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Stofzuiger 
GEBRUIKSAANWIJZING

Gefeliciteerd met de aankoop van deze stofzuiger. Lees deze gebruiksaanwijzing 
zorgvuldig door en bewaar deze om hem indien nodig te kunnen raadplegen.
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64NL Algemene veiligheidsvoorschriften

1. ALGEMENE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Belangrijke veiligheidsadviezen

Haal het product voorzichtig uit de verpakking en let erop dat u alle onderdelen van het
product  heeft voordat u het verpakkingsmateriaal weggooit.
Bewaar het product op een droge plaats buiten bereik van kinderen.
Lees alle adviezen en instructies goed door. Niet naleven van deze adviezen
en instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken.

Verpakking

Het product wordt geleverd in een verpakking die het tegen transportschade beschermt. Deze 
verpakking is gemaakt van natuurlijke grondstoffen en kan daarom gerecycled worden.

Gebruiksaanwijzing
Lees voor gebruik van het apparaat de volgende veiligheidsvoorschriften en instructies goed 
door. Zorg ervoor dat u bekend bent met alle bedieningfuncties en weet hoe het apparaat bediend 
moet worden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats om deze later indien nodig 
nog eens te kunnen raadplegen. We raden u aan om ten minste tijdens de garantieperiode 
de originele verpakking te bewaren, inclusief het verpakkingsmateriaal in de doos, het 
aankoopbewijs en het garantiebewijs. Mocht u het apparaat moeten vervoeren, verpak het dan 
weer in de originele doos van de fabrikant. Zo bent u er zeker van dat het product tijdens het 
transport maximaal beschermd is (bijvoorbeeld bij een verhuizing of als u het apparaat naar een 
servicecentrum moet opsturen).

Opmerking: Geef de handleiding bij het apparaat als u het aan andere personen
overdraagt. Naleving van deze gebruiksaanwijzing vormt de basis voor het normale gebruik 
van het apparaat. De gebruiksaanwijzing bevat daarnaast ook instructies voor de bediening, 
het onderhoud en reparatie van het apparaat.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade, ontstaan als 
gevolg van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

Algemene veiligheidsvoorschriften
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Uitleg van de afbeeldingen op het apparaat

2. UITLEG VAN DE AFBEELDINGEN OP HET
APPARAAT

Uitleg van de afbeeldingen op het apparaat
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Beschrijving van het apparaat en inhoud verpakking

3. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
EN INHOUD VERPAKKING

Beschrijving van het apparaat (zie afb. 1)

1 – aan/uit-schakelaar
2 – handgreep
3 – beschermingskap voor bovenkant van de motor
4 – omhulsel van de motor
5 – netsnoer
6 – reservoir
7 – klemmen

10 – filter
13 – metalen slang
14 – aansluitstuk van de slang
15 – handvat van de slang
16 – aluminium buis

Inhoud van de verpakking

Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking en controleer of de volgende onderdelen allemaal
aanwezig zijn:

 Stofzuiger
 HEPA-filter
 Metalen slang
 Aluminium zuigmond
 Garantiebewijs
 Gebruiksaanwijzing

Neem contact op met de winkel waar u het apparaat gekocht heeft als er onderdelen ontbreken of 
beschadigd zijn.
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Belangrijke veiligheidsvoo schriften

4. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOO
SCHRIFTEN 

PAS OP! Door de volgende voorschriften op te volgen voorkomt u brand, elektrische
schokken en verwondingen.

Zuig geen branden of rokende voorwerpen zoals gloeiende kooltjes, sigarettenpeuken of
lucifers op.

Gebruik de stofzuiger nooit zonder filter.
Verlies het apparaat nooit uit het oog als het op het lichtnet is aangesloten. Haal de stekker
uit het stopcontact als u het apparaat een tijdje niet gebruikt of voordat u onderhoud aan het 
apparaat wilt gaan plegen. 
Gebruik het apparaat nooit buiten of op een vochtige ondergrond, hierdoor loopt u risico op
kortsluiting en elektrische schokken. Dit product is geen speelgoed voor kinderen. Als dit 
apparaat door een kind wordt bediend of in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt, zorg er 
dan voor dat er toezicht op de kinderen wordt gehouden.
Volg bij het gebruik van dit apparaat de in deze gebruiksaanwijzing vermelde instructies
zorgvuldig op en gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires. 
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Neem contact op
met de klantenservice als u een defect aan uw apparaat opmerkt dat veroorzaakt is doordat 
het apparaat op de grond is gevallen, beschadigd is geraakt, buiten is gelaten of in contact 
met water is gekomen. 
Trek niet aan het netsnoer en gebruik het snoer niet als handvat als u het apparaat overgeeft.
Zorg ervoor dat het snoer niet tussen de deur blijft zitten en dat het niet langs scherpe randen 
en hoeken wordt getrokken. Zorg er ook voor dat u tijdens het stofzuigen niet met de wieltjes 
over het netsnoer van het apparaat rijdt. Vermijd dat het netsnoer met hete oppervlakken in 
contact komt. 
Als u de stekker van het apparaat uit het stopcontact wilt halen, doe dit dan niet door aan het
netsnoer te rukken, maar trek hierbij altijd aan de stekker. 
Bedien dit apparaat altijd met droge handen.

