld elektromagnetische verdraagzaamheid 
van hoogfrequent signalen voor levende wezens alsmede 
voor technische systemen.

Voor elektrische producten die binnen de EG worden ver-
kocht. Mocht dit apparaat aan het eind van de levensduur 
zijn gekomen, mag dat niet bij het normale huisvuil wor-
den gegooid. Lever het apparaat in bij een milieustraat.
Neem contact op met uw gemeente voor het adres van 
een milieustraat bij u in de buurt.
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  Overzicht van onderdelen van het apparaatA

 Opbergvakdeksel
 Zuigopening
 Indicatie ‚Stofzak vol‘
 Verlichte zuigkrachtindicatie
 Knop om het snoer op te rollen
 AAN/UIT-schakelaar
 Stofvakontgrendeling
 Uitblaasfilter
 Motorbeschermingsfilter: HEPA-vliesfilter (afhankelijk van de uitvoering)
 Houder voor filterbrug
 Draaggreep
 Handgreep met afstandsbediening
 Telescopische buis (afhankelijk van uitvoering)
 Zuigmond, omschakelbaar (afhankelijk van uitvoering)
 Stofzuigerzak met kartonnen sluiting (afhankelijk van de uitvoering)
 Stofzuigerzak met kunststof sluiting (afhankelijk van de uitvoering)

 Filterbrug
 Opsteek-meubelborstel (afhankelijk van uitvoering)
 Kussenzuigmond (afhankelijk van uitvoering) 
 Spleetzuigmond (afhankelijk van uitvoering)
 Bevestiging voor zuigbenodigdheden in parkeerstand
 Turbomondstuk (afhankelijk van uitvoering)
 Mondstuk voor harde vloeren (afhankelijk van uitvoering)
 Houder permanentfilterbox (afhankelijk van de uitvoering)
 Filterzeef (afhankelijk van uitvoering)
 Plooifilter (afhankelijk van uitvoering) 
 Deksel permanentfilterbox (afhankelijk van de uitvoering) 
 Penseel (afhankelijk van uitvoering) 
 Vloerzuigmond (afhankelijk van uitvoering)
 Vloerzuigmond (afhankelijk van uitvoering)
 Parket-/laminaatreinigingsmond  (afhankelijk van uitvoering)
 Dierenhaar-/trapreinigingszuigmond (afhankelijk van de uitvoering)
 Opbergvak voor accessoires
 Verlengingsadapter

1

   Montage

Slang plaatsen (B1)

Steek de slang in de zuigopening aan de bovenkant van de stofzuiger, tot 
de slang hoorbaar vastklikt.

Om de slang te verwijderen, drukt u beide tegenover elkaar liggende 
knoppen in en trekt u de slang uit de stofzuiger.

Zuigbuis plaatsen (B2)

Steek het smalle uiteinde van de zuigbuis in de vloerzuigmond en draai 
de buis heen-en-weer totdat deze goed vastzit. 

Steek de handgreep van de zuigslang in de zuigbuis (B3).

Telescopische zuigbuis met klikvergrendeling (B4) (afhankelijk van 
uitvoering)
De in de lengte verstelbare buis kan aan de individuele lengte worden 
aangepast voor comfortabel werken. Ontgrendel de blokkering door 
de knop in te drukken in de richting van de pijl. Stel de buis in op de 
gewenste lengte. Zet de buis in de gewenste lengte vast door de knop 
weer los te laten en schuif de buis een klein stukje verder in elkaar, tot u 
de vergrendeling hoort vastklikken.

Telescopische zuigbuis met draaivergrendeling (B5) (afhankelijk van 
uitvoering)
De in de lengte verstelbare buis kan aan de individuele lengte worden 
aangepast voor comfortabel werken. Houd het dunnere uiteinde van de 
zuigbuis in de ene hand. Draai met de andere hand de buis los door deze 
naar links te draaien, stel de gewenste lengte in en blokkeer de buis door 
deze naar rechts te draaien. Neem ook de instructies op de zuigbuis in acht.

