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Inhoud
Hartelijk dank!
Inhoud

Wij zijn blij dat u voor de zuigrobot "Spider" gekozen heeft! Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.
Deze bedieningshandleiding zal u erbij helpen, uw nieuwe zuigrobot te leren kennen en vervolgens veilig en efficiënt in te zetten.
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Technische gegevens
Soort apparaat

: Zuigrobot

Model

: Spider

Modelnummer

: M607 (-0/-1/.../-8/-9)

Voedingsingang

: 100...240 V~, 50/60 Hz

Voedingsuitgang

: 19 V DC, 600 mA

Accu's in apparaat : Ni-MH, 14,4 V DC,
1000 mAh, recyclebaar
Bedrijfsduur

: tot maximaal
60 minuten

Oplaadtijd

: ca. 4 uur

Stofbakvolume

: ca. 270 ml

Gewicht (inclusief
accupack)

: ca. 1,5 kg

Markeringen
: Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik

: Voldoet aan de Europese
richtlijnen
: Beschermingsklasse II
(beschermende isolatie)
: Niet als huisvuil weggooien

"OPEN": Om te openen hier stevig
aan trekken.
"This side up": Accupack met deze kant
naar boven plaatsen.

Technische en designwijzigingen in verband met voortdurende productverbeteringen voorbehouden.
© Royal Appliance International GmbH
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1 Overzicht
1.1
1

Omvang van de levering
Overz icht



















1

2

3

Laadcontrolelampje " ":
- knippert blauw als het accupack wordt
opgeladen
- brandt constant blauw als het accupack
is opgeladen
- knippert tijdens het gebruik afwisselend
met " "
Reinigingsindicator " ":
- brandt rood als de stofbak moet worden
geleegd
Batterijindicator " ":
- brandt rood als het accupack moet worden opgeladen of het apparaat geen
contact met de bodem heeft
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- knippert tijdens het gebruik afwisselend
met " "
4

Greep voor het openen van het deksel van
het compartiment van de stofbak

5
6

Bumper
Ronde borstel

7

Voedingsstekker

8

Voedingskabel

9

Voedingsadapter

10 Accupack
niet afgebeeld: Bedieningshandleiding
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1 Overzicht
1.2

Onderkant van het apparaat























1

Ronde borstel

6

Oplaadbus aan het apparaat

2

Vergrendeling voor ronde borstel

7

Aan/Uit-schakelaar

3

Schuifregelaar voor het instellen van de
gevoeligheid van de valsensoren

8

Accucompartiment

9

Accupack

4

Rubberen aandrijfwielen

10 Deksel van het accucompartiment

5

Zuiginlaat
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1 Overzicht
1.3

In het binnenste van het apparaat












1

Deksel van de compartiment van de stofbak

2

Stofbakdeksel

3

Filter
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4

Stofbak

5

Greep voor het openen van het deksel van
het compartiment van de stofbak

6

Compartiment van de stofbak
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2 Functie
2.1
2

Werkwijze
F unctie



U hebt met de zuigrobot "Spider" een volledig
automatisch werkende zuigrobot gekocht.
Uw robot doorloopt bij het reinigen de volgende 3 modi:
"Toevalsmodus" (afb. 4/A, Afb. 5/B)
"Cirkelmodus" (afb. 4/B)



"Randmodus" (afb. 5/A)
Als het apparaat aan het einde van de "randmodus" niet wordt uitgeschakeld, begint de
cyclus opnieuw met de "toevalsmodus".





2.2

Deze programmavolgorde maakt het complete reinigen op basis van elkaar overlappende
banen mogelijk. Voorwaarde hiervoor is dat
de ruimte niet te groot is en het apparaat in de
"cirkelmodus" niet te vroeg op een obstakel
stuit.
Als het apparaat op een obstakel stuit, wordt
dit door de bumper geregistreerd en de rijrichting gewijzigd. Als het apparaat in de "cirkelmodus" op een obstakel stuit, schakelt het
meteen over op de "randmodus".

