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Inhaltsverzeichnis

Giv dig venligst god til at læse denne brugsanvisning grundigt igennem. 

Vær for din egen og tredjepersoners beskyttelses skyld særligt opmærksom på kapitlet vedr. sikkerheds-
henvisninger, og de i dokumentet indeholdte advarsler.

Opbevar denne brugsanvisning med henblik på senere opslag. Giv kun apparatet sammen med brugsan-
visningen videre til tredjepersoner.

Figurerne i denne brugsanvisning er tiltænkt den skematiske illustration af den korrekte anvendelse. De 
kan afvige fra det originale produkt på enkelte punkter.

1  Sikkerhedshenvisninger og advarsler

SYMBOLFORKLARING

ADVARSEL!
Du har risiko for alvorlige eller dødelige kvæstelser, hvis du ikke følger disse henvisninger. 

FORSIGTIG!
Du kan få skader, hvis du ikke følger disse henvisninger.

OPMÆRKSOMHED!
Advarer mod risiko for materielle skader.
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Brugsanvisning DA

1.1 Tilsigtet brug

 � Anvend udelukkende apparatet til rengøring af tørre underlag. 
Apparatet er kun tiltænkt privat brug. Det er ikke velegnet til 
erhvervsmæssig eller industriel brug. 
 � Apparatet er ikke velegnet til:

 -  Der må ikke støvsuges på mennesker, dyr, planter eller på tøj, 
der befinder sig på kroppen – stor risiko for skader

 -  Opsugning af glødende aske/kul, cigaretter, tændstikker og 
andre brandbare eller let antændelige stoffer – Brandfare

 -  Opsugning af vand og andre væsker – Fare for kortslutning
 -  Opsugning af meget fint støv (f.eks. betonstøv eller aske)
 -  Brug i nærheden af eksplosive eller let antændelige stoffer 

– Brand- og eksplosionsfare
 � Brug kun apparatet med originalt tilbehør, ellers skader du appara-
tet eller nedsætter apparatets sikkerhed.
 � Brug kun apparatet som beskrevet i vejledningen. Enhver anden 
form for brug anses som utilsigtet.

1.2 Sikkerhedshenvisninger

ELEKTRISK SIKKERHED – ELEKTRISK STØD- ELLER BRANDFARE 
 � Brug ikke apparatet, hvis det er faldet, eller på anden måde er 
beskadiget. Lad kun en kvalificeret tekniker vedligeholde eller 
reparere apparatet. Reparationer udført af ukvalificerede personer 
kan forårsage personskader eller alvorlige forstyrrelser.
 � Kontrollér strømkablet for eventuelle skader før brug. Brug aldrig 
beskadigede stik eller strømkabler. Forbind kun stikket til stik- 
kontakter, som fører den strømstyrke, som er anført på stikket.
 � Hvis strømkablet til apparatet er beskadiget, skal det udskiftes 
med et specielt tilslutningskabel, som fås hos producenten eller 
dennes kundeservice.
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 � For at tage stikket ud af stikkontakten, skal du holde om stikket, 
og ikke om strømkablet. Træk ikke i kablet.
 � Fastgør ikke strømkablet over skarpe metalkanter, placér ikke 
tunge genstande på det, og beskyt det mod varme. Strømkablet 
må ikke bøjes sammen, fordrejes eller have knuder. Bind aldrig 
strømkablet rundt om apparatet eller stikket.
 � Dyk aldrig apparatet, stikket og strømkablet ned i vand eller 
andre flydende substanser.
 � Apparatet skal altid være slukket og afbrudt fra strømnettet under 
rengøring og vedligeholdelse. 
 � Batteriet må kun oplades med det medleverede stik. Ingen andre 
apparater må oplades med dette stik. Brug udelukkende originale 
opladere, ellers nedsætter du apparatets sikkehed.
 � Brug ikke apparatet, hvis det stadigvæk er tilsluttet til stikket eller 
strømnettet.

SIKKERHED FOR BESTEMTE PERSONGRUPPER
 � Dette apparat må bruges af børn over 8 år, og af personer med 
begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel 
på erfaring og viden, hvis dette sker under opsyn, eller hvis der er 
blevet instrueret i den sikre brug af apparatet, og at de potentiel-
le farer er forstået. 
 � Børn må ikke lege med apparatet.
 � Rengøring og vedligeholdelse gennem brugeren må ikke udføres 
af børn uden opsyn.
 � Opbevar apparatet og strømkablet udenfor børns rækkevidde. 

SIKKERHED UNDER BRUGEN
 � Hold tilstrækkelig afstand til varmekilder (kogeplader eller ovne) og 
til åben ild, for at undgå skader på apparatets dele. 
 � Apparatet er ikke velegnet til brug udendørs. Opbevár det i et tørt rum.
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 � Apparatet må ikke bruges i rum, hvor der befinder sig let antæn-
delige substanser eller giftige eller eksplosive dampe.
 � Rør ikke ved apparatet, strømkablet og netstikket med fugtige 
hænder.
 � Støvsug ikke på mennesker, dyr eller planter. Hold kropsdele og 
tøjstykker væk fra bevægelige dele og åbninger på et apparat i 
drift. Ellers kan de blive trukket ind og føre til personskader.
 � Kør ikke elbørsten over kabler, ledninger osv., da disse kan blive 
grebet af den roterende børsterulle, og derigennem beskadiges.
 � Stik ikke nogen genstande ind i apparatets åbninger. Brug ikke 
apparatet, hvis en åbning er blokeret. Fjern blokeringer gennem 
støv, nullermænd, hår osv., da disse kan reducere sugeydelsen.
 � Brug ikke apparatet uden støvbeholder og filter. 
 � Vær særlig forsigtig ved støvsugning af trapper.
 � Sluk for apparatet, før du skifter tilbehørsdele.
 � Efterse apparatet for beskadigelser før hver ibrugtagning. Brug 
aldrig et beskadiget apparat.

FARE FOR KVÆSTELSER FRA GENOPLADELIGE BATTERIER
 � Hvis batteriet er lækket, skal du undgå, at hud, øjne og slimhinder 
kommer i kontakt med batterisyre. Ved kontakt med batterisyren, 
skal de pågældende steder straks skylles med rigeligt, klart vand, 
og en læge opsøges øjeblikkeligt.
 � Batteriet må ikke skilles ad, kastes ind i ild, dykkes i flydende 
substanser eller kortsluttes.
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2 Før den første brug

FORSIGTIG!
Fare for kvælning gennem plastikfolier og -poser! 
Hold børn og dyr væk fra emballagen.

 � Kontrollér sættet for fuldstændigheden og eventuelle transportskader. Omfanget af leveringen af det af 
dig købte sæt ses på emballagen eller den separate indlægningsseddel. 

 � Fjern emballagen og evt. etiketter vedr. transportbeskyttelse eller reklame, som kunne befinde sig på 
produktet.

 � Isæt batteriet og lad det op.
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Brugsanvisning DA

3  Komponenter

I denne brugsanvisning er der taget hensyn til alle tilbehørsdele, som er til rådighed på markedet.
Omfanget af leveringen af det af dig købte sæt ses på emballagen eller den separate indlægningsseddel. 
De dele, som ikke er i dit sæt, kan du naturligvis købe efterfølgende.

Motoriseret elbørste
Ultra-soft-børsterulle

Lithium-ion batteri

Motoriseret  
mini-elbørste

2-i-1 kombinations-
børste

Fugedyse

Ekstra-soft afstøvningsbørste
Fleksibel  

forlængerslange

Fleksibel fugedyseFleksibel vinkeladapter

Vægholder Oplader Opbevaringsstation  
med opladningsfunktion

Motoriseret elbørste
med universal-børsterulle

Håndapparat X7

Sugerør
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4  Håndapparatet

Gennemsigtig støvbeholder

Boost-knap

Formotorfilter Opladerkontrollampe

Tænd-/Sluk-kontakt  
med låsehåndtag

Håndtag

HEPA-filter-skjuler

Oplåsningsknap til aftagning  
af støvbeholderen

Oplåsningsknap til aftagning af batteriet

Lithium-ion batteri

Optagningsdel til vægholder

Apparatet set nede fra:

Oplåsningsknap på  
støvbeholderen  
(Quick Clean)

Tilsugningsåbning på 
støvbeholderen
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Tilbehør Figur Anvendelse

Motoriseret 
elbørste

-  Råder over en integreret el- 
motor, som fremdriver børsterullen med 
op til 10.000 U/min

-  Kan efter ønske udstyres med univer-
sal-børsterullen eller ultra-soft-børsterul-
len

-  Til rengøring af store overflader, som 
f.eks. hårde gulve og tæpper

Universal- 
børsterulle

- Til isætning i elbørsten
- Ideel til tæpper/udlægningsmateriale
- Også til støvsugning af glatte underlag

Ultra-soft-
børsterulle

- Til isætning i elbørsten
-  Ideel til støvsugning af hårde gulve, og 

optager på samme tid groft og fint snavs
- Også egnet til følsomme gulve

Motoriseret 
mini-elbørste

-  Råder over en integreret elmotor, som 
fremdriver børsterullen med op til 8.000 
U/min

-  Til støvsugning af polster, madrasser osv.
- Fjerner også dybtsiddende snavs

2-i-1 kombinati-
ons 
børste

-  Ved et tryk på oplåsningsknappen kan 
rammerne med de omløbende børster 
tages af

-  Til støvsugning af polster, gardiner osv.

Ekstra-soft 
afstøvningsbørste

-  Særligt bløde børster til rengøring af 
følsomme overflader, som tastaturer, 
lamper osv.

5  Brug af tilbehøret
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Tilbehør Figur Anvendelse

Fugedyse -  Til rengøring af snævre og svært 
tilgængelige hjørner eller nicher

Fleksibel 
fugedyse

- Kan bøjes til at forhøje rækkevidden
-  Til rengøring af snævre og svært 

tilgængelige hjørner eller nicher

Fleksibel 
vinkeladapter

- Forhøjer rækkevidden og fleksibiliteten
- Kan justeres trinløst

Fleksibel 
forlængerslange

- Til at forhøje rækkevidden

Vægholder -  Til nem og praktisk opbevaring

Opbevaringsstati-
on med 
opladningsfunkti-
on

Oplader
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6  Ibrugtagning

6.1 Sammenbygning

Påsætning af sugerør

Aftagning af sugerør

Påsætning af elbørste

Aftagning af elbørste

 � Elbørsten og mini-elbørsten drives yderligere vha. af en egen, integreret motor, og skal derfor enten 
være forbundet med håndapparatet eller sugerøret, for at sikre strømforsyningen.

 � Alle andre påsætningsdele kan efter ønske bruges direkte med håndapparatet, eller til forhøjelse af 
sugerørets rækkevidde, med forlængerslangen og vinkeladapteren.

Bemærkning: Før du bruger en påsat del på en meget følsom overflade, bør du teste den på et 
usynligt sted. Følg også producentens rengøringsanvisninger.
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6.2 Opladning af batteri

OPMÆRKSOMHED!
Batteriet må kun oplades med den vedlagte oplader. Brug kun originale batterier.
Træk opladeren ud af stikkontakten, hvis du ikke bruger den i længere tid.

Under brug af støvsugeren lyser opladerlampen blå. Ved et lavt 
batteriniveau skifter farven til rød. 
Til opladning af batteriet skal du forbinde ladestikket vha. opladeren 
til en passende stikkontakt.
Under opladningen lyser opladerlampen blå. Når den slukker, er 
batteriet fuldstændigt opladet.