Accessoires

Grijp in de uitsparing in het deksel van het accessoiresopbergvak en klap 
het deksel naar boven. (B6)

In het accessoiresopbergvak van de stofzuiger bevinden zich diverse 
zuigmonden voor bijzondere toepassingen. (B7)

U kunt deze zuigmonden direct op de zuigbuis resp. direct op het greep-
stuk van de slang plaatsen.

Vloerzuigmond: Voor het stofzuigen van vloerbedekking en gladde 
oppervlakken.

                     
Klap de hendel naar voren voor tapijten en hoogpolige vloer-
bedekking.
Klap de hendel naar achteren voor harde vloeren en stevige 
kortpolige vloerbedekking.

Turbomondstuk (afhankelijk van uitvoering): Het turbomondstuk is met 
name geschikt voor het borstelen en zuigen van diep ingedrongen vuil, 
pluisjes en haar van huisdieren. 

Let op: De volgende tapijtsoorten dienen NIET te worden 
gereinigd met de turbozuigmond, om te voorkomen dat garen 
wordt losgezogen: hoogwaardige, handgeknoopte tapijten, zoals 
berbers en Perzische tapijten, alsmede extreem langpolige tapijten 
en tapijtvloeren.

Mondstuk voor harde vloeren (afhankelijk van uitvoering): Het mond-
stuk voor harde vloeren reinigt harde vloeren zoals parket, tegels, lami-
naat en linoleum.
Opsteek-meubelborstel (afhankelijk van uitvoering): bijv. voor rekken en 
oppervlakken die snel beschadigd kunnen raken.
Kussenzuigmond (afhankelijk van uitvoering): bijv. voor banken en stoe-
len, gordijnen.
Zuig dunne stoffen en vitrage alleen met geringe zuigkracht. 
Spleetzuigmond (afhankelijk van uitvoering): voor kleine tussenruimtes, 
zoals bij radiatoren, plinten, kieren en hoeken.
Parket-/laminaatzuigmond (afhankelijk van uitvoering): Eigentijds en 
snel zuigen, ook onder kasten, bedden en sideboards.
Dierenhaar-/trapzuigmond (afhankelijk van uitvoering): Speciale 
zuigmond met vezeloptilvoorziening rondom voor het opzuigen van 
hardnekkige vezels en dierenharen.

Filtersystemen

Zuigen met permanentfilterbox (B8)

Met de permanentfilterbox kunt u veilig en betrouwbaar zuigen. Maak de 
permanentfilterbox na elke keer zuigen leeg. Reinig de filters en plaats 
deze weer terug. Voor gedetailleerde informatie, zie onder ‚Reinigen en 
onderhouden‘.

Zuigen met stofzakken (B9)

De stofzakken kunnen worden gesloten voor het verwijderen; op deze 
wijze kan geen stof ontsnappen.

Toepassing

LET OP: Gebruik het apparaat nooit zonder motorfilter, omdat 
anders de motor kan beschadigen; dit valt niet onder de 
garantie.

Een van beide filtersystemen (permanentfilterbox of stofzak) moet bij 
het zuigen te allen tijde compleet aanwezig zijn!
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Trek het netsnoer over de gewenste lengte naar buiten en steek de stek-
ker in een volgens de voorschriften geïnstalleerde en geaarde contact-
doos.

Afstandsbediening (B11)

Om de stofzuiger te starten, drukt u op de ‚AAN/UIT‘-schakelaar op de 
stofzuiger (B10).  
De stofzuiger zuigt na inschakelen automatisch in de EC0-stand!
Hierdoor kan de stofzuiger ook wanneer de batterijen van de afstandsbe-
diening leeg zijn, beperkt worden gebruikt. Om de volledige zuigkracht 
te kunnen gebruiken, adviseren wij u om zo spoedig mogelijk nieuwe 
batterijen te plaatsen. Voor  gedetailleerde informatie over het vervangen 
van de batterijen, zie onder Batterijen vervangen in de afstandsbediening 
(B11B).
Met de afstandsbediening aan de handgreep kunt u nu het vermogen 
van de stofzuiger regelen (B11): 
 
Standy kiezen: De stofzuiger staat nu standby. (B11A)
De zuigkrachtindicatie op de stofzuiger knippert blauw!
Om verder te kunnen zuigen, drukt u op de toets MIN, MAX of ECO.