Belangrijke veiligheidsvoo schriften
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68NL Belangrijke veiligheidsvoo schriften | Voorzorgsmaatregelen

Steek geen vreemde voorwerpen in de openingen van het apparaat en schakel het
apparaat niet in als deze openingen verstopt zijn. Houdt de openingen schoon en vrij van 
stof, achtergebleven resten, haar en andere vuiligheden die de luchtcirculatie nadelig kunnen 
beïnvloeden.
Houd uw haar, wijde kleding, vingers en andere lichaamsdelen buiten bereik van de
bewegende delen van het apparaat.
Zet alle functies van het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
Let extra goed op bij het stofzuigen van trappen.
Zuig nooit vloeistoffen, brandbare of explosieve stoffen zoals benzine op en gebruik de
stofzuiger niet in de buurt van deze stoffen.
Houd de stekker stevig vast als u het netsnoer wilt oprollen. Laat de stekker tijdens het
oprollen van het netsnoer niet door de ruimte slingeren.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de zuigslang aansluit.
Gebruik de stofzuiger nooit zonder stofzuigerzak en/of filter.
Indien het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet u het laten vervangen door het
servicecentrum van de fabrikant om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen jonger dan 8
jaar) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die een gebrek 
aan ervaring en/of kennis hebben. Deze personen kunnen het apparaat alleen gebruiken 
als een competent persoon toezicht op hun veiligheid houdt of hen heeft uitgelegd hoe 
het betreffende apparaat dient te worden gebruikt. Houd altijd toezicht op kinderen om te 
voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Deze stofzuiger is alleen bedoeld voor het stofzuigen van droge oppervlakken.

5. VOORZORGSMAATREGELEN (afb.6) 
Zuig geen gloeiende kooltjes, brandende voorwerpen of voorwerpen heter dan 
40°C(104°F) op.
Zorg ervoor dat u droge handen hebt als u de stekker in het stopcontact steekt.
Schakel het apparaat nooit uit door het netsnoer met een ruk uit het stopcontact te trekken.
Trek altijd aan de stekker.

Belangrijke veiligheidsvoo schriften | Voorzorgsmaatregelen
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Monteren van de stofzuiger | Gebruiksaanwijzingen | Onderhoud na gebruik
Reinigen van het filter

6. MONTEREN VAN DE STOFZUIGER (afb.2) 
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen gaat monteren of demonteren.

Leg alle onderdelen klaar (afb.2/A).
Sluit de buis op het handvat van de slang aan (afb.2/B).
Monteer de flexibele slang volgens de afbeelding en duw het aansluitstuk aan het uiteinde
van de slang in de zuigopening op de bovenkant van de stofzuiger. Druk de slang naar 
binnen. U hoort een klik als deze in de juiste positie (afb.2/C).
Bevestig de wieltjes (afb.2/D). 

7. GEBRUIKSAANWIJZINGEN
In- en uitschakelen 

De stofzuiger kan door middel van de schakelaar AAN/UIT worden ingeschakeld (afb.3).

Na uitschakelen van de stofzuiger 

Als u klaar bent met stofzuigen schakelt u het apparaat met behulp van de aan/uit
schakelaar uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Koppel de slang los van de 
zuigopening en gebruik hierbij niet al te veel kracht. Verwijder ten slotte het verzamelde stof 
uit het reservoir (afb.4).

8. ONDERHOUD NA GEBRUIK
Schroef de schroef waarmee het filter vastzit los en neem het filter uit het apparaat.
Reinig het filter of vervang het.
Volg de in afbeeldingen 5/A, 5/B en 5/C weergegeven stappen om het filter te demonteren.
Volg de in afbeeldingen 5/D, 5/E en 5/F weergegeven stappen om het filter te monteren.

9. REINIGEN VAN HET FILTER
Wij raden u aan om het filter minstens één keer per maand te reinigen, of als het zichtbaar
vies is, de zuigkracht van het apparaat is afgenomen of de motor van het apparaat meer 
lawaai maakt dan normaal.
Gebruik de stofzuiger nooit zonder filter. Gebruik van de stofzuiger zonder geïnstalleerde filter
kan de motor beschadigen.
Haal voor het reinigen van het filter altijd de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
Het filter kan niet in de vaatwasmachine gereinigd worden.
Gebruik voor het drogen van het filter geen föhn.
U kunt het filter het beste reinigen door het met de hand uit te kloppen.

