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NL Ruitenreiniger 
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
 ■ Dit apparaat mag door personen met een lichamelijke of geestelijke handicap, of 
onervaren personen, worden gebruikt, op voorwaarde dat ze goed worden begeleid 
en geïnformeerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren 
begrijpen. Het reinigen en onderhoud van de stofzuiger dat door de gebruiker moet 
worden uitgevoerd, mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Laat 
kinderen niet met het apparaat spelen. 

 ■ Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor commerciële 
doeleinden

 ■ Dit apparaat wordt gebruikt voor het reinigen van natte, gladde oppervlakken 
zoals ruiten, spiegels, douchewanden, vloer- of muurtegels. Gebruik het niet om te 
stofzuigen of voor andere doeleinden waarvoor het niet bedoeld. 

 ■ Gebruik het apparaat alleen met de originele, meegeleverde accessoires en adapter.
 ■ Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u controleren of de nominale 
spanning op het label overeenkomt met de elektrische spanning van het stopcontact. 

 ■ Zorg dat het netsnoer van de adapter niet in contact komt met een heet oppervlak 
of scherpe voorwerpen. Zorg dat er niemand over het netsnoer van de adapter kan 
struikelen.

 ■ Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en plaats het niet in de buurt van open 
vuur of apparaten die een warmtebron zijn.

 ■ Dompel het apparaat of de adapter niet in water of een andere vloeistof onder en was 
deze niet onder stromend water. 

 ■ Vul het reservoir met water tot 40 °C. Als u water gebruikt dat te heet is, dan kan het 
reservoir vervormen.

 ■ Gebruik het apparaat voor het opzuigen van weinig schuimende alcoholvrije 
reinigingsoplossingen. 

 ■ Voordat u het apparaat inschakelt, controleer of deze goed is gemonteerd.
 ■ Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen van het apparaat niet worden geblokkeerd 
wanneer het apparaat wordt gebruikt. 

 ■ Gebruik het apparaat niet om het volgende op te zuigen:
 –   brandbare vloeistoffen of agressieve chemische stoffen;
 –   vloeistoffen op basis van olie;
 –   vloeistoffen die warmer zijn dan 40 °C;
 –   grote hoeveelheden vloeistof op waterbestendige oppervlakken, zoals water dat 

gemorst werd. 
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 ■ Richt de sproeier niet op apparaten die elektrische onderdelen bevatten, bijvoorbeeld 
de binnenzijde van een oven. 

 ■ Controleer regelmatig het waterniveau in het reservoir. Als u het apparaat verticaal 
houdt, mag het waterpeil in het reservoir niet hoger zijn dan de maximale markering. 
Anders zal het apparaat niet goed werken en kan er water uit het reservoir lekken.

 ■ Een kleine hoeveelheid schuim aan de bovenzijde van het reservoir is geen probleem. 
Het schuim mag echter de maximale markering niet overschrijden.

 ■ Als u klaar bent, het apparaat zonder toezicht achterlaat, voor het reinigen en voordat 
u het op een stopcontact met behulp van de adapter aansluit, moet u het apparaat 
uitschakelen. 

 ■ Haal de adapter uit het stopcontact voordat u het reinigt of na het laden.
 ■ Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker, niet aan het snoer. 
Anders kan het netsnoer of het stopcontact beschadigd raken. 

 ■ Als de adapter beschadigd is, moet het door een originele adapter worden 
vervangen. Voor een vervangende adapter moet u contact opnemen met een erkend 
servicecentrum. Het is verboden om een   beschadigde adapter te gebruiken.

 ■ Gebruik het apparaat niet als het lekt, als het is gevallen of als er zichtbare tekenen van 
beschadiging zijn. Repareer of wijzig het apparaat niet zelf, zodat gevaarlijke situaties 
worden voorkomen. Laat alle reparaties of aanpassingen door een erkend Service 
Center uitvoeren. Bij het ondeskundig gebruik van het apparaat, riskeert u het vervallen 
van al uw wettelijke rechten m.b.t. tegenvallende prestaties en kwaliteitsgaranties.
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NL Ruitenreiniger 
Handleiding

 ■ Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de handleiding lezen, zelfs 
als u  vertrouwd bent met het gebruik van soortgelijke apparaten. 
Gebruik het apparaat alleen op de wijze die in deze handleiding is 
beschreven. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats waar 
deze gemakkelijk kan worden gevonden voor toekomstig gebruik. 