Valbeveiliging
Uw zuigrobot herkent met behulp van
3 valsensoren zelfstandig vóór hem liggende
afgronden (afb. 6). De robot wijzigt daarna de
rijrichting en gaat in tegengestelde richting
door met reinigen.
Lager gelegen vlakken, zoals bv. traptreden,
worden herkend en dus overgeslagen.
De gevoeligheid van de valsensoren kunt u instellen, hoofdstuk 6.1, Gevoeligheid van de
valsensoren instellen.
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3 Veiligheidsinstructies
3.1 m.b.t. deze handleiding

3

Veiligheidsinstructies

Lees de bedieningshandleiding volledig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken. Berg de handleiding goed op. Als u
dit apparaat aan een ander doorgeeft, voeg er dan ook de bedieningshandleiding bij. Het niet in acht nemen van deze
handleiding kan zwaar letsel of schade aan het apparaat
tot gevolg hebben. Voor schade ontstaan door het niet in
acht nemen van deze bedieningshandleiding aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid.
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en wijst op mogelijk verwondingsrisico.

OPGELET:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

AANWIJZING:
Benadrukt tips en informatie.

3.2 m.b.t. bepaalde groepen van personen
Deze apparaten kunnen door kinderen van 8 jaar en ouder
en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis
worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen aangaande het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrepen hebben.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, als ze niet onder toezicht staan.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen
mogen niet op het apparaat gaan staan of gaan zitten.
Het is raadzaam om kinderen onder de 8 jaar uit de buurt
van het apparaat en de aansluitkabel te houden, als het ingeschakeld is of afkoelt.
86
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3 Veiligheidsinstructies
Verpakkingsmaterialen mogen niet worden gebruikt om
mee te spelen. Ze kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

3.3 over het meegeleverde accupack
Als er verkeerd met accu´s omgegaan wordt, bestaat verwondings- en explosiegevaar.
Als het noodzakelijk mocht zijn om het accupack te vervangen, neem dan contact op met een vakhandelaar of de Dirt
Devil klantenservice. Vervang het accupack nooit zelf. Vervang het accupack al helemaal niet door andere accu´s of
door batterijen.
Controleer eerst of de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u het accupack gaat plaatsen of uitnemen.
Let erop dat er geen kortsluiting in het accupack ontstaat,
d.w.z. raak de twee polen nooit tegelijkertijd aan, vooral niet
met elektrisch geleidende voorwerpen.
Demonteer het accupack nooit en stel dit nooit bloot aan
hoge temperaturen. Bij ondeskundige omgang kan er vloeistof uit het accupack treden. Vermijd contact met de vloeistof.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde stekker om het accupack op te laden. Laad het accupack in geen enkel geval met
een andere stekker op. Gebruik de meegeleverde stekker wederom uitsluitend om het accupack van dit apparaat op te laden.
Gooi het accupack aan het einde van de levensduur uitsluitend volgens de milieueisen en zoals beschreven weg,
hoofdstuk 9.4, Accupack demonteren.
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3 Veiligheidsinstructies
3.4 m.b.t. de stroomvoorziening
Het apparaat wordt met elektrische stroom opgeladen.
Daarbij bestaat altijd het gevaar van een elektrische schok.
Let daarom vooral op het volgende:
Raak het voedingsgedeelte nooit aan met natte handen.
Dompel het apparaat of het voedingsgedeelte nooit in water of andere vloeistoffen en houd het verwijderd van regen en
natheid.
Trek altijd direct aan de stekker als u de voedingskabel uit
het stopcontact wilt trekken. Trek nooit aan de voedingskabel
zelf. Gebruik de voedingskabel niet om de adapter te dragen.
Zorg ervoor dat de voedingskabel niet knikt, nergens klem
komt te zitten, er niet overheen wordt gereden en dat deze
niet met hittebronnen in aanraking kan komen.
Laad het apparaat alleen op als de op het voedingsgedeelte vermelde elektrische spanning overeenkomt met die van
uw stopcontact. Controleer de voedingskabel op eventuele
beschadigingen voordat u deze gebruikt.
Controleer eerst of de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden.