Tilslut opbevaringsstationen vha. den vedlagte oplader til en 
passende stikkontakt, og placér stikket i kontaktens åbninger. Opstil 
opbevaringsstationen således, at der ikke er nogen, der snubler over 
ledningen. 
Under opladningen blinker opladningskontrollampen. Når den 
slukker, er batteriet fuldstændigt opladet og kan igen sættes ind i 
håndapparatet. 

Batteriet kan desuden oplades i den separate opbevaringsstation. 
Hertil skal du tage batteriet ud af håndapparatet, idet du trykker på 
oplåsningsknappen for enden af batteriet og trækker det ud.
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7  Anvendelse

FORSIGTIG!
Brug ikke apparatet på våde overflader og sug ikke våde substanser op.
Hold kropsdele og tøjstykker væk fra bevægelige dele og åbninger på et apparat i drift.
Brug ikke apparatet mens det et tilsluttet opladeren.

Tænd-/sluk for apparat – boost-knap
For at tænde for støvsugeren, skal du trykke på tænd-/slukknappen. 
Støvsugeren kører, så længe du holder kontakten nede. 
Du kan også bruge låsehåndtaget til at skifte apparatet til varig drift. 

Ved at trykke på boost-knappen, maksimeres sugeydelsen. Ved at 
slukke for apparatet deaktiveres dets boost-modus automatisk. Du 
kan også trykke på apparatets boost-modus igen, og derved 
deaktivere boost-knappen.

Rengøring af tæpper og hårde gulve 

 � Læs producentens plejeanvisninger forud for rengøring af gulve og tæpper.
 � Roterende børsteruller kan forårsage skader på bestemte tæpper og hårde gulve. Nogle tæpper 
begynder at fnugge, når de rengøres med en roterende børsterulle. Test derfor først på et ikke synligt 
sted på gulvunderlaget.

 � Vær sikker på, at der ikke er nogle fremmedlegemer under elbørsten, før du støvsuger polerede gulve 
(gange med træunderlag, linoleum osv.), da disse kan føre til ridser.
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Vægholderen fastgøres på det ønskede sted vha. de vedlagte skruer. 
Vær sikker på, at der ikke er rør eller strømkabler bag monteringsste-
det.
Fordybningen i holderen kan bruges som ledningsholder, således at 
opladeren ikke hænger mod gulvet, når den ikke er i brug.

Tømning af støvbeholderen (Quick Clean)

Tøm støvbeholderen før det opsamlede snavs når maksimumslinjen. 
Fjern sugerør og evt. tilbehør, før du tømmer støvbeholderen.
Hold apparatet med støvbeholderen over affaldsspanden. Tryk på 
støvbeholderens oplåsningsmekanisme. Klappen svinger nedad og 
snavset falder ud. 

Luk klappen til støvbeholderen igen som anvist efter tømningen.

Specielt konstrueret til pladsbesparende og sikker opbevaring af 
apparatet. Tag sugerøret fra håndapparatet, og placer håndapparatet, 
som vist i figuren, på opbevaringsstationen. 
På forsiden er der en fordybning til placering af elbørsten (med eller 
uden sugerør), samt 2 pladser til tilbehørsdele.
Opbevaringsstationen kan desuden bruges som opladningsstation 
(se: “Opladning af batteri“).

Vægholder

Opbevaringsstation med opladningsfunktion
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 8  Rengøring og brugervedligeholdelse

ADVARSEL!
Fare for elektrisk stød! 
Sluk apparatet før rengøring eller brugerens vedligeholdelse, og afbryd strømforbindelsen. 
Håndapparat og batteri må aldrig holdes nede under vand, og ikke dykkes ned i vand eller andre 
flydende substanser.

OPMÆRKSOMHED!
Til rengøringen af filteret til formotoren og HEPA-filteret må du ikke bruge sæbe eller rengøringsmid-
ler, da dette kan skade filtrene.
Lad efterfølgende filtrene tørre i luften, ikke med en føn eller andre apparater.
Til rengøring af kabinettet må der ikke anvendes skrappe eller skurrende rengøringsmidler. Disse kan 
skade overfladen. 
Rengør kabinettet ved behov med en let fugtig, blød klud.

Rengøring af støvbeholder og cyklonfilter
For at rengøre støvfilteret grundigt, kan støvbeholderen fjernes fra 
håndapparatet.
Åbn da først støvbeholderen og fjern cyklonfilteret ved at du løsner det 
mod uret, og trækker det ud nedefra. Luk støvbeholderen og tryk på 
oplåsningsknappen for neden af håndapparatet. Hold knappen nede, vip 
støvbeholderen væk fra håndapparatet, og fjern den med den anden hånd. 

For at bygge den ind, skal støvbeholderen først forbindes med 
håndapparatet ved den øverste, forreste side (sørg for, at den 
placeres helt præcist). Tryk støvbeholderen til håndapparatet, så den 
falder i hak ved et klik. Indsæt derefter cyklonfilteret igen. Vær i 
denne forbindelse opmærksom på markeringerne på filteret og 
indeni støvbeholderen.

Rengør støvbeholderen med en børste eller fugtig klud. 

I støvbeholderen er der et kabel til strømforsyningen til elbørsterne. 
Vær under rengøringen opmærksom på, at dette kabel ikke bliver vådt.

Cyklonfilteret kan rengøres under rindende vand med en børste eller 
ved behov.
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Rengøring af formotor

Træk bare formotorfilteret mod oven, og ud af håndapparatet. Begge 
komponenter (den ydre stofring og den indre skummaterialering) 
kan bankes, eller ved behov, rengøres under rindende vand.

Rengøring/udskiftning af HEPA-filteret

For at sikre en fuldstændig funktionsduelighed, bør du regelmæssigt 
rengøre HEPA-filteret og udskifte det hver 4-6 måned.
Fjern filterenheden, ved at du klemmer låsemekanismen sammen 
med to fingre, og trækker den ud af håndapparatet. 

Ved at løsne skruerne indeni filterenheden, kan du fjerne HEPA-filteret. 
HEPA-filteret rengøres ved at du banker på det, eller ved meget 
snavs rengør det under rindende vand. Det rengjorte, eller udskiftede 
filter sættes ind i filterenheden og skrues fast igen.

 

OPMÆRKSOMHED!
Ved rengøring af filteret må du kun bruge koldt vand, og alle dele skal være FULDSTÆNDIGT tørre, før 
de bygges ind igen.

 
Udskiftning af batter 

Sluk apparatet. Tryk og hold oplåsningknap-
pen ved batteriet nede. Fjern batteriet.

Sæt et nyt batteri i, og vær i denne forbindelse opmærksom på, at 
du hører et tydeligt klik, som tegn på, at det sidder fast. Hvis 
batteriet ikke kan skubbes ind i håndapparatet, så kontrollér, om det 
er placeret korrekt.
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OPMÆRKSOMHED!
Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, skal det halvt opladede batteri opbevares på et køligt og tørt 
sted.

Rengøring af elbørsten – Udskiftning af børsterullen
Løsn skruerne, og fjern tildækningen på siden. 
Fjern børsterullen i pileretningen, og fjern snavset. Ved behov kan 
børsterullen rengøres under rindende vand. 
Før børsterullen sættes ind igen, skal den være fuldstændig tør.

Vær opmærksom på dem korrekte placering ved indsætningen af 
rullen i elbørsten. Vær derved opmærksom på de dertil egnede 
fordybninger. Indsæt tildækningen igen, og skru til.

Rengør kun elbørsten med en let fugtig klud eller blød børste.
På grund af den integrerede motor, må elbørsten ikke rengøres under 
rindende vand.
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9  Fejlløsning 

ADVARSEL!
Når en fejl løses, skal apparatet være slukket og trukket ud af stikkontakten! Ellers er der risiko 
for kvæstelser eller elektrisk stød.  

PROBLEM MULIG ÅRSAG/LØSNING

Apparatet virker ikke Kontrollér, om batteriet er opladet, og lad det op igen, hvis 
nødvendigt.

Kontrollér, om børsterullen er blokeret og fjern snavset, hvis 
nødvendigt.

Opladningsfunktionen af batteriet virker 
ikke

Kontrollér, om opladeren sidder korrekt i ladestikket.

Kontrollér, om netdelen er tilsluttet korrekt til en fungernde 
stikkontakt.

Stikkontakten er måske defekt, prøv en anden.

Kontrollér, om du bruger en korrekt netdel.

Svag sugeydelse Kontrollér indsugnings-åbningen ved støvbeholderen og 
rengør den, hvis nødvendigt.

Tøm støvbeholderen og rengør cyklon- og formotorfilteret.

Kontrollér, om hår, fibre o.l. har sat sig fast omkring 
børsterullen, og fjern det, hvis nødvendigt.

Unormale motorlyde Kontrollér, om sugerøret eller tilsugningsåbningen ved 
støvbeholderen er tilstoppet, og rengør, hvis nødvendigt.

OPMÆRKSOMHED!
Hvis fejlen ikke kan løses, så kontakt venligst vores kundeservice.  
Apparatet må aldrig åbnes!
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10  Bortskaffelse

Emballage
Emballagen kan genbruges. Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde ved at bringe det til 
en genbrugsstation.

Elektriske apparater
Symbolet med den overstregede affaldsspand henviser til, at dette produkt ikke må bortskaffes 
sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bring venligst elektriske og elektroniske 
apparater til dine lokale indsamlingssteder.
Du kan få flere informationer vedr. bortskaffelse og genbrug af dette apparat ved henvendelse 
hos dine lokale renovationsfirmaer, det sted, hvor du har købt apparatet, eller hos producen-
ten.

Opladere og batterier skal fjernes fra apparatet, og bortskaffes separat. Af hensyn til miljøet 
må batterier og opladere ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, man skal 
bringes til de dertil egnede indsamlingssteder. Henvend dig venligst hos dine lokale myndig-
heder for at få information om de gældende bestemmelser vedr. bortskaffelse af opladere og 
batterier.
Også tomme batterier indeholder energirester. Tildæk derfor polerne med isoleringsbånd før 
bortskaffelsen, for at undgå en kortslutning, som igen kan udløse en brand eller en eksplosion.
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KUNDESERVICE

Hvis du har spørgsmål til apparatet eller til reserve-/tilbehørsdele, så kontakt venligst din lokale forhandler.

11  Tekniske data

Model X7

Størrelse (H x B x D) 123 x 22,5 x 26 cm

Længde på sugerøret Ca. 71 cm

Ydelse (med elbørste) 380 W

Batteri 25,2 V Li-Ion batteri

Batterikapacitet 2.000 mAh

Batteriets opladningstid 3 – 4 h

Driftsvarighed Maks. 30 min (i boost-modus: 8 min)

Støvbeholderens kapacitet Ca. 0,5 l

Netdel

Strømforsyning: IN 100 – 240 V ~50/60 Hz

Strømforsyning: OUT 30 V,  600 mA

Beskyttelsesklasse II
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Sisällysluettelo

Pyydämme sinua lukemaan tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi. 

Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin sekä käyttöohjeissa mainittuihin varoituksiin suojellaksesi 
itseäsi ja muita asianosaisia.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Luovuta laite eteenpäin vain yhdessä tämän 
käyttöohjeen kanssa.

Käyttöohjeen kuvat on tarkoitettu laitteen oikean käytön havainnollistamiseen. Niiden yksityiskohdat 
voivat poiketa todellisesta laitteesta.