MIN kiezen: De stofzuiger staat nu op minimale zuigkracht.
De zuigkrachtindicatie op de stofzuiger licht nu geel op!
ECO kiezen: De stofzuiger staat nu op ECO-zuigkracht.
De zuigkrachtindicatie op de stofzuiger licht nu groen op!
MAX kiezen: De stofzuiger staat nu op maximale zuigkracht.
De zuigkrachtindicatie op de stofzuiger licht nu rood op!
Om de stofzuiger volledig uit te schakelen, drukt u op de ‚AAN/UIT‘-scha-
kelaar op de stofzuiger (B10).
Om bij werkonderbreking en na afloop van het zuigen energie te sparen, 
dient u de stofzuiger steeds volledig via de ‚AAN/UIT‘-schakelaar uit te 
schakelen  (B10).

ECO-stand

Door te zuigen in de ECO-stand , reduceert u het stroomverbruik en de 
geluidsemissie van uw stofzuiger aanzienlijk. U draagt zo actief bij aan 
energiebesparing en indirect aan het milieu. Bij het zuigen van sterk 
vervuilde oppervlakken adviseren wij om zoals voorheen op maximaal 
zuigvermogen te werken, voor een zo optimaal mogelijke reiniging.

Ga tijdens het stofzuigen met een gelijkmatige snelheid te werk. Het is 
daarbij niet vereist om extra druk uit te oefenen op de zuigmond.

Zuigkrachtregeling
Geringe zuigkracht:  Voor gordijnen en tere weefsels.
Gemiddelde zuigkracht:  Voor hoogpolig velourstapijt en    
   textielbekleding.
Hoge zuigkracht:   Voor sterke vloerbedekking en bekleding.

Batterijen vervangen in de afstandsbediening  (B11B)

Als het rode indicatielampje (A) van de afstandsbediening niet meer 
oplicht, moet de batterij worden vervangen. Druk daartoe op de ontgren-
delknop op de bedieningsunit en schuif de bedieningsunit naar boven.
Verwijder de 3 V knoopcel en vervang deze door een nieuwe.

Ophouden met stofzuigen

Onderbreking (B12)

Bij korte pauzes kunt u de zuigmond vastklikken aan de achterzijde van 
de stofzuiger.

Uitschakelen (B10)

Schakel de motor uit door op de AAN/UIT-schakelaar te drukken en trek 
vervolgens de netstekker uit de contactdoos.

Snoer opwikkelen (B13)

Druk op de snoeropwikkelknop  en leid het snoer met uw hand in het 
apparaat. Let erop dat het snoer niet te snel opwikkelt, om in de knoop 
raken / vastlopen van het netsnoer te voorkomen.

Als u gebruik maakt van een permanentfilterbox, maak deze dan leeg 
en reinig deze telkens na het stofzuigen.

Opbergen (B14)

De stofzuiger kan rechtstaand worden opgeborgen. Hang de zuigmond 
daarbij in de aan de achterzijde van de stofzuiger gemonteerde haak.

Transporteren

Gebruik altijd de transportgreep om het apparaat te transporteren.

Permanentfilter leegmaken

LET OP: Zet voor het leegmaken van de permanentfilterbox resp. 
het vervangen van het filter en de stofzak de stofzuiger uit en 
trek de netstekker uit de contactdoos!

