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NL Stofzuiger met zak 
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
 ■ Deze stofzuiger mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, alsook 
door personen met een lichamelijke of geestelijke handicap, of onervaren personen, 
op voorwaarde dat ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn over het veilig 
gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Laat kinderen niet 
met de stofzuiger spelen. Het reinigen en onderhoud van de stofzuiger dat door 
de gebruiker moet worden uitgevoerd, mag niet door kinderen zonder toezicht 
worden uitgevoerd. Houd de stofzuiger en zijn toebehoren buiten het bereik van 
kinderen jonger dan 8 jaar.

 ■ De stofzuiger is ontworpen voor gebruik in huishoudens, kantoren en soortgelijke 
plaatsen. Gebruik de stofzuiger niet in een industriële omgeving!

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

 ■ 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. 

 ■ Dompel de stofzuiger niet onder in water of een andere vloeistof en spoel de 
stofzuiger niet onder stromend water. 

 ■ Voordat u de stofzuiger inschakelt, zorg dat de stofzak is geplaatst en dat de micro-
filter en HEPA-filter zijn geplaatst.

 ■ Als de stofzuiger in werking is, mogen de luchtuitlaten en zuigopening niet 
geblokkeerd zijn. 

 ■ Gebruik de stofzuiger niet om de volgende voorwerpen op te zuigen:
 –  smeulende sigaretten, brandende voorwerpen, lucifers of sintels; 
 –  water en andere vloeistoffen; 
 –  brandbare of vluchtige stoffen;
 –  scherpe voorwerpen, bijvoorbeeld glasscherven, naalden, pinnen, enz.;
 –  meel, gips, cement en andere bouwmaterialen;
 –  grote stukken papier of plastic zakken, die gemakkelijk de zuigopening kunnen 

blokkeren. 
 ■ Het stofzuigen van sommige vloeren of vloeroppervlakken kan leiden tot een 
elektrostatische ontlading, die geen gevaar voor de gebruiker vormt.

 ■ Plaats de zuigmond of buis niet tegen het gezicht.
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 ■ Schakel altijd de stofzuiger uit en verwijder de stekker uit het stopcontact als u de 
stofzuiger zonder toezicht achterlaat, na gebruik of als u deze wilt schoonmaken. 

 ■ Bij het uit het stopcontact halen van de stekker, aan de stekker trekken, niet aan 
het snoer. Anders kan het netsnoer of het stopcontact beschadigd raken. Houd de 
stekker in de hand tijdens het oprollen.

 ■ Is het netsnoer beschadigd, laat het dan vervangen bij een professioneel Service 
Center. Het is verboden om de stofzuiger te gebruiken als de stekker beschadigd 
is.

 ■ Gebruik de stofzuiger niet als deze niet correct werkt, als de stofzuiger beschadigd 
is of in water werd ondergedompeld. De stofzuiger niet zelf repareren of 
aanpassen. Laat alle reparaties of aanpassingen door een erkend Service Center 
uitvoeren. Bij 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 Stofzuiger met zak 
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 
plek, waar deze in de toekomst gemakkelijk kan worden geraadpleegd. 

 ■ 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 DE STOFZUIGER EN DE BIJBEHORENDE 
ACCESSOIRES
A1 Knop voor het automatisch oprollen 

van het netsnoer
A2  Roestvrij stalen rooster
A3 Elektronische zuigkrachtregeling
A4  Deksel van opslaggedeelte voor 

stofborstel en spleetmondstuk
A5 Indicator Volle stofzak
A6 Vergrendeling voor deksel van 

opslaggedeelte
A7 Aansluiting flexibele slang
A8  Vergrendeling bovenklep
A9 Geïntegreerd handvat
A10 Aan-/uitknop van stofzuiger
A11 Groef voor horizontale parkeerstand
A12 Rubberen achterwiel
A13 Roterend wiel vooraan 
A14 Groef voor verticale parkeerstand
A15 Verwijderbaar rooster van de HEPA-