1 Turvallisuusohjeet ja varoitukset

SYMBOLIEN MERKITYKSET

VAROITUS!
Loukkaantumis- tai hengenvaara, jos tätä merkkiä ei noudateta. 

VARO!
Loukkaantumisvaara, jos tätä merkkiä ei noudateta.

HUOMIO!
Varoitus mahdollisista aineellisista vahingoista.

  1 Turvaohjeet ja varoitukset.........................................................................................................................21
      1.1 Määräystenmukainen käyttö .............................................................................................................22
      1.2 Turvaohjeet ........................................................................................................................................22
  2 Ennen ensimmäistä käyttöä......................................................................................................................25
  3 Osat ...........................................................................................................................................................26
  4 Pääyksikkö ................................................................................................................................................27
  5 Lisäosien käyttö ........................................................................................................................................28
  6 Käyttöönotto .............................................................................................................................................30
      6.1 Kokoaminen  .....................................................................................................................................30
      6.2 Akun lataaminen ...............................................................................................................................31
  7 Käyttö  .......................................................................................................................................................32
  8 Puhdistus ja huolto  ..................................................................................................................................34
  9 Vianmääritys  ............................................................................................................................................37
10 Hävittäminen .............................................................................................................................................38
11 Tekniset tiedot ...........................................................................................................................................38
Asiakaspalvelu ................................................................................................................................................38
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1.1 Määräystenmukainen käyttö

 � Käytä laitetta vain kuivien pintojen puhdistamiseen. Laite on 
tarkoitettu käytettäväksi vain kotitalouksissa. Se ei sovellu kaupal-
liseen tai teolliseen käyttöön. 
 � Laite ei sovellu käytettäväksi:

 -  ihmisten, eläinten, kasvien tai päälle puettujen vaatekappalei-
den imuroimiseen – suuri loukkaantumisvaara

 -  hehkuvan tuhkan/hiilien, savukkeiden, tulitikkujen ja muiden 
palavien tai helposti syttyvien materiaalien imuroimiseen 
– palovaara

 -  veden tai muiden nesteiden imuroimiseen – oikosulkuvaara
 -  erittäin hienon pölyn (esim. betonipöly tai tuhka) imuroimiseen
 -  lähellä räjähdysherkkiä tai helposti syttyviä materiaaleja – palo- 

ja räjähdysvaara
 � Käytä laitetta vain alkuperäisten lisäosien kanssa. Muussa tapauk-
sessa saatat vaurioittaa laitetta ja heikentää laiteturvallisuutta.
 � Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Kaikenlainen muu 
käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi.

1.2 Turvaohjeet

SÄHKÖTURVALLISUUS - SÄHKÖISKU- TAI PALOVAARA 
 � Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai jollain muulla tavoin 
vaurioitunut. Anna vain pätevän teknikon huoltaa tai korjata 
laitetta. Epäpätevien henkilöiden tekemät korjaukset voivat ai-
heuttaa loukkaantumisia tai vakavia toimintahäiriöitä laitteeseen.
 � Tarkista ennen käyttöä, että virtajohto ei ole vaurioitunut. Älä 
käytä vaurioituneita verkkovirtasovittimia tai virtajohtoja. Liitä 
verkkovirtasovitin vain sellaisiin pistorasioihin, joiden jännite on 
sama kuin sovittimen jännite.
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 � Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, täytyy se vaihtaa valmista-
jalta tai tämän edustamalta taholta hankittuun liitosjohtoon.
 � Poistaaksesi verkkovirtasovittimen pistorasiasta, ota kiinni sovitti-
mesta, älä virtajohdosta. Älä vedä johdosta.
 � Älä aseta virtajohtoa kulkemaan terävien metallireunojen yli, älä 
aseta painavia esineitä johdon päälle ja suojaa johtoa kuumuudel-
ta. Älä taita, kierrä tai solmi virtajohtoa. Älä kiedo virtajohtoa 
laitteen tai verkkovirtasovittimen ympärille.
 � Älä koskaan upota laitetta, verkkovirtasovitinta tai virtajohtoa 
veteen tai muihin nesteisiin.
 � Laite täytyy aina sammuttaa ja irrottaa verkkovirrasta ennen 
puhdistusta ja huoltoa. 
 � Lataa akkua vain mukana toimitetun verkkovirtasovittimen avulla. 
Älä lataa muita laitteita mukana toimitetulla verkkovirtasovitti-
mella. Käytä vain alkuperäisiä akkuja, jotta laitteen käyttöturvalli-
suus ei heikkene.
 � Älä käytä laitetta sen ollessa liitettynä verkkovirtasovittimeen tai 
verkkovirtaan.

TIETTYJEN HENKILÖRYHMIEN TURVALLISUUS
 � 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistitoi-
mintoihin liittyvä tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla 
ei ole riittävää kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä saavat 
käyttää laitetta, jos he toimivat valvonnan alaisina tai heitä on 
asianmukaisesti opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat 
ymmärtäneet laitteen käytöstä aiheutuvat mahdolliset vaarat. 
 � Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
 � Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
 � Säilytä laitetta ja virtajohtoa poissa lasten ja eläinten ulottuvilta. 
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TURVALLISUUS KÄYTÖN AIKANA
 � Pidä laitetta riittävän kaukana lämpölähteistä (esim. keittolevyt 
tai uunit) sekä avotulesta välttääksesi laitevaurioita. 
 � Laite ei sovellu käytettäväksi ulkona. Säilytä laitetta kuivassa 
tilassa.
 � Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on helposti syttyviä aineita tai 
myrkyllisiä tai räjähdysherkkiä höyryjä.
 � Älä kosketa laitetta, virtajohtoa tai pistoketta kosteilla käsillä.
 � Älä imuroi ihmisiä, eläimiä tai kasveja. Älä vie ruumiinosia tai 
vaatteita käytössä olevan laitteen liikkuvien osien tai aukkojen 
lähelle. Laite voi imeä ne sisään ja aiheuttaa loukkaantumisia.
 � Älä imuroi sähköharjoilla kaapeleita, johtoja jne., sillä ne voivat 
joutua pyörivän harjaspyörän  
väliin ja vaurioitua.
 � Älä työnnä mitään esineitä laitteessa oleviin aukkoihin. Älä käytä 
laitetta, jos joku laitteen aukoista on tukossa. Poista pölyn, nukan, 
hiusten jne. aiheuttamat tukokset, koska ne vähentävät laitteen 
imukykyä.
 � Älä käytä laitetta ilman pölysäiliötä ja suodatinta. 
 � Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita.
 � Sammuta laite ennen lisäosien vaihtamista.
 � Tarkista ennen jokaista käyttöä, että laite ei ole vaurioitunut. Älä 
käytä vaurioitunutta laitetta.

LADATTAVISTA AKUISTA AIHEUTUVA LOUKKAANTUMISVAARA
 � Jos akku on tyhjä, vältä ihon, silmien ja limakalvojen kosketusta 
akkuhapon kanssa. Jos joku näistä joutuu kosketuksiin akkuhapon 
kanssa, huuhtele kyseinen kohta heti runsaalla vedellä ja hakeudu 
välittömästi lääkäriin.
 � Akkua ei saa purkaa, heittää tuleen, upottaa nesteisiin eikä siihen 
saa aiheuttaa oikosulkua.
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2 Ennen ensimmäistä käyttöä

VARO!
Muovikalvot ja -pussit aiheuttavat tukehtumisvaaran! 
Älä päästä lapsia tai eläimiä lähelle pakkausmateriaaleja.

 � Tarkista, että tuotteessa on kaikki osat ja että siihen ei ole tullut vaurioita kuljetuksen aikana. 
Hankkimasi tuotteen toimitussisällön voit tarkistaa pakkauksen kyljestä tai erillisestä asiakirjasta. 

 � Poista pakkausmateriaalit sekä mahdolliset tuotteeseen kuljetuksen ajaksi tai mainostarkoituksessa 
kiinnitetyt tarrat.

 � Aseta akku paikalleen ja lataa se.
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3 Osat

Tässä käyttöohjeessa huomioidaan kaikki laitteeseen saatavilla olevat lisäosat. Hankkimasi tuotteen 
toimitussisällön voit tarkistaa pakkauksen kyljestä tai erillisestä asiakirjasta. Osia, jotka eivät sisälly 
hankkimaasi tuotteeseen, voit tilata jälkikäteen.

Moottoroitu sähköharja
Ultra-Soft -harjarulla

Litiumioniakku

Moottoroitu  
 pieni sähköharja

2in1 yhdistelmäharja Rakosuulake

Erittäin pehmeä pölyharja
Joustava  

jatkoletku

Joustava rakosuulakeJoustava kulmasovitin

Seinäteline Laturi Säilytysteline,
jossa lataustoiminto

Moottoroitu sähköharja,
jossa yleisharjarulla

Pääyksikkö X7
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4 Pääyksikkö

Läpinäkyvä pölysäiliö

Boost-painike

Moottorin 
esisuodatin Latauksen merkkivalo

Käynnistyspainike, 
jossa lukitusvipu

HEPA-suodattimen kansi

Avauspainike pölysäiliön  
poistamiseksi

Avauspainike akun poistamiseksi

Litiumioniakku

Seinätelineen kiinnityskohta

Laite kuvattuna alapuolelta:

Pölysäiliön avauspainike  
(Quick Clean)

Pölysäiliön imuaukko

Kahva
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Lisäosa Kuva Käyttö

Moottoroitu 
sähköharja

-  sisältää integroidun sähkö 
moottorin, joka pyörittää harjarullaa jopa 
10 000 kierr./min.

-  voidaan haluttaessa liittää yleisharjarul-
laan tai pehmeään harjarullaan

-  suurten pintojen, kuten lattioiden ja 
mattojen, puhdistukseen

Yleis 
harjarulla

- liitetään sähköharjaan
- ihanteellinen matoille/kokolattiamatoille
- sopii myös sileiden lattioiden imuroimi- 
  seen

Ultra-Soft-
harjarulla

- liitetään sähköharjaan
-  ihanteellinen kovien lattiapintojen 

imuroimiseen, imee samanaikaisesti sekä 
karkeamman että hienomman lian

- soveltuu myös herkille lattioille

Moottoroitu pieni 
sähköharja

-  sisältää integroidun sähkömoottorin, joka 
pyörittää harjarullaa jopa 8 000 kierr./
min.

-  pehmusteiden, patjojen jne. imuroimi-
seen

- poistaa myös syvällä olevan lian

2in1-yhdistelmä 
harja

-  harjasosa voidaan irrottaa painamalla 
avauspainiketta

-  pehmusteiden, verhojen jne. imuroimi-
seen

Erittäin pehmeä 
pölyharja

-  erityisen pehmeät harjakset soveltuvat 
herkkien pintojen, kuten tietokoneen 
näppäimistöjen, lamppujen jne. 
imuroimiseen

5 Lisäosien käyttö
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Lisäosa Kuva Käyttö

Rakosuulake -  ahtaiden ja vaikeapääsyisten kulmien ja 
välien puhdistukseen

Joustava 
rakosuulake

- taipuisa varsi lisää ulottuvuutta
-  ahtaiden ja vaikeapääsyisten kulmien ja 

välien puhdistukseen

Joustava kulmaso-
vitin

- lisää ulottuvuutta ja joustavuutta
- voidaan säätää portaattomasti

Joustava 
jatkoletku

- lisää ulottuvuutta

Seinäteline -  helppoon ja käytännölliseen säilytykseen

Säilytysteline, 
jossa lataustoi-
minto

Laturi
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6 Käyttöönotto

6.1 Kokoaminen

Imuputken kiinnittäminen

Imuputken irrottaminen

Sähköharjan kiinnittäminen

Sähköharjan irrottaminen

 � Sähköharja ja pieni sähköharja toimivat lisäksi omalla, laitteeseen integroidulla moottorilla, joten ne 
täytyy liittää joko suoraan pääyksikköön tai imuputkeen virtalähteen takaamiseksi.