3.5 m.b.t. het doelmatig gebruik
Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Daarbij worden de beste reinigingsresultaten in kleine of in
gesloten ruimten behaald. Het apparaat is niet geschikt voor
industrieel gebruik.
Het apparaat mag uitsluitend voor het reinigen op vlakke,
normaal vervuilde harde vloeren worden gebruikt. Als de ronde borstels niet zijn gemonteerd, kunt u het ook laagpolig tapijt gebruiken.
88
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3 Veiligheidsinstructies
Elke andere vorm van gebruik geldt als niet conform de
voorschriften en is niet toegestaan.
Verboden is met name:
- Het apparaat in de open lucht te gebruiken, te bewaren
of op te laden.
- Voorwerpen op het apparaat neer te zetten.
- Het apparaat of het voedingsgedeelte zelfstandig om te
bouwen of te repareren.
- Andere voorwerpen in de openingen van het apparaat
steken dan in deze handleiding beschreven.
- Het gebruik in de buurt van explosieve of licht ontvlambare stoffen.
Verboden is het zuigen van:
- mensen, dieren, planten, vooral haren, vingers, andere
lichaamsdelen en kledingstukken, terwijl deze gedragen
worden. Deze kunnen worden opgezogen en zo verwondingen veroorzaken.
- water en andere vloeistoffen. Vocht in het apparaat kan
kortsluiting veroorzaken.
- toner (voor laserprinters enz.). Er bestaat explosiegevaar.
- gloeiende as, brandende sigaretten of lucifers. Er kan
brand ontstaan.
- spitse voorwerpen, zoals glassplinters, spijkers, enz.
Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
- Bouwpuin, gips, cement, fijn boorstof, make-up, poeder,
enz. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
Het is bovendien verboden om het apparaat te gebruiken ...
- ... op hoogpolig tapijt.
- ... op vochtige vloeren.
- ... zonder dat filter, stofbak en deksel correct zijn geplaatst.
89
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4 Uitpakken en in elkaar zetten
4.1

Uitpakken
OPGELET:

Bewaar de verpakking om het apparaat te
kunnen opslaan of het veilig te kunnen verzenden. Verzend het apparaat steeds in de
originele verpakking, zodat het niet beschadigd raakt.

4.2

4

Uitpakken en in elkaar z etten

1. Pak het apparaat en de toebehoren uit.
2. Controleer de inhoud op intactheid en volledigheid (afb. 1).

AANWIJZING:
Als u transportschade constateert, neem
dan contact op met uw dealer.

Ronde borstel monteren
WAARSCHUWING:
Verwondingsgevaar! Controleer of het
apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u de ronde borstel
monteert.
1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Steek de ronde borstel zoals afgebeeld
achter elkaar op (afb. 7).

AANWIJZING:
Als u de ronde borstel wilt verwijderen, bijvoorbeeld om laagpolig tapijt te kunnen reinigen, ga dan als volgt te werk:
1. Pak de ronde borstel vast, zoals afgebeeld (afb. 8).
2. Trek deze krachtig naar boven toe eraf
(afb. 8).

90
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4 Uitpakken en in elkaar zetten
4.3

Plaats het accupack
WAARSCHUWING:
Kans op letsel door niet origineel accupack!
Plaats uitsluitend het meegeleverde accupack of een bij ons gekocht origineel reserveaccupack.