filter

A16 Wasbare HEPA-filter 
 bevindt zich achter het rooster.
A17  Stofzak*
A18 Stofzakhouder
A19 Rooster van micro-filter
A20 Wasbare micro-filter
 bevindt zich in het rooster.
A21 Flexibele slang met mechanische 

zuigkrachtregeling in de handgreep
A22 XXL telescopische metalen buis
A23 Vloermondstuk met uitklapbare 

borstel
A24 Flap om de borstel in/uit te trekken
A25 Turboborstel
A26 Zuigkrachtregeling
A27 Zuigmond voor harde vloeren
A28 Mini turboborstel
A29 Lang flexibel spleetmondstuk
A30 Stofborstel
A31 Spleetmondstuk

 
*Opmerking: 

Een synthetische wegwerpstofzak wordt met het product meegeleverd. 
Synthetische stofzakken gaan langer mee, zijn meer duurzaam en zorgen 
voor een betere filtering dan standaard papieren zakken.

Opmerking: 
De stofborstel A30 en spleetmondstuk A31 worden opgeslagen in het 
opslaggedeelte onder het deksel A4.

BEOOGD GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
 ■ Het basis mondstuk met uitbreidbare borstel A23 is geschikt om gladde, harde 

oppervlakken en tapijten te stofzuigen. Tijdens het stofzuigen van gladde harde 
vloeren moet u de borstel uitklappen en tijdens het stofzuigen van tapijten moet 
u deze intrekken. Gebruik de flap A24 om de borstel in en uit te klappen. 

 ■ De turboborstel A25 is geschikt om gladde harde oppervlakken en tapijten met 
een lage poolhoogte te stofzuigen. Dankzij de roterende borstel, verwijdert 
deze zeer snel en effectief ingebakken vuil, draden, vacht, haar, enz. Gebruik de 
zuigkrachtregelaar A26 om de zuigkracht in te stellen.

 ■ Het mondstuk voor harde vloeren A27 kunnen gladde, harde oppervlakken perfect 
en zacht worden gestofzuigd, dankzij de borstel die uit 100% natuurlijke haren 
bestaat. Het kan gebruikt worden om vloeren te stofzuigen die gevoelig zijn voor 
krassen, zoals houten of zwevende vloeren, marmeren vloeren, tegels, linoleum enz.

 ■ De mini turboborstel A28 is het ideale opzetstuk om vacht, haar, enz. te verwijderen, 
en is ook geschikt om moeilijk bereikbare plaatsen te stofzuigen. Het gebruik ervan 
is vooral beperkt voor gebruik thuis, maar kan ook voor het stofzuigen van de auto 
worden gebruikt. Het verwijdert snel en effectief haar, vacht van dieren en andere 
materialen uit autostoelen, bekleding, kussens en ander textiel.

 ■ Het lange flexibele spleetzuigmond A29 dient om zeer moeilijk te bereiken plaatsen 
in uw auto te stofzuigen.

 ■ Het mondstuk A31 kan worden gebruikt om moeilijk bereikbare plaatsen te 
stofzuigen en het mondstuk met stofborstel A30 om meubels te stofzuigen.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK
 ■ Zorg dat de stofzak A17, micro-filter A20 en HEPA-filter A16 correct gemonteerd 

zijn. 
 ■ Steek het uiteinde van de flexibele slang A21 in het gat A7 en draai deze rechtsom 

om vast te zetten. 

Opmerking: 
Om te verwijderen, draai het uiteinde van de slang A21 naar links en trek 
het uit het gat.

 ■ Bevestig de telescoopbuis A22 op het handvat van de flexibele slang A21. Schuif de 
ring die zich op de telescoopbuis A22 bevindt naar de handgreep van de flexibele 
slang A21 om de uitschuifvergrendeling op de telescoopbuis A22 vrij te geven. Na 
het ontgrendelen van de vergrendeling, stel de lengte van de buis A22 in door het 
uitschuifbare gedeelte in of uit te schuiven. Als de ring wordt losgelaten, zal de buis 
op de ingestelde lengte zijn vergrendeld.