 � Kaikki muut lisäosat voidaan kiinnittää suoraan pääyksikköön tai ulottuvuusalueen laajentamiseksi 
imuputkeen, jatkoletkuun tai kulmasovittimeen.

Ohje: Ennen kuin käytät jotakin lisäosaa erittäin herkällä pinnalla, testaa sitä huomaamattomassa 
kohdassa. Huomioi valmistajan puhdistusohjeet.
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6.2 Akun lataaminen

HUOMIO!
Lataa akkua vain mukana toimitetulla laturilla. Käytä vain alkuperäisiä akkuja.
Irrota laturi pistorasiasta, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

Kun imuria käytetään, palaa latauksen merkkivalo sinisenä. Kun akun 
lataustaso on vähäinen, muuttuu latauksen merkkivalo punaiseksi. 
Akun lataamiseksi liitä laturin latausliitin sopivaan pistorasiaan.
Latauksen aikana latauksen merkkivalo vilkkuu sinisenä. Kun valo 
sammuu, akku on latautunut täyteen.

Akku voidaan ladata myös erillisessä säilytystelineessä. Ota sitä 
varten akku pois pääyksiköstä painamalla akun päässä olevaa 
avauspainiketta ja vedä akku ulos.

Liitä säilytysteline mukana toimitetun laturin avulla sopivaan 
pistorasiaan ja aseta akku vastaavaan lokeroon. Aseta säilytysteline 
sellaiseen paikkaan, ettei kukaan kompastu siihen tai sen johtoon. 
Latauksen aikana latauksen merkkivalo vilkkuu. Kun valo sammuu, 
akku on latautunut täyteen ja se voidaan asettaa takaisin pääyksik-
köön. 
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7 Käyttö

VARO!
Älä käytä laitetta kosteilla pinnoilla äläkä imuroi sillä nesteitä.
Älä vie ruumiinosia tai vaatteita käytössä olevan laitteen liikkuvien osien tai aukkojen lähelle.
Älä käytä laitetta, kun se on liitetty laturiin.

Laitteen kytkeminen päälle/päältä-pois – Boost-painike
 

Paina käynnistyspainiketta käynnistääksesi pölynimurin. Pölynimuri 
on käynnissä niin kauan kuin painat painiketta. 
Voit käyttää myös lukitusvipua, jolloin laite pysyy jatkuvasti 
käynnissä. 

Imuteho voidaan maksimoida painamalla Boost-painiketta. Kun laite 
sammutetaan, kytkeytyy Boost-toiminto automaattisesti pois päältä. 
Boost-toiminto voidaan kytkeä pois päältä myös painamalla 
Boost-painiketta uudelleen.

Mattojen ja kovien lattiapintojen puhdistus

 � Lue ennen lattioiden ja mattojen puhdistusta valmistajien hoito-ohjeet.
 � Pyörivät harjarullat voivat vaurioittaa tietynlaisia mattoja ja kovia lattiapintoja. Monet matot nukkautu-
vat, jos niitä puhdistetaan pyörivillä harjarullilla. Testaa lattian pintaa ensin huomaamattomassa 
paikassa.

 � Varmista ennen lakattujen lattiapintojen (esim. lautalattiat, linoleumi jne.) imuroimista, ettei sähköhar-
jan pohjassa ole mitään ulkoisia esineitä, jotka voivat aiheuttaa naarmuuntumista.
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Säilytysteline, jossa lataustoiminto

Suunniteltu erityisesti tilaa säästävään ja turvalliseen säilytykseen. 
Irrota imuletku pääyksiköstä ja aseta pääyksikkö kuvan mukaisesti 
säilytystelineeseen. 
Etupuolella on paikka sähköharjan (imuletku tai ilman imuletkua) 
säilytykseen sekä 2 muuta paikkaa lisäosille.
Lisäksi säilytystelinettä voidaan käyttää latauspisteenä (katso: ”Akun 
lataaminen”).

Seinäteline

Kiinnitä seinäteline pakkauksessa olevilla ruuveilla haluttuun 
kohtaan. Varmista, että seinässä ei ole asennuskohdan takana putkia 
tai sähköjohtoja.
Telineessä olevaa syvennystä voidaan käyttää johdon pidikkeenä, 
jotta laturi ei roiku maahan silloin, kun se ei ole käytössä.

Pölysäiliön tyhjentäminen (Quick Clean)

Tyhjennä pölysäiliö, ennen kuin siihen kerääntynyt lika saavuttaa 
Max-merkkiviivan. Poista imuletku tai lisäosa, ennen pölysäiliön 
tyhjentämistä.
Pidä laitetta ja pölysäiliötä roska-astian yläpuolella. Paina pölysäiliön 
avauspainiketta. Luukku aukeaa alaspäin ja lika putoaa pois säiliöstä. 

Sulje pölysäiliön luukku asianmukaisesti tyhjentämisen jälkeen.
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  8 Puhdistus ja huolto

VAROITUS!

Sähköiskuvaara! 
Kytke laite ennen puhdistusta tai huoltoa pois päältä ja irrota pistoke verkkovirrasta. Pääyksikköä 
tai akkua ei koskaan saa pitää vedessä eikä niitä saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.

HUOMIO!
Älä käytä moottorin esisuodattimen ja HEPA-suodattimen puhdistukseen saippuoita tai puhdistusainei-
ta, koska nämä vaurioittavat suodattimia.
Anna suodattimien kuivua vapaasti, älä käytä hiustenkuivaajaa tai muita laitteita.
Älä käytä kotelon puhdistamiseen voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa 
pintaa. 
Puhdista kotelo tarvittaessa hieman kostealla, pehmeällä liinalla.

Pölysäiliön ja syklonisuodattimen puhdistaminen

Perusteellista puhdistusta varten pölysäiliö voidaan irrottaa 
pääyksiköstä.
Avaa ensin pölysäiliö ja poista syklonisuodatin kiertämällä sitä 
vastapäivään ja vetämällä alaspäin. Sulje pölysäiliö ja paina 
pääyksikön pohjassa olevaa avauspainiketta. Pidä painiketta alhaalla, 
kallista pölysäiliö pois pääyksiköstä ja vedä se toisella kädellä ulos 
laitteesta. 

Takaisin asettamista varten liitä pölysäiliö ensin pääyksikön etuosaan 
ylös (ole tarkkana, että säiliö menee oikeaan asentoon). Paina 
pölysäiliö pääyksikköön niin, että se lukkiutuu napsahtamalla 
paikalleen. Laita lopuksi syklonisuodatin takaisin paikalleen. Huomioi 
syklonisuodatinta asettaessasi sekä suodattimessa että pölysäiliössä 
olevat merkinnät.

Puhdista pölysäiliö harjalla tai kostealla liinalla. 

Pölysäiliössä on johtoja sähköharjojen virransyöttöä varten. Pidä 
puhdistuksen aikana huolta siitä, että nämä johdot eivät kastu.

Syklonisuodatin voidaan puhdistaa harjalla tai tarvittaessa juoksevalla 
vedellä.
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Moottorin esisuodattimen puhdistus

Vedä moottorin esisuodatinta ylöspäin saadaksesi sen ulos pääyksi-
köstä. Molemmat osat (ulkoinen suodatinkangas ja sisällä oleva 
vaahtomuovi) voidaan kopistella puhtaaksi tai tarvittaessa puhdistaa 
juoksevalla vedellä.

HEPA-suodattimen puhdistus/vaihto

Jotta HEPA-suodattimen täysi toimintakyky voitaisiin taata, tulisi se 
puhdistaa säännöllisesti 4-6 kuukauden välein.
Irrota suodatin painamalla lukitussalpoja kahdella sormella yhteen ja 
vetämällä se ulos laitteesta. 
Irrottamalla suodatinkotelon sisällä olevan ruuvin voit ottaa 
HEPA-suodattimen ulos kotelosta. 
Puhdista HEPA-suodatin kopistelemalla tai puhdistamalla se 
juoksevalla vedellä, mikäli suodatin on erittäin likainen.
Aseta puhdistettu tai uusi suodatin takaisin suodatinkoteloon ja 
kiinnitä se ruuvilla. 

HUOMIO!
Käytä suodattimien puhdistamiseen kylmää vettä ja anna osien kuivua KOKONAAN ennen niiden 
asentamista takaisin paikoilleen.

Akun vaihtaminen
Sammuta laite. Paina akun avauspainiketta ja pidä sitä alhaalla. 
Poista akku laitteesta.

Aseta uusi akku paikalleen ja pidä huoli siitä, että se lukittuu 
kuuluvasti paikoilleen. Mikäli akku ei mene kokonaan pääyksikön 
sisään, tarkista että se on oikeassa asennossa.
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HUOMIO!
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säilytä osittain ladattua akkua viileässä, kuivassa paikassa.

Sähköharjan puhdistaminen – Harjarullan vaihtaminen

Irrota ruuvi ja poista sivulla oleva kansi. 
Irrota harjarulla nuolensuuntaisesti ja puhdista se liasta. Harjarullat 
voidaan tarvittaessa puhdistaa juoksevalla vedellä. 
Anna harjarullien kuivua kokonaan, ennen kuin asetat ne takaisin 
paikoilleen.

Asettaessasi rullaa takaisin paikalleen, ole tarkkana, että se menee 
oikeaan asentoon. Kiinnitä huomiota harjarullaa vastaaviin syvennyk-
siin. Laita kansi takaisin paikalleen ja kiinnitä ruuvi.

Puhdista sähköharjaa vain joko hieman kostealla liinalla tai pehmeällä 
harjalla.
Koska sähköharjassa on integroitu moottori, sitä ei saa puhdistaa 
juoksevalla vedellä.
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9 Vianmääritys 

VAROITUS!
Sulje laite ja irrota pistoke virtalähteestä ennen vian korjaamista! Muuten seurauksena voi olla 
loukkaantuminen tai sähköisku. 

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY/RATKAISU

Laite ei toimi Tarkista, onko akku ladattu ja lataa se tarvittaessa uudelleen.

Tarkista, onko harjarulla tukossa ja poista tarvittaessa siinä 
oleva lika.

Akun lataaminen ei onnistu Tarkista, onko laturi asetettu oikein latausliittimeen.

Tarkista, onko virtalähde liitetty oikein toimivaan pisto-
rasiaan.

Pistorasia on mahdollisesti viallinen, kokeile toista 
pistorasiaa.

Tarkista, käytitkö oikeaa virtalähdettä.

Heikko imuteho Tarkista pölysäiliön imuaukko ja puhdista se tarvittaessa.

Tyhjennä pölysäiliö ja puhdista syklonisuodatin ja moottorin 
esisuodatin.

Tarkista, on harjarullan ympärillä hiuksia, kuituja tms. ja 
poista ne tarvittaessa.

Epänormaalit moottoriäänet Tarkista, onko imuputki tai pölysäiliön imuaukko tukossa ja 
puhdista ne tarvittaessa.