 ■ Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het 
verpakkingsmateriaal, de aankoopbon en verklaring van de 
verkoper of garantiekaart te bewaren, voor ten minste de duur van 
de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende prestaties of 
kwaliteit. Bij transport, raden wij aan het apparaat te verpakken in de 
originele doos van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT EN DE TOEBEHOREN
A1  Verwijderbare rubberwisser
A2 Zuigopening
A3 Afneembare zuigmond
A4 Vrijgaveknop zuigmond
A5 LED-batterij- en 

laadindicator
A6 Ventilatieopeningen
A7 Centraal deel van apparaat
A8 Aan-uitknop van apparaat
A9 Afneembaar reservoir vuil 

water
A10 Handgreep
A11 Vrijgaveknop reservoir
 bevindt zich aan beide 

zijden van de handgreep.

A12  Vouwstandaard
A13  Afvoerklep reservoir
A14 Aansluiting adapter
 voorzien van afsluitbare 

plug.
A15 Zwabber uit textiel
A16 Opzetstuk om te vegen
A17 Sproeimondje 
A18 Trekker voor 

reinigingsmiddel
A19 Sproeireservoir
A20 Adapter

HET APPARAAT MONTEREN EN DEMONTEREN

Ruitenreiniger
 ■ Monteer de ruitenreiniger door de zuigmond A3 aan het apparaat 

A7 te bevestigen en schuif de rubberwisser A1 vanaf de zijkant in de 
groef die zich in de zuigopening A2 bevindt. Als het mondstuk A3 
correct is gemonteerd, dan zult u een klik horen. Plaats het reservoir 
A9 in het apparaat A7, door eerst het bovenste gedeelte van het 
reservoir A9 in het gebied te schuiven, vanaf de onderzijde van de 
handgreep A10. Druk vervolgens het onderste gedeelte van het 
reservoir A9 in het gebied, vanaf de onderzijde van de handgreep 
A10 totdat het volledige reservoir A9 op zijn plaats zit. Zorg dat de 
afvoerklep van het reservoir A13 correct gesloten is.

 ■ Demonteren gebeurt in de omgekeerde volgorde. Om het reservoir 
te verwijderen A9, druk op de knop A11 terwijl u  tegelijkertijd de 
onderzijde van het reservoir A9 vrijgeeft en het van het apparaat A7 
verwijdert om het volledige reservoir A9 te verwijderen.

De sproeier
 ■ Monteer de sproeier door de sproeimond op het reservoir A19 te 

schroeven. Bevestig de zwabber A15 aan het opzetstuk A16. 
 ■ Om te demonteren, in omgekeerde volgorde te werk gaan.

HET RESERVOIR VULLEN
 ■ Vul het reservoir A19 met een oplossing van water en een kleine 

hoeveelheid reiniginsmiddel (alcoholvrij). Als u  geconcentreerde 
reinigingsmiddelen verdunt, moet u de instructies op de verpakking 
volgen.

 ■ Vul het reservoir A19 met water tot 40 °C. Als u water gebruikt dat te 
heet is, dan kan het reservoir vervormen.

 ■ Na het bijvullen, moet u de spuitmond op het reservoir bevestigen. 

HET APPARAAT OPLADEN
 ■ Het apparaat heeft een ingebouwde lithium-ion-accu die moet 

worden opgeladen voordat het apparaat wordt gebruikt.
 ■ Controleer of het apparaat is uitgeschakeld. Steek de stekker A20 in 

het contact A14. Steek de stekker A20 in het stopcontact. 
 ■ Na het aansluiten op een stopcontact zal het LED-lampje A5 rood 

oplichten. Dit duidt erop dat de batterij wordt opgeladen. Een 
volledige lading duurt ongeveer 4 uur. De werkelijke oplaadtijd 
hangt af van het vermogen van de accu.