Maak de permanentfilterbox telkens na het zuigen leeg resp. zodra de indi-
catie ‚stofzak vervangen‘ volledig vol aangeeft.
Druk op de ontgrendelknop van het deksel van de stofopvangkamer en klap 
het deksel open totdat deze vastklikt. (B15)

Trek de permanentfiltercassette bij de handgreep naar boven eruit. (B16)

Trek de lus iets terug en neem het deksel van het reservoir. Maak het reser-
voir leeg in een vuilnisbak en reinig de permanentbox volledig (B17).
Voor gedetailleerde informatie, zie ook onder ‚Plooifilter en filterzeef van 
permanentfilterbox reinigen‘. 

Plaats het deksel weer op het reservoir en plaats de permanentfilterbox 
vervolgens weer in de geleiderails in de stofzuiger.

Sluit het deksel van de stofopvangkamer totdat deze hoorbaar vastklikt.

LET OP: Het deksel laat zich zonder permanentfilterbox niet 
sluiten.

Plooifilter en filterzeef van permanentfilterbox reinigen

Verwijder de permanentfilterbox en maak deze leeg zoals beschreven.

Draai het plooienfilter naar links uit de houder. (B18)

Trek de filterzeef uit de geleider. (B19)

Reinig het plooienfilter en de filterzeef met een kwast of was beide uit in 
lauwwarm, stromend water. Laat beide volledig drogen voordat u deze 
weer terugplaatst.

Schuif de filterzeef weer in de geleider. 

Plaats het plooienfilter weer en draai dit naar rechts om dit te vergrendelen.

Plaats het deksel weer op het reservoir en plaats de permanentfilterbox 
vervolgens weer in de geleiderails in de stofzuiger.

Sluit het deksel van de stofopvangkamer totdat deze hoorbaar vastklikt.

Stofzak vervangen

LET OP: Zet voor het leegmaken van de permanentfilterbox resp. 
het vervangen van het filter en de stofzak de stofzuiger uit en 
trek de netstekker uit de contactdoos!

Indicatie ‚stofzak vervangen‘ 

Zodra de indicatie ‚stofzak vol‘ volledig rood is, moet de stofzak worden 
vervangen (B15-A).

LET OP: De indicatie geeft ook ‚vol‘ aan als de motor overbelast 
wordt, resp. als de luchtslang verstopt is. Zet in een dergelijk geval 
de stofzuiger uit, trek de netstekker uit de contactdoos en ver-
wijder de vreemde voorwerpen uit de slang.
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Stofzak vervangen

Papieren stofzak met kartonnen sluiting/(B17/B18)
MicrofiltPlus®-stofzak met kartonnen sluiting (afhankelijk van uitvoe-
ring)

Druk op de ontgrendelknop van het deksel van de stofopvangkamer en 
klap het deksel open totdat deze vastklikt. (B15)

Trek de sluitlip aan de stofzak naar buiten om de stofzak te sluiten. (B20)

Trek de filterbrug met de stofzak naar boven toe uit het apparaat. (B21)

Trek de volle stofzak van de filterbrug en plaats een nieuwe stofzak.

Plaats de filterbrug weer in de geleiderail in de stofzuiger. 

Sluit het deksel van de stofopvangkamer totdat deze hoorbaar vastklikt.

LET OP: Het deksel laat zich zonder filterbrug met stofzak niet 
sluiten.

MicroPor®-stofzak met kunststof sluiting (afhankelijk van uitvoering)  

Druk op de ontgrendelknop van het deksel van de stofopvangkamer en 
klap het deksel open totdat deze vastklikt. (B15)

Trek de filterbrug met de MicroPor®-stofzuigerzak naar boven toe uit het 
apparaat.

Trek de volle MicroPor®-stofzuigerzak zijdelings uit de filterbrug (B22).

Sluit de opening van de stofzak met de klaplip (B23).

Plaats een nieuwe stofzak in de filterbrug.

Plaats de filterbrug weer in de geleiderail in de stofzuiger. Sluit het deksel 
van de stofopvangkamer totdat deze hoorbaar vastklikt.