Monteren van de stofzuiger | Gebruiksaanwijzingen | Onderhoud na gebruik
Reinigen van het filter

8. ONDERHOUD NA GEBRUIK
 Schroef de schroef waarmee het filter vastzit los en neem het filter uit het apparaat.
 Reinig het filter of vervang het.
 Volg de in afbeeldingen 5/A, 5/B weergegeven stappen om het filter te demonteren.
 Volg de in afbeeldingen 5/C weergegeven stappen om het filter te monteren.

9. REINIGEN VAN HET FILTER
  Wij raden u aan om het filter minstens één keer per maand te reinigen, of als het zichtbaar vies is, 

de zuigkracht van het apparaat is afgenomen of de motor van het apparaat meer lawaai maakt 
dan normaal.

  Gebruik de stofzuiger nooit zonder filter. Gebruik van de stofzuiger zonder geïnstalleerde filter kan 
de motor beschadigen.

  Haal voor het reinigen van het filter altijd de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
  Het filter kan niet in de vaatwasmachine gereinigd worden.
  Gebruik voor het drogen van het filter geen föhn.
  U kunt het filter het beste reinigen door het met de hand uit te kloppen.
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Technische specificaties

10. TECHNISCHE SPECIFICATIES

STOFZUIGER:
Netspanning / frequentie 230 V/50 Hz
Vermogen 600 W
Zuigt stof tot  40°C
Filter HEPA - Filter
Metalen reservoir 11 L
Metalen slang 1 m
Aluminium zuigmond 0,15 m
Gewicht 2,4 kg
Netsnoer 3 m
Geluidsniveau 80 dB(A)

Gebruiksaanwijzing wordt vertaald.
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Verwijdering

AANWIJZINGEN EN INFORMATIE OVER DE BEHANDELING VAN DE GEBRUIKTE 
VERPAKKING
Gooi het gebruikte verpakkingsmateriaal weg op een door de overheid aangewezen 
plaats.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 
APPARATEN

Dit symbool op producten of in de bijgeleverde documenten wijst u erop dat u 
gebruikte elektrische en elektronische producten niet met het normale huisvuil 
kunt weggooien. Lever deze producten in op een aangewezen inzamelpunt. 
Op die manier zorgt u ervoor dat het product op de correcte manier wordt 
verwijderd, hergebruikt of gerecycled. In sommige landen in de Europese Unie 
of Europa kunt u uw oude producten bij het plaatselijke verkooppunt inleveren 
als u een vergelijkbaar nieuw product aanschaft. Door dit product op de 
correcte manier te laten verwijderen levert u een bijdrage aan het beschermen 
van de natuur en helpt u voorkomen dat potentieel schadelijke afvalstoffen 
een negatieve invloed op het milieu of de volksgezondheid hebben, wat kan 
gebeuren als afval niet op de correcte manier wordt verwijderd. Neem voor 
meer informatie contact op met uw lokale gemeentelijke dienst of inzamelpunt. 
Als u dit soort afval niet op de correcte manier laat verwijderen kunt u op basis 
van nationale wetgeving een boete krijgen opgelegd.

Voor ondernemers in de lidstaten van de Europese Unie
Vraag bij uw verkooppunt of leverancier de benodigde informatie op als u 
elektrische en elektronische apparaten wilt verwijderen. Verwijderen in landen 
buiten de Europese Unie Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Vraag bij 
uw lokale gemeentelijke dienst of verkooppunt de benodigde informatie op 
over de correcte manier waarop dit product verwijderd dient te worden. 

Dit product voldoet aan alle richtlijnen van de Europese Unie die op dit product 
van toepassing zijn.

De tekst, het ontwerp en de technische specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd en we behouden ons het recht voor deze wijzigingen aan 
te brengen.

11. VERWIJDERING

Verwijdering
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CE Verklaring van conformiteit

12. CONFORMITEITSVERKLARING

Product / merk: STOFZUIGER / FIELDMANN

Typ / Model: FDU 200601-E  ............................................................................................. 230 V/50 Hz/600 W

Het product voldoet aan de volgende voorschriften:

  Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd 
voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.

  Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en 
tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG.

  Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende 
machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG.

  Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende 
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 
apparatuur.

  Richtlijn 2005/88/EG van het Europees Parlement en de Raad

en normen:

 EN 55014-1:2006/+A1:2009/A2:2011
 EN 55014-2:2015
 EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013
 EN 62233:2008

Aanwijzing CE:  ..........................................................................................................................................................  16

Het bedrijf FAST ČR, a.s.is gemachtigd om in naam van de fabrikant op te treden.

Producent:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecka 2111, 100 00 Praha 10, Česka republika/Tsjechië
BTW-nummer: CZ26726548

Praag, 17. 7.  2016

Naam: Ing. Zdeněk Pech
  Bestuursvoorzitter    Stempel en handtekening: 
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