 ■ Zodra het laadproces is voltooid en de batterij is volledig opgeladen, 
zal het LED-lampje A5 blauw oplichten. Ontkoppel het apparaat van 
de adapter A20 en haal de stekker A20 uit het stopcontact. 

 ■ Na het ontkoppelen van de adapter A20 moet u  de aansluiting 
A14 met de plug afdekken, zodat er geen water of vocht kan 
binnendringen. 

 ■ Een volledig opgeladen apparaat heeft een looptijd van ongeveer 
20 minuten. Nadien zult u het apparaat opnieuw moeten opladen. 

HET APPARAAT GEBRUIKEN
 ■ Gebruik het apparaat bij een omgevingstemperatuur tussen 5 en  

40 °C. Zorg ervoor dat het apparaat goed is gemonteerd en volledig 
is opgeladen.

 ■ Om het reinigingsmiddel aan te brengen, druk op de trekker A18 
en besproei het oppervlak gelijlmatig met reinigingsmiddel. Veeg de 
bevuilde plaatsen met de zwabber A15. Leg even de sproeier aan de 
kant en naam de ruitenreiniger. 

 ■ Start de ruitenreiniger door te drukken op de knop A8. Plaats de 
zuigopening A2 met de rubberwisser A1 op het oppervlak waarop 
het reinigingsmiddel werd aangebracht en beweeg de ruitenwisser 
over dit oppervlak en zuig het reinigingsmiddel op. U kunt omhoog 
en omlaag of van links naar rechts bewegen.

Opmerking: 
Als u  de sproeier niet wilt gebruiken, dan kunt u  het 
reinigingsmiddel op de normale manier aanbrengen.

 ■ Controleer regelmatig het vloeistofniveau in het reservoir A9. Als het 
vloeistofniveau hoger is dan de maximale markering, schakelt dan 
het apparaat uit door op de knop A8 te drukken. Houd het apparaat 
horizontaal boven een gootsteen of wastafel en open de afvoerklep 
A13. Zodra het reservoir A9 leeg is, sluit u  de afvoerklep A13 en  
u kunt doorgaan met reinigen. 

 ■ Als de accuspanning tijdens het gebruik afneemt, dan zal het 
LED-lampje A5 beginnen knipperen en vervolgens doven. Het 
apparaat zal automatisch worden uitgeschakeld om schade aan de 
ingebouwde batterij te vermijden. Om de batterij op te laden, volg 
de instructies die in het hoofdstuk Het apparaat opladen worden 
vermeld.

 ■ Als u klaar bent, schakelt u het apparaat uit door op de knop A8 te 
drukken, maak vervolgens het apparaat schoon en laad het op.

REINIGING EN ONDERHOUD
 ■ Voor het reinigen moet u  ervoor zorgen dat de stofzuiger is 

uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
 ■ Verwijder het zuigmondstuk A3 van het apparaat A7. Maak het 

schoon met een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel, 
vervolgens spoelen onder schoon, stromend water. Laat het aan de 
lucht drogen of veeg het droog.

 ■ Verwijder het reservoir A9 van het apparaat A7. Over een gootsteen 
of wastafel, open de aftapklep A13 en leeg het reservoir A9. 
Vervolgens spoelen met schoon water. Veeg het oppervlak droog en 
laat het aan de lucht drogen. Na elk gebruik moet het reservoir A9 
grondig en regelmatig worden schoongemaakt. Het vuil dat zich in 
het reservoir A9 ophoopt, heeft een effect op de werking van het 
apparaat.

 ■ Verwijder eventueel resterend reinigingsoplossing uit het reservoir 
A19. Spoel het reservoir A19 met schoon water en laat het drogen. 

 ■ Verwijder de zwabber A15 van het opzetstuk A16 en maak het 
onder stromend water schoon, met een beetje reinigingsmiddel, en 
spoel het vervolgens onder stromend water. Laat het aan de lucht 
drogen. U mag de zwabber ook in de wasmachine wassen, op een 
temperatuur tot 60 °C, maar gebruik geen wasverzachter.