HUOMIO!
Jos häiriö ei poistu, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.  
Älä koskaan avaa laitetta!
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10 Hävittäminen

Pakkaus
Pakkausmateriaali on kierrätettävää. Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti ja vie se asianmu-
kaiseen keräyspisteeseen.

Sähkölaitteet
Symboli, jossa jäteastian päällä on rasti, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen 
kotitalousjätteen mukana. Hävitä sähkölaitteet ja elektroniset laitteet paikallisen jätehuoltojär-
jestelmän mukaisesti.
Lisätietoja tämän laitteen hävittämisestä tai kierrättämisestä saat paikallisilta jäteyrityksiltä, 
yrityksestä josta laite on ostettu tai valmistajalta.

Akut ja patterit pitää poistaa laitteesta ennen sen hävittämistä ja hävittää erikseen. Ympäristön 
suojelemiseksi pattereita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan ne 
täytyy palauttaa asianmukaisiin keräyspisteisiin. Ota selvää akkujen ja pattereiden hävittämistä 
koskevista paikallisista määräyksistä.
Tyhjissäkin akuissa on vielä jäännösenergiaa. Peitä siitä syystä ennen hävittämistä navat 
teipillä välttääksesi oikosulkuja, jotka voivat aiheuttaa tulopaloja tai räjähdyksiä.

ASIAKASPALVELU

Jos sinulla on kysymyksiä laitteesta tai sen vara-/lisäosista, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

11 Tekniset tiedot

Malli X7

Koko (K x L x S) 123 x 22,5 x 26 cm

Imuputken pituus n. 71 cm

Teho (sähköharjan kanssa) 380 W

Akku 25,2 V litiumioniakku

Akkukapasiteetti 2 000 aMh

Akun latauksen kesto 3 - 4 h

Käyttöaika Maks. 30 min. (Boost-tilassa: 8 min.)

Pölysäiliön tilavuus n. 0,5 l

Virtalähde

Jännite: SISÄÄN 100 – 240 V ~50/60 Hz

Jännite: ULOS 30 V,  600 mA

Suojausluokka II
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Innehållsförteckning

Ta dig tid att läsa den här bruksanvisningen noga. 

För att skydda dig själv och tredje man måste du i synnerhet beakta kapitlet ”Säkerhetsinformation” och 
den varningsinformation som finns i detta dokument.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om du överlåter utrustningen till tredje man måste du även 
överlämna bruksanvisningen.

Bilderna i denna bruksanvisning är avsedda som schematisk framställning för korrekt användning. Vissa 
detaljer kan avvika från originalprodukten.

1 Säkerhets- och varningsinformation

SYMBOLFÖRKLARING

VARNING!
Att inte beakta dessa anvisningar kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. 

SE UPP!
Du kan bli skadad om du inte beaktar dessa anvisningar.

OBS!
Varnar för eventuella materiella skador.
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1.1 Avsedd användning

 � Använd utrustningen endast för rengöring av torra underlag. 
Utrustningen är endast avsedd för användning i privata hushåll. 
Den är inte lämplig för yrkesmässigt eller industriellt bruk. 
 � Utrustningen är inte lämpad för att:

 -  Dammsuga människor, djur, växter eller kläder som befinner sig 
på kroppen – stor risk för personskador

 -  Suga upp glödande aska/kol, cigaretter, tändstickor och andra 
brännbara resp. lättantändliga ämnen – brandfara

 -  Suga upp vatten och andra vätskor – risk för kortslutning
 -  Suga upp mycket fint damm (exempelvis betongdamm eller 

aska)
 -  Användas i närheten av explosiva eller lättantändliga ämnen 

– brand- och explosionsrisk
 � Använd utrustningen endast med originaltillbehör, annars skadar 
du utrustningen och försämrar dess säkerhet.
 � Använd produkten endast enligt beskrivningen i bruksanvisningen. 
Alla andra användningar är icke ändamålsenliga.

1.2 Säkerhetsinformation

ELSÄKERHET – ELEKTRISKA STÖTAR ELLER BRANDFARA 
 � Använd inte utrustningen om den har tappats eller skadats på 
annat sätt. Låt endast en kvalificerad tekniker underhålla resp. 
reparera utrustningen. Reparationer som utförs av okvalificerade 
personer kan orsaka personskador eller allvarliga fel.
 � Kontrollera nätkabeln före användning med avseende på eventu-
ella skador. Använd inga skadade nätadaptrar och nätkablar. 
Anslut nätadaptern endast till vägguttag, som överensstämmer 
med den elektriska spänning som anges på nätadaptern.
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 � Om utrustningens nätkabel skadas måste den bytas ut mot en 
speciell anslutningskabel, som kan köpas av tillverkaren eller 
dennes kundtjänst.
 � Ta tag i nätadaptern och inte i nätkabeln om du vill dra ut näta-
daptern ur vägguttaget. Dra inte i kabeln.
 � Lägg inte nätkabeln över skarpa metallkanter, lägg inga tunga 
föremål på den och skydda den mot värme. Böj, vrid resp. knyt 
inte nätkabeln. Linda inte nätkabeln kring utrustningen eller 
nätadaptern.
 � Utrustningen, nätadaptern och nätkabeln får aldrig doppas i 
vatten eller andra vätskor.
 � Vid rengöring och underhåll måste utrustningen alltid stängas av 
och skiljas från elnätet. 
 � Batteriet får endast laddas med den medföljande nätadaptern. 
Ladda inga andra enheter med den medföljande nätadaptern. 
Använd endast originalbatterier, annars försämrar du utrustning-
ens säkerhet.
 � Utrustningen får inte användas medan den är ansluten till näta-
daptern resp. elnätet.

SÄKERHET FÖR VISSA GRUPPER AV PERSONER
 � Denna utrustning kan användas av barn från och med 8 år samt 
av personer med begränsad fysisk, motorisk eller psykisk förmåga 
eller brist på erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt 
eller instruerats om en säker användning av utrustningen och om 
de förstått de risker som användningen medför. 
 � Barn får inte leka med utrustningen.
 � Rengöring och underhåll av användaren får inte utföras av barn 
utan uppsikt.
 � Förvara produkten och nätkabeln utom räckhåll för barn och djur. 
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SÄKERHET UNDER ANVÄNDNING
 � För att undvika skador på utrustningen måste du hålla ett tillräck-
ligt avstånd till värmekällor (exempelvis kokplattor eller ugnar) 
och öppen eld. 
 � Utrustningen är inte lämpad för användning utomhus. Förvara den 
i ett torrt utrymme.
 � Utrustningen får inte användas i rum med lättantändliga ämnen 
eller giftiga samt explosiva ångor.
 � Ta inte i utrustningen, nätkabeln och nätkontakten med fuktiga 
händer.
 � Dammsug inga människor, djur eller växter. Håll kroppsdelar och 
klädesplagg borta från utrustningens rörliga komponenter och 
öppningar när den är i drift. Risk föreligger att dessa kan fastna 
och att personskador orsakas.
 � Kör inte över några kablar, ledningar etc. med de elektriska 
borstarna: Risk föreligger att dessa fastnar i den roterande 
borstrullen och skadas.
 � För inte in några föremål i utrustningens öppningar. Använd inte 
utrustningen om en öppning blockerats. Ta bort blockeringar 
genom damm, ludd, hår osv., eftersom dessa kan försämra sugef-
fekten.
 � Använd inte utrustningen utan dammbehållare och filter. 
 � Var extra försiktig när du dammsuger trappor.
 � Stäng av utrustningen innan du byter tillbehör.
 � Kontrollera utrustningen med avseende på skador före varje 
användning. Använd ingen skadad utrustning.
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RISK FÖR PERSONSKADOR GENOM LADDNINGSBARA BATTERIER
 � Undvik att batterisyra kommer i kontakt med hud, ögon och 
slemhinnor om batteriet har runnit ut. Vid kontakt med batterisyra 
måste drabbade ställen spolas med rikligt med klart vatten och 
läkare uppsökas omgående.
 � Batteriet får inte tas isär, kastas i eld, doppas i vatten eller kort-
slutas.

2 Före första användningen

SE UPP!
Kvävningsrisk på grund av plastfolier och -påsar! 
Håll barn och djur borta från förpackningsmaterialet.

 � Kontrollera ditt set med avseende på fullständighet och eventuella transportskador. Leveransomfatt-
ningen för ditt set står på förpackningen eller på ett separat blad. 

 � Ta bort förpackningsmaterialet samt etiketter som eventuellt finns på produkten. Dessa har monterats 
som transportskydd eller var avsedda som reklam.

 � Sätt i batteriet och ladda det.
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3 Komponenter

I denna bruksanvisning beskrivs alla tillbehör som finns till denna produkt. Leveransomfattningen för ditt 
set står på förpackningen eller på ett separat blad. De komponenter som inte ingår i ditt set kan du 
naturligtvis köpa separat.

Motordriven elektrisk borste
Ultra soft borstrulle

Litiumjonbatteri

Motordriven  
liten elektrisk borste

2 i 1 kombiborste Fogmunstycke

Extra mjuk dammborste
Flexibel  

förlängningsslang

Flexibelt fogmunstyckeFlexibel vinkeladapter

Väggfäste Laddare Förvaringsstation  
med laddningsfunktion

Motordriven elektrisk borste
med universell borstrulle

Handenhet X7

Sugrör
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4 Handenheten

Transparent dammbehållare

Boost-knapp

Förmotorfilter Laddningsindikatorlampa

Till-/Från-knapp  
med låsspak

Handtag

HEPA-filterskydd

Upplåsningsknapp för borttagning av  
dammbehållaren

Upplåsningsknapp för borttagning av batteriet

Litiumjonbatteri

Öppning för väggfästet

Utrustning – vy nedanifrån:

Upplåsningsknapp på  
dammbehållaren  
(Quick Clean)

Dammbehållarens 
sugöppning
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Tillbehör Bild Användning

Motordriven 
elektrisk borste

-  Är utrustad med en integrerad el- 
motor, som driver borstrullen med upp 
till 10 000 varv/min.

-  Kan som alternativ utrustas med den 
universella borstrullen eller ultra soft 
borstrullen

-  För rengöring av stora ytor, som hårda 
golv och mattor

Universal- 
borstrulle

- För montering i den elektriska borsten
- Idealisk för mattor/heltäckningsmattor
- Även för dammsugning av släta golv

Ultra soft
borstrulle

- För montering i den elektriska borsten
-  Idealisk för att dammsuga hårda golv, tar 

upp grov och fin smuts samtidigt
- Även lämplig för känsliga golv

Motordriven liten 
elektrisk borste

-  Är utrustad med en integrerad elmotor, 
som driver borstrullen med upp till 8 000 
varv/min.

-  För att dammsuga stoppade möbler, 
madrasser etc.

- Avlägsnar även djupt sittande smuts

2 i 1 kombi- 
borste

-  Ramen med de roterande borstarna kan 
avlägsnas genom att man trycker på 
upplåsningsknappen

-  För att dammsuga stoppade möbler, 
draperier etc.

Extra mjuk 
dammborste

-  Extra mjuka borst för rengöring av 
känsliga ytor som tangentbord, lampor 
etc.