LET OP: Het deksel laat zich zonder filterbrug met stofzak niet 
sluiten.

Filter vervangen

LET OP: Zet voor het leegmaken van de permanentfilterbox resp. 
het vervangen van het filter en de stofzak de stofzuiger uit en 
trek de netstekker uit de contactdoos!

LET OP: Zuig nooit zonder motorbeschermingsfilter!

Motorbeschermingsfilter vervangen (B24)

Geadviseerd wordt  het filter na elke vijfde keer vervangen van de stofzak 
resp. na elke drie maanden bij gebruik van een permanentfilterbox te 
vervangen door een nieuw filter.

Verwijder zoals reeds beschreven de stofzak / de permanentfilterbox.
Trek de greep aan de bovenzijde van het rooster naar voren. 
Vervang het oude motorbeschermingsfilter door een nieuw filter.
Klap het rooster weer dicht, totdat dit vastklikt.

Plaats zoals reeds beschreven de stofzak / de permanentfilterbox.

Geurtjesfilter (B25 A) (afhankelijk van uitvoering)

Bij apparaten met geurtjesfilter wordt een speciaal filter toegepast dat 
geuren die in de stofzuigerzak kunnen ontstaan, worden geabsorbeerd. 
Trek het geurtjesfilter naar boven uit het apparaat en plaats een nieuw 
filter. (B25)
Advies: Na elke 6 maanden vervangen, doch uiterlijk zodra geuren wor-
den waargenomen resp. het papierfilter beschadigd is.

Anti-allergiefilter (B25 B) (afhankelijk van uitvoering)

Bij apparaten met anti-allergiefilter wordt een zeer speciale filtercombi-
natie toegepast, bestaande uit de volgende filters:

Fijnstoffilter: met een zeer hoog filtervermogen. S-klasse-filter conform 
DIN 24184. In het bijzonder geschikt voor personen met een stofallergie. 
Uitfilteren van micro-organismen met een diameter van 0,0003 mm tot 
99,997%.
Geurtjesfilter: speciaal filter dat geurtjes absorbeert.
Antibacterieel vlies: Afscheiding van bacteriën, mijt, etc.
Trek het anti-allergiefilter naar boven uit het apparaat en plaats een 
nieuw filter. (B25)

Let op: Het anti-allergiefilter kan uitsluitend in combinatie met 
stofzakken worden gebruikt.

Advies: Het anti-allergiefilter dient na elke 6 maanden te worden ver-
vangen, omdat anders het filtervermogen en de luchtdoorlatendheid 
afnemen.

Uitblaasfilter vervangen (B26)

Geadviseerd wordt  het filter na elke vijfde keer vervangen van de stofzak 
resp. na elke drie maanden bij gebruik van een permanentfilterbox te 
vervangen door een nieuw filter.

Open het deksel van de stofopvangkamer.
Verwijder het oude uitblaasfilter en plaats een nieuw filter. Sluit het dek-
sel van de stofopvangkamer.

Verlengingsadapter 

De perfecte verbinding voor het verlengen van zuigbenodigdheden:

Steek de verlengingsadapter op de handgreep voor de zuigbenodigdhe-
den. (B27)

Steek de telescopische zuigbuis in de verlengingsadapter. (B28)  

Plaats een zuigmond naar keuze. (B29) 

Reinigen en onderhouden

LET OP: Schakel de zuiger uit alvorens deze te reinigen en trek de 
netstekker uit de contactdoos.

De stofzuiger - en met name het stofreservoir - en alle accessoires kunnen 
met een zachte doek of in de handel verkrijgbare kunststofreiniger wor-
den onderhouden en vervolgens worden gedroogd.
Verwijder regelmatig eventuele haren en vezels van de zuigmonden.

Verdere belangrijke aanwijzingen

Stofzakken zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Deze mogen niet 
meermaals worden gebruikt, omdat verstopte poriën het zuigvermogen 
verminderen.