 ■ Kies het toebehoren dat u wilt gebruiken en bevestig het op het vrije uiteinde van de 
telescopische buis A22. Bepaalde toebehoren zoals bijvoorbeeld A28, A29, A30 of 
A31 worden direct op het handvat van de flexibele slang A21 bevestigd.

DE STOFZUIGER GEBRUIKEN
 ■ Trek aan de stekker om de vereiste lengte netsnoer af te rollen en steek deze in een 

stopcontact. 

Opgelet:
De gele markering op het snoer geeft het naderende einde weer, en de rode 
markering geeft het volledige einde van het netsnoer weer. Probeer niet om 
de stekker voorbij deze markering te trekken.

 ■ Om de stopfzuiger te starten, druk op de knop A10. De zuigkracht kan worden 
ingesteld met de elektronische regelaar A3 of de mechanische klep op het handvat 
van de flexibele slang A21. 

 ■ Als u klaar bent met stofzuigen, schakelt u deze uit door op de knop A10 te drukken 
en de stekker uit het stopcontact te halen. Om het netsnoer op te rollen, houdt u de 
knop A1 ingedrukt totdat het netsnoer volledig is opgewonden. Houd de stekker in 
de hand tijdens het oprollen.

Opmerking: 
Als het netsnoer niet volledig is opgewonden, laat knop A1 los en trek het 
netsnoer ca. 50 cm uit de stofzuiger en probeer vervolgens opnieuw om het 
netsnoer op te winden.

PARKEERSTAND VAN DE STOFZUIGER
 ■ Als u  de stofzuiger niet gebruikt, kunt u  deze in de parkeerstand zetten. Voor de 

horizontale parkeerstand, schuif de stopnok op de slang A23 of A27 of turboborstel 
A25 in de groef A11, zie afb. B1. 

 ■ Voor de verticale parkeerstand moet u eerst de telescoopbuis op de kortste lengte 
zetten A22. Zet vervolgens de stofzuiger in een verticale stand en schuif de stopnok 
op het mondstuk A23 of A27 of turboborstel A25 in de groef A14, zie afb. B2. 

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

stekker uit het stopcontact is gehaald.

De stofzak vervangen
 ■ De rood gekleurde indicator A5 laat u  weten dat de stofzak A17 moet worden 

vervangen. 
 ■ Maak de vergrendeling A8 los en open de bovenste afscherming van de stofzuiger. 

Verwijder de gebruikte stofzak A17 uit de houder A18 en plaats een nieuwe zak 
die voor dit soort stofzuiger is geschikt. Na het vervangen van de zak A17, sluit de 
bovenste afscherming van de stofzuiger. Het zal niet mogelijk zijn om de bovenklep 
van de stofzuiger te sluiten, tenzij de zak correct in de houder A18 is geplaatst. 

 ■ Als de stofzak niet tijdig wordt vervangen, zal de zuigkracht van de stofzuiger 
worden verlaagd.

Reinigern en vervangen van de micro-filter en HEPA-filter
 ■ Maak de vergrendeling A8 los en open de bovenste afscherming van de stofzuiger. 

Schuif het rooster A19 uit de stofzuiger en verwijder de micro-filter A20. Spoel de 
filter onder lauw water en laat drogen. Plaats de filter terug en sluit de afscherming. 
Als de micro-filter A20 versleten of sterk vervuild is, vervang deze dan door een 
nieuwe.

 ■ Ontgrendel en verwijder het rooster A15. Verwijder de HEPA-filter A16 uit de 
stofzuiger. In het geval van lichte vervuiling, op tikken tot al het vuil is verwijderd. 
We raden aan om dit buiten de woonvertrekken te doen. Als de filter zeer vuil is, 
was deze dan onder een zwakke stroom lauw water zodat het water het vuil uit de 
plooien wast. Laat de HEPA-filter A16 op natuurlijke wijze drogen, plaats de filter 
terug en bevestig deze in het rooster A15. Het wordt aanbevolen om de HEPA-filter 
na 6 maanden te vervangen. 