5 Användning av tillbehören
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Tillbehör Bild Användning

Fogmunstycke -  För rengöring i trånga och svåråtkomliga 
hörn och nischer

Flexibelt 
fogmunstycke

- Böjbart för bättre räckvidd
-  För rengöring i trånga och svåråtkomliga 

hörn och nischer

Flexibel 
vinkeladapter

- Ökar räckvidd och flexibilitet
- Kan justeras steglöst

Flexibel 
förlängningsslang

- För ökad räckvidd

Väggfäste -  För enkel och praktisk förvaring

Förvaringsstation 
med laddnings-
funktion

Laddare
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6 Idrifttagande

6.1 Montering

Montering av sugrör

Borttagning av sugrör

Montering av elektrisk borste

Borttagning av elektrisk borste

 � Den elektriska borsten och den lilla elektriska borsten drivs dessutom av en egen, integrerad motor och 
måste därför vara ansluten direkt till handenheten eller till sugröret för att kunna förses med ström.

 � Alla andra tillbehör kan användas direkt med handenheten eller – för att öka räckvidden – med 
sugröret, förlängningsslangen eller vinkeladaptern.

Upplysning: Innan du använder ett tillbehör på en mycket känslig yta bör du testa det på ett dolt 
ställe. Beakta även tillverkarens information om rengöring.
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6.2 Laddning av batteriet

OBS!
Batteriet får endast laddas med den medföljande laddaren. Använd endast originalbatterier.
Dra ut laddaren ur vägguttaget om du inte använder den under en längre tid.

Under användning av dammsugaren lyser laddningsindikatorlampan 
blått. Om batteriet är svagt skiftar färgen till rött. 
För att ladda batteriet ansluter du laddningsuttaget till ett lämpligt 
vägguttag med hjälp av laddaren.
Under laddning blinkar laddningsindikatorlampan blått. När den 
släcks är batteriet fulladdat.

Anslut förvaringsstationen till ett lämpligt vägguttag med hjälp av 
den medföljande laddaren och sätt in batteriet i motsvarande 
öppning. Placera förvaringsstationen på ett sådant sätt att ingen kan 
snubbla över den eller kabeln. 
Under laddning blinkar laddningsindikatorlampan. När den släcks är 
batteriet fulladdat och kan åter sättas in i handenheten. 

Batteriet kan dessutom laddas i den separata förvaringsstationen. Ta 
för detta ändamål ut batteriet ur handenheten genom att trycka på 
upplåsningsknappen på batteriets ände och dra ut det.
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7 Användning

SE UPP!
Använd inte utrustningen på våta ytor och sug inte upp vätskor.
Håll kroppsdelar och klädesplagg borta från utrustningens rörliga komponenter och öppningar när den 
är i drift.
Använd inte utrustningen när den är ansluten till laddaren.

Påslagning/avstängning av utrustningen – Boost-knapp

Tryck på Till-/Från-knappen för att slå på dammsugaren. Dammsuga-
ren går så länge du håller knappen intryckt. 
Du kan även använda låsspaken för att ställa in utrustningen på 
permanent drift. 

Genom att trycka på Boost-knappen maximerar du sugeffekten. När 
du stänger av utrustningen avaktiveras Boost-läget automatiskt. Du 
kan stänga av Boost-läget genom att trycka på Boost-knappen ännu 
en gång.

Rengöring av mattor och hårda golv

 � Läs skötselråden från respektive tillverkare innan du rengör golv och mattor.
 � Roterande borstrullar kan orsaka skador på vissa mattor och hårda golv. En del mattor luddar av sig om 
de rengörs med roterande borstrullar. Testa golvbeläggningar först på ett dolt ställe.

 � Innan du dammsuger på polerade golv (trägolv, linoleum etc.) bör du se till att det inte finns några 
främmande föremål på undersidan av den elektriska borsten som kan orsaka repor.
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Förvaringsstation med laddningsfunktion

Speciellt konstruerad för en platsbesparande och säker förvaring av 
utrustningen. Ta loss sugröret från handenheten och sätt handenhet-
en på förvaringsstationen precis som bilden visar. 
På framsidan befinner sig en öppning för förvaring av den elektriska 
borsten (med eller utan sugrör) samt 2 öppningar för tillbehör.
Dessutom kan förvaringsstationen användas som laddningsstation 
(se: ”Laddning av batteriet”).

Väggfäste

Montera väggfästet på önskad plats med hjälp av de medföljande 
skruvarna. Förvissa dig om att det inte finns några rör eller elektriska 
ledningar bakom monteringsytan.
Öppningen på fästet kan användas som kabelfäste så att laddaren 
inte hänger ner på golvet när den inte används.

Tömning av dammbehållaren (Quick Clean)

Töm dammbehållaren innan den smuts som samlats ihop når 
max-markeringen. Ta bort sugröret resp. tillbehöret innan du tömmer 
dammbehållaren.
Håll utrustningen med dammbehållaren över en sophink. Tryck på 
dammhållarens upplåsningsknapp. Locket fälls nedåt och smutsen 
faller ut. 

Stäng dammbehållarens lock ordentligt igen efter tömningen.
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 8 Rengöring och användarunderhåll

VARNING!
Risk för elektriska stötar! 
Före rengöring eller användarunderhåll måste utrustningen stängas av och skiljas från elnätet. 
Håll aldrig handenheten och batteriet under vatten och doppa dem inte i vatten eller andra 
vätskor.

OBS!
Använd inte tvål eller rengöringsmedel för rengöring av förmotor- och HEPA-filter, eftersom det skulle 
skada filtren.
Låt filtren endast torka i luften och inte med en hårtork eller annan utrustning.
Använd inga skarpa eller skurande rengöringsmedel för rengöringen av höljet. Risk föreligger att 
dessa skadar ytan. 
Vid behov, rengör höljet med en lätt fuktad, mjuk duk.

Rengöring av dammbehållare och cyklonfilter

För en grundlig rengöring kan dammbehållaren tas loss från 
handenheten.
Öppna först dammbehållaren och ta ut cyklonfiltret genom att lossa 
det moturs och sedan dra ut det nedåt. Stäng dammbehållaren och 
tryck upplåsningsknappen på handenhetens botten. Håll knappen 
intryckt, tippa dammbehållaren bort från handenheten och ta bort 
den med den andra handen. 

För att installera, anslut först dammbehållaren till den övre, främre 
sidan med handenheten (var noga med den exakta positionen). Tryck 
dammbehållaren mot handenheten så att den hakas fast med ett 
klickljud. Sätt därefter i cyklonfiltret igen. Beakta för detta ändamål 
även markeringarna på filtret och inne i dammbehållaren.

Rengör dammbehållaren med en borste eller en fuktig duk. 

I dammbehållaren befinner sig kablar för strömförsörjningen och för 
de elektriska borstarna. Se till att dessa kablar inte blir våta vid 
rengöringen.

Cyklonfiltret kan rengöras med en borste eller vid behov under 
rinnande vatten.
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Rengöring av förmotorfilter

Dra helt enkelt ut detta förmotorfilter uppåt ur handenheten. Både 
beståndsdelarna (den yttre tygringen och den inre skumgummiring-
en) kan knackas ur eller vid behov rengöras under rinnande vatten.

Rengöring/byte av HEPA-filter

För att säkerställa full funktionsduglighet bör du rengöra HEPA-filtret 
regelbundet och byta ut det med en intervall på 4-6 månader.
Ta ut filterenheten genom att trycka ihop låsanordningen med två 
fingrar och dra ut den ur handenheten. 
Genom att lossa skruven inne i filterenheten kan du ta ut HEPA-filtret. 
För rengöring, knacka ur HEPA-filtret eller rengör under rinnande 
vatten om det är mycket smutsigt.
Sätt det rengjorda resp. nya filtret i filterenheten och skruva åter fast 
med skruven. 

OBS!
Använd kallt vatten för rengöring av filtren och låt alla delar torka FULLSTÄNDIGT innan du sätter ihop 
dem igen.

Batteribyte

Stäng av utrustningen. Tryck in och håll upplåsningsknappen på 
batteriet intryckt. Ta ut batteriet.

Sätt i det nya batteriet och se till att batteriet hakas fast hörbart. 
Kontrollera den korrekta placeringen om det inte går att skjuta in 
hela batteriet i handenheten.
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OBS!
Om utrustningen inte ska användas under en längre tid ska det halvladdade batteriet förvaras på sval, 
torr plats.

Rengöring av den elektriska borsten – byte av borstrulle
Lossa skruvkopplingen och ta bort skyddet på sidan. 
Ta bort borstrullen i pilens riktning och avlägsna smutsen. Vid behov 
kan borstrullarna rengöras under rinnande vatten. 
Låt borstrullarna torka fullständigt innan du monterar dem igen.

Beakta den korrekta positionen när du sätter i rullen i den elektriska 
borsten. Beakta för detta ändamål motsvarande öppningar. Sätt fast 
skyddet igen och stäng skruvkopplingen.

Rengör den elektriska borsten endast med en lätt fuktig duk eller en 
mjuk borste.
På grund av den integrerade motorn får den elektriska borsten inte 
rengöras under rinnande vatten.

INX7_IM_DA_FI_SE_NO_27.03.18.indd   54 27.03.2018   16:21:10



55

Bruksanvisning SE

9 Felavhjälpning 

VARNING!
Stäng av utrustningen och dra ut nätkontakten innan du åtgärdar ett fel! I annat fall föreligger risk 
för personskador eller elektriska stötar. 

PROBLEM MÖJLIG ORSAK/LÖSNING

Utrustningen fungerar inte Kontrollera om batteriet är laddat och ladda det på nytt vid 
behov.

Kontrollera om borstrullen är blockerad och avlägsna 
eventuell smuts.

Det går inte att ladda batteriet Kontrollera om laddaren sitter korrekt i laddningsuttaget.

Kontrollera om nätdelen har anslutits korrekt till ett 
fungerande vägguttag.

Eventuell är vägguttaget defekt, prova ett annat.

Kontrollera om du använder den korrekta nätdelen.

Svag sugeffekt Kontrollera sugöppningen på dammbehållaren och rengör 
den vid behov.

Töm dammbehållaren och rengör cyklonfiltret och förmotor-
filtret.

Kontrollera om hår, fibrer eller liknande har lindats kring 
borstrullen och ta bort dessa vid behov.

Onormala motorljud Kontrollera om sugröret eller dammbehållarens sugöppning 
är tilltäppta och rengör vid behov.

OBS!
Kontakta vår kundtjänst om det inte går att åtgärda felet.  
Öppna aldrig utrustningen!
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10 Avfallshantering

Förpackning
Förpackningsmaterialet kan återanvändas. Lämna förpackningen till miljövänlig avfallshante-
ring/återvinning.

Elektrisk utrustning
Symbolen med den genomstrukna soptunnan indikerar att produkten inte får kastas i det 
normala hushållsavfallet. Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning ska ske via 
det lokala retursystemet.
Mer information om avfallshantering och återvinning av denna utrustning erhåller du av det 
kommunala avfallshanteringsföretaget, i den butik där du köpt produkten eller av tillverkaren.

Batteripack och batterier måste tas ut ur utrustningen och lämnas till separat avfallshantering. 
På grund av miljöskyddet får batterier och batteripack inte kastas i det vanliga hushållsavfallet 
utan måste lämnas till motsvarande återvinningscentraler. Informera dig om de lokala 
bestämmelserna för separat avfallshantering av batteripack och batterier.
Även i tomma batterier finns det kvar energi. Före avfallshantering bör du därför tejpa 
isolerband över polerna för att undvika en kortslutning, som i sin tur kan orsaka en brand eller 
explosion.
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11 Tekniska data

Modell X7

Storlek (H x B x D) 123 x 22,5 x 26 cm

Sugrörets längd Ca 71 cm

Effekt (med elektrisk borste) 380 W

Batteri 25,2 V litiumjonbatteri

Batterikapacitet 2 000 mAh

Batteriladdningstid 3–4 h

Drifttid Max. 30 min (i Boost-läge: 8 min)

Dammbehållarens kapacitet Ca 0,5 l

Nätdel

Spänningsförsörjning: IN 100–240 V ~50/60 Hz

Spänningsförsörjning: OUT 30 V,  600 mA

Skyddsklass II

KUNDTJÄNST

Om du har frågor om utrustningen samt om reservdelar och tillbehör, vänd dig till din lokala återförsäljare.
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Innholdsfortegnelse

Ta deg tid til å lese igjennom denne bruksanvisningen nøye. 