Controle vullingsgraad stofzak:

• Bevestig de vloerzuigmond. Alle andere zuigmonden beïnvloeden de 
werking van de stofzakvervangindicatie.

• Schakel de stofzuiger in en stel de zuigvermogenselectie (indien aanwe-
zig) in op vol zuigvermogen.

• Houd de vloerzuigmond een stukje boven de vloer.
Zodra de indicatie ‚stofzak vervangen‘ oplicht, moet u de stofzak vervan-
gen.

Wat u moet weten over de werking van de stofzakvervangindicatie 

De functie van de indicatie is gebaseerd op gemengde stofdeeltjes, zoals 
deze voornamelijk voorkomen in een huishouden: stof, haren, vloerbede-
kkingdeeltjes, draadjes, zand, enz.
Wanneer u echter veel fijn stof, zoals boorstof, zand, maar ook gips of 
meel opzuigt, dan verstoppen de poriën van de stofzak. De stofzakver-
vangindicatie zal dan al ‚vol‘ aangeven, ook wanneer de stofzak nog niet 

vol is. De stofzak moet dan worden vervangen, omdat het zuigvermogen 
tengevolge van verstopte poriën verminderd is.
Wanneer u echter veel haren, vloerbedekkingdeeltjes, wollen pluisjes, 
enz., opzuigt, dan reageert de stofzakvervangindicatie pas wanneer de 
stofzak al bijna vol is.

Oververhittingsbescherming

• Oververhittingsbescherming (thermoschakelaar) – de stofzuiger scha-
kelt zelf uit 

  (afhankelijk van uitvoering)
• Wanneer de motor zelf uitschakelt, kan na ca. 60 minuten verder worden 

gezogen.
  Schakel in dit geval het apparaat uit (druk op de AAN/UIT knop).
• Het apparaat kan automatisch uitschakelen wanneer bijv.
- de zuigkanalen verstopt zijn door volumineus materiaal dat wordt 

opgezogen
- met volle stofzak verder wordt gezogen
- het motorfilter in het apparaat sterk vervuild is
- het uitblaasfilter in het apparaat sterk vervuild is.
• Wanneer de oorzaken zijn verholpen kan het apparaat na de hierboven 

genoemde pauze weer in gebruik worden genomen.

Hoe te werk te gaan na per ongeluk opzuigen van water:
1. Als u per ongeluk water heeft opgezogen, zet de stofzuiger dan direct 

uit.
2. Verwijder de natte stofzuigerzak uit de stofzuiger en droog het stofre-

servoir verder uit voor zover nodig.
3. Stuur de stofzuiger ter controle van de stofzuigermotor naar onze 

technische dienst.

Storingen opsporen en verhelpen

Storing Oorzaak Oplossing

Te geringe zuig-
kracht

Stofzak of permanent-
filterhuis vol

Stofzak of permanentfil-
terhuis leegmaken

Motorbeschermfilter 
vervuild

Motorbeschermfilter 
vervangen

Uitblaasfilter vervuild Uitblaasfilter vervangen

Zuigmond, zuigbuis of 
slang verstopt

Verstopping verhelpen

Motor draait niet Schakelaar niet in 
stand ‚aan‘

Schakelaar in stand ‚aan‘ 
zetten

Stekker niet in contact-
doos

Stekker in contactdoos 
steken

Oververhittingsbevei-
liging aangesproken

Apparaat uitschakelen, 
ca. 60 min. wachten, 
daarna doorgaan met 
stofzuigen

Vervangingsfilter:

Permanentbox-filterset        Art.nr. 45120205
1 x permanentbox
2 x motorfiltervlies
2 x uitblaasfilterfiltervlies

Stofzak-set 26    Art.nr. 45160008
4 x micro-synthetische stofzak
1 x chassis-motorbeschermingsfilter 
       Schuim met vlies
1 x Topo/Vivo-motorbeschermingsfilter
1 x Topo/Vivo-uitblaasfilter