 ■ Als de rubberwisser A1 of de zwabber A15 tekenen van slijtage 
vertoont, moet u  deze onderdelen vervangen. Reserveonderdelen 
zijn verkrijgbaar bij doe-het-zelf zaken en online winkels. Om te 
vervangen, het is nodig om de rubberwisser A1 vanaf de zijkant 
van het zuigmondstuk A3 te verwijderen en om een nieuwe 
rubberwisser te installeren.

 ■ Voordat u begint te monteren, moet u controleren of alle onderdelen 
van het apparaat droog zijn.

 ■ Om het apparaat schoon te maken, gebruik geen staalwol, schurende 
schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, enz. 

 ■ Dompel het apparaat A7 niet onder in water of een andere vloeistof 
en spoel het niet onder stromend water. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomadapter
Ingang ...............................................................100−240 V~, 50/60 Hz, 200 mA
Uitgang .......................................................................................4,58 V  , 700 mA
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken ........................................ II

Ruitenreiniger
Opgenomen vermogen ................................................................................. 15 W
Li-ion-accu ...........................................................................................................3,6 V  
Beschermingsniveau tegen het binnendringen van water ............... IPX4
Geluidsniveau ............................................................................................. 70 dB(A)
Benodigde tijd om accu volledig op te laden ......................................ca. 4 u
Gebruikstijd indien volledig opgeladen ...............................ca. 20 minuten
Capaciteit reservoir .......................................................................................100 ml
Capaciteit reservoir sproeier .....................................................................200 ml

Het aangegeven geluidsemissieniveau is 70 dB(A), dit vertegenwoordigt 
een niveau A van akoestisch vermogen ten opzichte van een referentie 
akoestisch vermogen van 1 pW.

Uitleg van technische begrippen

Beschermingsniveau tegen het binnendringen van water:
IPX4 – Het apparaat is beschermd tegen het sproeien van water.

Beschermingsklasse ter voorkoming van elektrische schokken:
Klasse II – bescherming tegen elektrische schokken wordt geboden 
door dubbele isolatie of isolatie voor zwaar gebruik.

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en technische 
specificaties te wijzigen.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt 
in uw gemeente.

VERWIJDERING VAN ACCU
Voordat u  de stofzuiger verwijdert of naar een 
gespecialiseerd recyclebedrijf brengt, moet u de interne 
accu verwijderen. Voordat u  de accu verwijdert, moet 
u  de stofzuiger inschakelen en wachten totdat de accu 
volledig leeg is. Het verwijderen van de accu zal worden 
uitgevoerd in de erkend service center.

De accu bevat milieuvervuilende stoffen en behoort dus niet bij het 
normale afval. Hun correcte verwerking zal worden uitgevoerd door de 
respectievelijke opvangvoorziening.

RECYCLING VAN GEBRUIKT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 
APPARATEN

Dit symbool op de producten en/of begeleidende 
documenten betekent dat de gebruikte elektrische en 
elektronische producten niet samen met het algemeen 
huisvuil mogen worden afgevoerd. Voor een correcte 
afvoer, hergebruik en recycling, deze apparatuur 
inleveren bij een inzamelpunt. Alternatief, kunt u  in 
sommige landen van de Europese Unie of andere 
Europese landen uw apparaten terugbrengen naar de 

lokale leverancier als u een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.
Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke 
hulpbronnen te sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen 
ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. Vraag bij uw lokale 
autoriteiten of inzamelpunten om meer informatie.
Volgens de nationale regelgeving kunnen sancties worden opgelegd 
als dit type afval niet correct wordt afgevoerd.
Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie
Wilt u elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij 
uw verkoper of leverancier om meer informatie.
Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product recyclen, 
vraag dan de meer informatie over het correct recyclen bij uw 
gemeente of uw verkoper.

Dit product voldoet aan alle van toepassing zijnde 
fundamentele eisen van EU-richtlijnen.