For din egen sikkerhet og for sikkerheten til en tredjeperson bør du ta spesielt hensyn til kapitlet om 
sikkerhetanvisninger og til advarslene, som finnes i dokumentet.

Ta vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den på et senere tidspunkt. Gir du støvsugeren videre 
til en tredje person, må du kun gi den sammen med bruksanvisningen.

Figurene i denne bruksanvisningen er kun ment som en skjematisk forklaring av korrekt bruk. Detaljene 
kan avvike fra originalproduktet.

1 Sikkerhetsanvisninger og advarsler

SYMBOLFORKLARING

ADVARSEL!
Dersom du ikke overholder disse anvisningene, kan dette føre til alvorlige skader eller skader 
med døden til følge. 

FORSIKTIG!
Dersom du ikke overholder disse henvisningene, kan dette føre til alvorlige personskader.

OBS!
Advarer mot mulige skader på eiendom.
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1.1 Riktig bruk

 � Støvsugeren skal kun brukes på tørre overflater. Støvsugeren er 
kun ment for bruk i husholdningen. Den er ikke egnet for 
næringsdrivende eller industriell bruk. 
 � Støvsugeren er ikke egnet for:

 -  bruk på mennesker, dyr, planter eller ømfintlige klesplagg på 
kroppen - høy risiko for skader

 -  å støvsuge glødende aske/kull, sigaretter, fyrstikker og andre 
brennbare eller lett antennelige stoffer - brannfare

 -  å støvsuge vann og andre væsker - Fare for kortslutning
 -  å støvsuge fint støv (f.eks. betongstøv eller aske)
 -  bruk i nærheten av eksplosive eller lett antennelige stoffer 

- Brann- og eksplosjonsfare
 � Støvsugeren skal kun brukes sammen med originalt tilbehør, ellers 
blir den ødelagt og det påvirker støvsugerens sikkerhet.
 � Støvsugeren skal kun brukes slik det er beskrevet i bruksanvisningen. 
All annen bruk gjelder som feilaktig.

1.2 Sikkerhetsanvisninger

ELEKTRISK SIKKERHET / ELEKTRISK STØT ELLER BRANNFARE 
 � Ikke bruk støvsugeren dersom den har falt ned eller er blitt ska-
det på annen måte. Service eller reparasjoner skal kun utføres av 
en kvalifisert teknikker. Reparasjoner utført av en ukvalifisert 
person kan forårsake personskader eller alvorlige feil.
 � Før bruk må du kontrollere strømledningen for eventuelle skader. 
Du må ikke bruke en ødelagt adapter eller strømledning. Adapte-
ren skal kun settes i en stikkontakt, som har samme elektrisk 
spenning som adapteren.
 � Dersom støvsugerens ledning er ødelagt, må den erstattes med 
en spesiell tilkoblingsledning, som er tilgjengelig hos produsenten 
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eller hos kundeservice.
 � Når du tar adapteren ut av kontakten, må du trekke i adapteren 
og ikke i ledningen. Trekk aldri i ledningen.
 � Ikke legg ledningen over skarpe metallkanter, ikke sett tunge 
gjenstander oppå ledningen og beskytt ledningen mot sterk 
varme. Ikke klem, vri eller knyt ledningen. Ikke surr ledningen 
rundt støvsugeren eller adapteren.
 � Støvsugeren, adapteren og ledningen må aldri dyppes i vann eller 
andre væsker.
 � Når du rengjør eller vedlikeholder støvsugeren, må den alltid 
være avslått og adapteren trukket ut av stikkontakten. 
 � Batteriet skal kun lades med den vedlagte adapteren. Den ved-
lagte adapteren skal ikke brukes til å lade annet utstyr. Bruk kun 
originalbatterier, ellers vil det påvirke støvsugerens sikkerhet.
 � Ikke bruk støvsugeren mens den fremdeles et tilknyttet adapteren 
eller står i stikkontakten.

SIKKERHET FOR BESTEMTE GRUPPER PERSONER
 � Denne støvsugeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av 
personer med begrenset fysiske, sensoriske eller mentale ferdig-
heter eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er under 
tilsyn eller har fått opplæring i hvordan støvsugeren skal brukes 
på en sikker måte og har forstått hvilke farer som kan oppstå. 
 � Barn skal ikke bruke støvsugeren som leketøy.
 � Renhold og vedlikehold som utføres av brukeren, skal ikke utføres 
av barn uten tilsyn.
 � Støvsugeren og ledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn 
og dyr. 
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SIKKERHET UNDER BRUK
 � Hold tilstrekkelig avstand fra varmekilder (f.eks. kokeplater eller 
ovner) og åpen ild for å unngå at støvsugeren blir ødelagt. 
 � Støvsugeren er ikke egnet til utendørs bruk. Støvsugeren skal 
oppbevares i et tørt rom.
 � Støvsugeren skal ikke brukes i rom hvor det finnes lett antenneli-
ge substanser, giftige eller eksplosive gasser.
 � Støvsugeren, ledningen og kontakten må ikke berøres med fukti-
ge hender.
 � Ikke bruk støvsugeren på mennesker, dyr eller planter. Kroppsde-
ler og klesplagg må holdes på avstand fra bevegelige deler og 
åpninger på støvsugeren når den er i drift. Ellers kan disse trekkes 
inn i støvsugeren og føre til skader.
 � Pass på at du ikke kjører elektrobørsten over ledninger, kabler 
o.s.v., disse kan henge seg opp i den roterende børsterullen og bli 
ødelagt.
 � Ikke stikk gjenstander inn i støvsugerens åpninger. Ikke bruk 
støvsugeren dersom en av åpningene er blokkert. Fjern blokkerin-
ger fra støv, nupper, hår o.s.v., ettersom dette reduseres støvsu-
gerens ytelse.
 � Ikke bruk støvsugeren uten støvbeholderen og filteret. 
 � Vær ekstra forsiktig når du støvsuger trapper.
 � Slå av støvsugeren før du bytter tilbehør.
 � Kontroller støvsugeren for ødeleggelser før hver bruk. Du må ikke 
bruke en ødelagt støvsuger.
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FARE FOR PERSONSKADE VED OPPLADBARE BATTERIER
 � Dersom batteriet er lekk, må du unngå at batterisyren kommer i 
kontakt med huden, øynene eller slimhinnene. Dersom du kom-
mer i kontakt med batterisyren, må du skylle det berørte stedet 
med mye rent vann med en gang og oppsøk legehjelp umiddel-
bart.
 � Batteriet må ikke tas fra hverandre, kastes på åpen ild, dyppes i 
væske eller kortsluttes.

2 Før førstegangsbruk

FORSIKTIG!
Fare for kvelning med plastikkfolie- og poser! 
Barn og dyr må holdes fjern fra emballasjen.

 � Kontroller at alt er fullstendig og ikke har tatt skade under transporten. Innholdet i pakken du har kjøpt 
kan du se på emballasjen eller den vedlagte brosjyren. 

 � Fjern emballasjen og eventuelle etiketter på produktet, som gjør nytte som transportbeskyttelse eller 
reklame.

 � Sett i batteriet og start oppladningen.
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3 Komponenter

Denne bruksanvisningen tar alt tilgjengelig tilbehør i betraktning. Innholdet i pakken du har kjøpt kan du 
se på emballasjen eller den vedlagte brosjyren. Alle deler, som ikke er inkludert i ditt sett, kan du 
selvfølgelig bestille senere.

Motorisert elektrobørste
Ultrasoft-børsterulle

Litiumionbatteri

Motorisert  
minielektrobørste

2-i-1 kombibørste Smalt 
munnstykke

Ekstra myk støvbørste
Fleksibel  

forlengelsesslange

Fleksibelt smalt munnstykkeFleksibel vinkeladapter

Veggfeste Lader Oppbevaringsstasjon  
med ladefunksjon

Motorisert elektrobørste
med universalbørsterulle

Håndtak X7

Sugerør
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4 Håndtaket

Transparent støvbeholder

Boostknapp

Motorfilter Ladekontrolllampe

Av/På bryter  
med låsespake

Håndtak

HEPA-filterdeksel

Utløserknapp for å ta av  
støvbeholderen

Utløserknapp for å ta ut batteriet

Litiumionbatteri

Holder til veggfeste

Visning av støvsugeren fra undersiden:

Støvbeholderens  
utløserknapp  
(Quick Clean)

Støvbeholderens sugeåp-
ning
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Tilbehør Bilde Bruk

Motorisert 
elektrobørste

-  har en integrert elektromotor, som driver 
børsterullen med opptil 10 000 o/min

-  kan utrustes med universalbørsterullen 
eller ultrasoft-børsterullen etter valg

-  til renhold av store overflater, som for 
eksempel harde gulv eller tepper

Universalbørste-
rulle 

- settes i elektrobørsten
- ideell til tepper/teppeprodukter
- kan også brukes for å støvsuge glatte   
   gulv

Ultramyk-
børsterulle

- settes i elektrobørsten
-  ideell for å støvsuge harde gulv, samler 

grov og fin smuss samtidig
- også egnet for ømfintlige gulv

Motorisert 
minielektrobørste

-  har en integrert elektromotor, som driver 
børsterullen med opptil 8 000 o/min

-  for å støvsuge puter, madrasser o.l.
- fjerner også smuss, som sitter dypt

2-i-1 Kombibørste -  rammen med en børste rundt kanten kan 
tas av ved å trykke på utløserknappen

-  for å støvsuge puter, madrasser o.l.

Ekstra myk 
støvbørste

-  med ekstra myk bust til renhold av 
ømfintlige overflater, som tastatur, 
lamper o.l.

5 Bruk av tilbehøret
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Tilbehør Bilde Bruk

Smalt munnstykke -  for å rengjøre smaler hjørner og nisjer 
der det er vanskelig å komme til

Fleksibelt smalt 
munnstykke

- bøyelig for økt rekkevidde
-  for å rengjøre smaler hjørner og nisjer 

der det er vanskelig å komme til

Fleksibel 
vinkeladapter

- økt rekkevidde og fleksibilitet
- kan justeres trinnløst

Fleksibel 
forlengelsesslange

- for økt rekkevidde

Veggfeste -  til enkel og praktisk oppbevaring

Oppbevarings-
stasjon med 
ladefunksjon

Lader
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6 Første gangs bruk

6.1 Montering

Montere sugerøret

Demontere sugerøret

Montere elektrobørsten

Demontere elektrobørsten

 � Elektrobørsten og minielektrobørsten blir dessuten drevet av en egen integrert motor og må derfor 
enten kobles direkte til håndtaket eller til sugerøret for at den skal få strøm.

 � Alle andre munnstykker kan enten brukes direkte på håndtaket eller på sugerøret, forlengelsesrøret 
eller vinkeladapteren for å øke rekkevidden.