Stofzak-set 28                                         Art.nr. 45120350
4 x Micropor®-HEPA 10-stofzak
1 x chassis-motorbeschermingsfilter
       Schuim met vlies
1 x Topo/Vivo-motorbeschermingsfilter
1 x Topo/Vivo-uitblaasfilter

Stofzak-set nr. 9                                         Art.nr. 45120119
5 x papieren stofzak
1 x motorfiltervlies
1 x uitblaasfilterfiltervlies

Anti-allergiefilter     Art.nr. 55470100

Geurtjesfilter    Art.nr. 55974053

Technische gegevens
 
Artikelnummer:  5765
Modelnumme:  59591630
Type apparaat:  Vloerstofzuiger
Model:  VARIA R-Control
Spanning:  230 Volt ~ 50 Hz
Vermogen: 1000 Watt nom./ 1200 Watt max.
Stofzak:  Stofzak ‚Swirl EIO 80‘ 3,5 l
Filter:  Micro-hygiëne-motorbeschermfilter
 Micro-hygiëne-uitblaasfilter
Netsnoer met stekker:  ca. 6 m lang
Gewicht:  ca. 7,1 kg
Stroomverbruik:  0,228 kW/h (228 Watt/h)
Geluidsemissie:  77 dB(A) conform EN 60704-1

Afdanken

Verpakking:
De verpakking van uw nieuw stofzuiger is voorzien van de 
zgn. ‚Grüner Punkt‘. Gooit u deze weg met het oud papier of 
conform het afvalscheidingssysteem. 
Stofzak:
Deze kunt u met het normale huisvuil weggooien.
Oud apparaat:
Afgedankte apparaten moeten op de daartoe bestemde manier worden 
afgevoerd. Vraag informatie hieromtrent bij uw gemeente. De kunststof 
onderdelen van de stofzuiger zijn conform DIN 7728 voorzien van materi-
aalkenmerken. Zo kunnen waardevolle grondstoffen hergebruikt worden.

Garantie

De garantieperiode bedraagt drie jaar en start op de dag van de koop. 
Bewaar dan ook de kassabon als bewijs van de koop.
Gedurende de garantieperiode kunnen defecte huisstofzuigers worden 
verzonden aan onderstaand service-adres (verzendkosten zijn voor reke-
ning van de afzender). U ontvangt kosteloos dan een nieuwe of gerepa-
reerd apparaat retour.  
Na afloop van de garantieperiode kunt u een defect apparaat eveneens 
opsturen naar onderstaand adres voor reparatie. De kosten voor reparatie 
na afloop van de garantieperiode komen voor uw rekening.
Uw wettelijk vastgelegde rechten worden door deze garantie niet inge-
perkt.

Teknihall Benelux bvba
p/a  Antwoordnummer 13533
NL 4800 WE  BREDA

Hotlinenummer  0900-117.77.11

Technische wijzigingen voorbehouden!
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Garantiekaart

Bij een reclamatie meesturen! Zorgvuldig bewaren!

Datum van aankoop:

De garantieperiode bedraagt drie jaar en start op de dag van de koop. Bewaar dan ook de kassabon als 
bewijs van de koop.

Gedurende de garantieperiode kunnen defecte huisstofzuigers ongefrankeerd worden verzonden aan 
onderstaand service-adres. U ontvangt kosteloos dan een nieuwe of gerepareerd apparaat retour.  

Na afloop van de garantieperiode kunt u een defect apparaat eveneens opsturen naar onderstaand adres 
voor reparatie. De kosten voor reparatie na afloop van de garantieperiode komen voor uw rekening.

Uw wettelijk vastgelegde rechten worden door deze garantie niet ingeperkt.

Teknihall Benelux bvba
p/a  Antwoordnummer 13533
NL 4800 WE  BREDA

Hotlinenummer  0900-117.77.11
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