 ■ Als de filters vuil zijn, wordt de doeltreffendheid ervan beperkt, maak deze dus tijdig 
schoon.

Opgelet:
Alvorens de filters terug in de stofzuiger te plaatsen, zorg ervoor dat ze 
helemaal droog zijn. 

Reinigen van de flexibele slang, telescoopbuis, vloermondstuk, mondstuk voor 
harde vloeren, mini turboborstel, flexibel spleetmondstuk, klein spleetmondstuk 
en stofborstel
 ■ Als de accessoires vuil zijn, verwijder ze en verwijder al het vuil (stof, haar, vacht, 

enz.).

Het turbo mondstuk reinigen
 ■ Ontgrendel de sluitingen aan de zijkanten van de turboborstel A25, zie afb. C1. 

Verwijder de voorste afscherming en verwijder al het vuil, haren, vacht, enz. van de 
roterende borstel en het binnengebied. Na het reinigen, plaats de afscherming terug 
en bevestig deze op zijn plaats met de vergrendelingen. 

 ■ Druk op de sluitingen aan de onderzijde van de turboborstel A25 om deze 
te ontgrendelen, zie afb. C2. Verwijder het deksel en verwijder het vuil aan de 
binnenkant van de turboborstel A25. Plaats het deksel weer op zijn plaats. U zult 
een klik horen wanneer deze terug op zijn plaats schuift.

Buitenoppervlak van de stofzuiger schoonmaken
 ■ Maak het buitenoppervlak schoon met een droge of licht bevochtigde doek. En 

daarna de stofzuiger afdrogen. 
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 ■ Om de stofzuiger te reinigen, gebruik geen staalwol, schurende 
schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, enz. 

 ■ Dompel de stofzuiger niet onder in water of een andere vloeistof en spoel de 
stofzuiger niet onder stromend water. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Nominaal spanningsbereik ............................................................................................... 220−240 V
Nominale frequentie ...............................................................................................................50/60 Hz
Nominaal vermogen .................................................................................................................1 400 W
Maximale ingangsvermogen .................................................................................................1 600 W
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken ....................................................................... II
Geluidsniveau .............................................................................................................................76 dB(A)
Stofzuigerzak met capaciteit van ....................................................................................................3 l
HEPA-filter-efficiëntieklasse ........................................................................................................... H13
Lengte van het netsnoer..................................................................................................................8 m
Actieradius ......................................................................................................................................... 11 m

Het aangegeven geluidsemissieniveau is 76 dB(A), dit vertegenwoordigt een niveau 
A van akoestisch vermogen ten opzichte van een referentie akoestisch vermogen van 
1 pW.

Uitleg van technische begrippen
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.

PRODUCTINFORMATIEBLAD
Naam/handelsmerk Sencor
Modelidentificatienr. SVC 8500TI
Energie-efficiëntieklasse* E
Jaarlijks verbruik (in kWh)** 49,7
Efficiëntieklasse Tapijt reinigen C
Efficiëntieklasse Harde vloer schoonmaken A
Stofemissieklasse stofzuiger A
Geluidsdrukniveau in dB(A) 76
Nominaal vermogen (W) 1 400

*  Klasse A  (hoogste efficiëntieklasse, laag energieverbruik) tot klasse G (laagste 
efficiëntieklasse, hoog stroomverbruik).

**  Geschat jaarlijkse energieverbruik in kWh per jaar op basis van 50 reinigingscycli. 
Reëel verbruik zal afhangen van gebruikswijze.

De waarden worden bepaald op grond van (EU) Nr 665/2013.

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

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.
Voor het onjuist aanbieden van dit afval kunnen sancties opgelegd worden in 
overeenstemming met de nationale wetgeving.
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.