Merk: Før du bruker et munnstykke på en svært ømfintlig overflate, må du teste det på et lite synlig 
sted først. Ta hensyn til henvisningene om renhold fra produsenten.
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6.2 Lade batteriet

OBS!
Batteriet skal kun lades med den medfølgende adapteren. Bruk kun originalbatteri.
Når du ikke bruker laderen over en lengre periode, må du ta laderen ut av stikkontakten.

Når støvsugeren er i bruk, lyser ladekontrollampen blått. Ved lavt 
batterinivå, veksler fargen til rødt. 
For å lade batteriet, kobler du ladekontakten til en passende 
stikkontakt ved hjelp av laderen.
Under lading blinker ladekontrolllampen blått. Når den slukner, er 
batteriet fullstendig oppladet.

Sett oppbevaringsstasjonen i en passende stikkontakt ved hjelp av 
den vedlagte laderen, og sett batteriet i det tilhørende sporet. 
Plasser oppbevaringsstasjonen på et sted hvor ingen kan snuble over 
den. 
Under lading blinker ladekontrolllampen. Når den slukner, er batteriet 
fullstendig oppladet og kan settes tilbake i håndtaket. 

Batteriet kan dessuten lades i den separate oppbevaringsstasjonen. 
Ta batteriet ut av håndtaket ved å trykke på utløserknappen ved 
enden av batteriet og trekk det ut.

INX7_IM_DA_FI_SE_NO_27.03.18.indd   68 27.03.2018   16:21:30



NO

69

Bruksanvisning

7 Bruk

FORSIKTIG!
Ikke bruk støvsugeren på fuktige overflater og ikke sug opp væske.
Kroppsdeler og klesplagg må holdes på avstand fra bevegelige deler og åpninger på støvsugeren når 
den er i drift.
Ikke bruk støvsugeren dersom den er tilsluttet laderen.

Slå støvsugeren av/på - Boostknapp

For å slå støvsugeren av og på, trykker du på av/på-knappen. 
Støvsugeren går så lenge du holder knappen inne. 
Du kan også bruke låsespaken for å sette støvsugeren i kontinuerlig 
drift. 

Ved å trykke på boostknappen maksimerer du sugeytelsen. Når du 
slår støvsugeren av, blir boostmodusen deaktivert automatisk. Du kan 
også deaktivere boostmodusen ved å trykke på boostknappen på 
nytt.

Renhold av tepper og harde gulv
 � Før du rengjør gulv og tepper, må du lese pleiehenvisningen fra produsenten.
 � Den roterende børsterullen kan gjøre skade på bestemte tepper og harde gulv. Mange tepper loer når 
de blir rengjort med den roterende børsterullen. Test først på et lite synlig sted av gulvbelegget.

 � Før du støvsuger polerte gulv (tregulv, linoleum o.l.), må du forsikre deg om at det ikke befinner seg 
fremmedlegemer på undersiden av elektrobørsten, da dette kan forårsake riper.
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Oppbevaringsstasjon med ladefunksjon

Spesielt konstruert for å oppbevare støvsugeren på en sikker og 
plasssparende måte. Ta sugerøret og håndtaket fra hverandre, og sett 
håndtaket i oppbevaringsstasjonen som vist på bildet. 
På forsiden finner du en holder for elektrobørsten (med eller uten 
sugerør) og 2 holdere for annet tilbehør.
Oppbevaringsstasjonen kan dessuten brukes som ladestasjon (se: 
«Lade batteriet»).

Veggfeste

Veggfestet monteres med de to vedlagte skruene på en selvvalgt 
plass. Kontroller at det ikke befinner seg innlagte rør eller ledninger 
bak monteringsoverflaten.
Holderne kan brukes til å henge ledningen i, slik at laderen ikke 
henger ned på gulvet når den ikke er i bruk.

Tømme støvbeholderen (Quick Clean)

Tøm støvbeholderen før det oppsamlede smusset har nådd Max-lin-
jen. Fjern sugerøret og annet tilbehør før du tømmer støvbeholderen.
Hold støvsugeren med støvbeholderen over en søppelbøtte. Trykk på 
støvbeholderens utløserknapp. Klaffen åpnes nedover og smusset 
faller ut. 

Lukk støvbeholderens klaff ordentlig etter at den er tom.
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 8 Renhold og brukervedlikehold

ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! 
Før du rengjør eller vedlikeholder støvsugeren, må du ta ut stikkontakten. Håndtaket og batteriet 
må aldri holdes under vann eller dyppes i andre væsker.

OBS!
Ikke bruk såpe eller vaskemiddel når du vasker motor- eller HEPA-filteret. Det vil ødelegge filteret.
Filteret må kun lufttørkes. Ikke bruk hårføner eller annet utstyr til tørking.
For å rengjøre selve støvsugerdekselet, må du ikke bruke skarpe kanter eller skuremiddel. Dette kan 
ødelegge overflaten. 
Ved behov rengjør du støvsugerhuset med en lett fuktig og myk klut.

Renhold av støvbeholderen og syklonfilteret
For en grundig rengjøring, kan støvbeholderen fjernes fra håndtaket.
Først åpner du støvbeholderen og tar ut syklonfilteret ved å vri det 
mot klokka og for så å trekke det ut. Lukk støvbeholderen og trykk 
på utløserknappen på bunnen av håndtaket. Hold knappen inne, vipp 
støvbeholderen bort fra håndtaket og ta støvbeholderen av med den 
andre hånden. 

For å sette støvbeholderen på plass igjen, setter du den på den 
øverst på håndtakets forside (vær nøye på at posisjonen er helt 
nøyaktig). Trykk støvbeholderen mot håndtaket til den faller på plass 
og du hører et klikk. Sett i syklonfilteret igjen. Ta hensyn til 
markeringene på filteret og på støvbeholderens innside.

Støvbeholderen rengjør du med en kost og en fuktig klut. 

I støvbeholderen sitter det ledninger for å gi strøm til elektrobørsten. 
Du må derfor passe på at ledningene ikke blir våte når du vasker 
beholderen.

Syklonfilteret kan du rengjøre med en børste eller under rennende 
vann om nødvendig.
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Renhold av motorfilteret

Motorfilteret trekker du ganske enkelt opp fra håndtaket. Støvet slår 
du ut av begge delene (den ytre stoffringen og den indre skumgum-
miringen), eller de kan rengjøres med rennende vann om nødvendig.

Renhold/bytte av HEPA-filter

For å garantere at støvsugeren er fult funksjonsdyktig, bør du 
rengjøre HEPA-filteret regelmessig og bytte det hver 4-6 måned.
Ta ut filterenheten ved å trykke låsen sammen med to fingre, mens 
du trekker enheten ut av håndtaket. 
Ved å løsne skruen inni filterenheten, kan du ta ut HEPA-filteret. 
HEPA-filteret rengjøres ved å slå ut støvet eller med rennende vann, 
dersom det er veldig skittent.
Sett det rene eller det nye filteret tilbake i filterenheten og sett fest 
skruen. 

OBS!
Bruk kun kaldt vann når du vasker filteret, og vær nøye på at alle delene er FULLSTENDIG tørre før du 
setter de sammen igjen.

Bytte batteri

Slå av støvsugeren. Trykk og hold utløserknappen inne på batteriet. 
Ta ut batteriet.

Sett i nytt batteri og vær nøye på at det faller i lås med et klikk. 
Dersom det ikke er mulig å sette batteriet helt inn i håndtaket, må 
du kontrollere at posisjonen er riktig.
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OBS!
Dersom støvsugere ikke skal være i bruk på en stund, oppbevarer du det halvt oppladete batteriet på 
en kjølig og tørr plass.

Renhold av elektrobørste – bytte børsterulle
Skru løs skruen og fjern dekslet på siden. 
Ta ut børsterullen i samme retning som pilen viser og fjern all smuss. 
Ved behov kan du vaske børsterullen under rennende vann. 
Børsterullen må være helt tørr før du setter den tilbake i støvsugeren.

Når du setter rullen tilbake i elektrobørsten, må du være nøye på at 
den har korrekt posisjon. Her må du ta hensyn til de tilsvarende 
fordypningene. Sett dekslet på plass og skru fast skruen.

Elektrobørsten rengjør du med en lett fuktig klut eller en myk børste.
På grunn av den integrerte motoren, må elektrobørsten ikke vaskes 
under rennende vann.
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9 Problemløsning 

ADVARSEL!
Før du hever en feil på støvsugeren må den være skrudd av og ledningen trekt ut! Ellers kan det 
føre til skader eller elektrisk støt. 

PROBLEM MULIG ÅRSAK/LØSNING

Støvsugeren fungerer ikke Kontroller at batteriet er ladet. Dersom det ikke er ladet, 
lader du det på nytt.

Kontroller om børsterullen er blokkert. Er den blokkert, 
fjerner du smusset.

Kan ikke lade batteriet Kontroller at laderen er riktig koblet til ladekontakten.

Kontroller at ledningen sitter i en fungerende stikkontakt.

Muligens er stikkontakten defekt, prøv en annen.

Kontroller at du har brukt den riktige ledningen.

Svak sugeytelse Kontroller sugeåpningen på støvbeholderen. Rengjør om 
nødvendig.

Tøm støvbeholderen og rengjør syklonfilteret og motorfilte-
ret.

Kontroller om hår, fiber o.l. har tvinnet seg rundt børsterul-
len. Fjern disse om nødvendig.

Unormale lyder fra motoren Kontroller at sugerøret og sugeåpningen på støvbeholderen 
ikke er tette. Rengjør om nødvendig.

OBS!
Dersom dette ikke retter feilen, må du ta kontakt med kundeservice.  
Støvsugeren må aldri åpnes!
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10 Behandling av avfall

Emballasje
Emballasjen kan gjenvinnes. Emballasjen skal fjernes på en miljøvennlig måte, lever den på en 
miljøstasjon.

Elektrisk utstyr
Symbolet, som viser en søppelkasse med strek over, betyr at dette produktet ikke kan kastes 
sammen med normalt husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk skal leveres på miljøsasjon.
Mer informasjon om behandling av avfall og gjenvinning av dette utstyret får du hos din 
kommunale miljøstasjon, i butikken hvor du kjøpte produktet eller fra produsenten.

Batteriene må fjernes fra støvsugeren før den kastes og kastes separat. Med tanke på 
miljøvern, skal batteri ikke kastes i normalt husholdningsvfall, men leveres på en miljøstasjon. 
Gjør deg kjent med lokale ordninger for kildesortering av batterier.
Også utladete batterier inneholder restenergi. Derfor må du dekke til polene med isolasjonsta-
pe før du kaster batteriene for å unngå kortslutning, noe som kan føre til en eksplosjon eller 
brann.
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11 Spesifikasjoner

Modell X7

Dimensjoner (H x B x D) 123 x 22,5 x 26 cm

Sugerørets lengde Ca. 71 cm

Ytelse (med elektrobørste) 380 W

Batteri 25,2 V Li-ionbatteri

Batteriytelse 2000 mAh

Batteriets ladetid 3–4 t

Driftstid Maks. 30 min (i boost-modus: 8 min)

Støvbeholderens kapasitet Ca. 0,5 l

Ledning

Spenning: INN 100 – 240 V ~50/60 Hz

Spenning: UT 30 V,  600 mA

Isolasjonsklasse II

KUNDESERVICE

Skulle du ha spørsmål om støvsugeren, reservedeler eller tilbehør, ta kontakt med din lokale forhandler.
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