WAARSCHUWING:
Verwondingsgevaar! Controleer of het
apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u het accupack
plaatst.
1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Verwijder het deksel van het accucompartiment krachtig (afb. 9, "OPEN").
3. Plaats het meegeleverde accupack. Let
daarbij op het volgende:
- De
sticker
met
het
opschrift
"This side up" wijst naar boven
(afb. 10).
- De contacten in het accucompartiment
moeten in de uitsparingen in de isolatie
van het accupack kunnen grijpen
(afb. 10).
- Laat het accupack hiervoor eerst aan de
kant met de contacten in het accucompartiment glijden (afb. 11).
- Laat aan de kant van de contacten ruim
voldoende plaats, zodat de contact niet
worden platgedrukt (afb. 11).
- Duw het accupack nu aan de andere
kant in het accucompartiment (afb. 12).
- He moet nu vlak op de bodem van het
accucompartiment liggen (afb. 12).
4. Plaats het deksel van het accucompartiment weer terug (afb. 9) en schuif dit
krachtig in de console. Het deksel klikt
hoor- en voelbaar vast.

AANWIJZING:
Bij levering is het accupack niet opgeladen.
Ga daarom verder zoals beschreven onder
hoofdstuk 5, Accupack in het apparaat
opladen.

91
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5 Accupack in het apparaat opladen
5

Accupack in het apparaat opladen

AANWIJZING:

WAARSCHUWING:
Verwondingsgevaar door ondeskundig
opladen! Gebruik uitsluitend de meegeleverde stekker om het accupack op te laden.

AANWIJZING:
Controleer of het apparaat is uitgeschakeld
(Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u
de stekker voor het opladen aansluit. Een
ingeschakeld apparaat kan weliswaar ook
worden opgeladen, maar dan moet u het
vóór het gebruik één keer uit- en weer
inschakelen. Anders start het apparaat niet.

Uw apparaat beschikt over een oplaadtimer. Een oplaadcyclus duurt ca. 4 uur. De
oplaadcyclus wordt na 4 uur automatisch
beëindigd. Als u het apparaat loskoppelt
van de voeding en het daarna weer aansluit
op de voeding, begint de oplaadcyclus
opnieuw. Wacht dus tot het laadcontrolelampje (" ") constant blauw brandt voordat u het apparaat loskoppelt van de voeding. Volledige oplaad- en ontlaadcyclussen zorgen voor een langere
levensduur van de accu's.
Voordat u met het apparaat kunt werken moet
het accupack worden opgeladen. Daarvoor:
1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Controleer of het accupack juist is geplaatst,
hoofdstuk 4.3, Plaats het
accupack.
3. Steek de voedingsadapter in de oplaadbus aan de zijkant van het apparaat
(afb. 13).
4. Steek de stekker in een stopcontact met
een spanning die overeenkomt met de
spanning die op het typeplaatje van de
stekker is aangegeven (afb. 14).
- Het laadcontrolelampje " " knippert
blauw.
5. Laat het accupack nu ca. 4 uur opladen tot
het laadcontrolelampje " " constant
blauw brandt (afb. 14).
6. Als het laadcontrolelampje " " constant
blauw brandt, trekt u eerst de voedingskabel uit het stopcontact en daarna uit het
apparaat.

AANWIJZING:
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Laad het apparaat opnieuw op als de batterijindicator " " op het apparaat constant
rood brandt of als u het apparaat lange tijd
niet hebt gebruikt. Elke verdere oplaadcyclus duurt tevens 4 uur.
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6 Voor elk gebruik
6.1
6

Gevoeligheid van de valsensoren instellen
Vo or elk gebruik





WAARSCHUWING:


Verwondingsgevaar! Controleer of het
apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u de ronde borstel
monteert.
1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Pas de stand van de schuifregelaar voor
het instellen van de gevoeligheid van de 3
valsensoren (afb. 16) aan:





- Stand 0 bij lichte vloeren en platte treden
- Stand 1 (afb. 17) bij lichte vloeren en
iets hogere treden
- Stand 2 bij donkere vloeren en nog hogere treden
- Stand 3 (afb. 18) bij donkere vloeren en
hoge treden

AANWIJZING:
Alle 3 schuifregelaars moeten dezelfde
instelling hebben.

AANWIJZING:
Als uw robot op donkere vloeren voortdurend achteruit rijdt, moet u instelling "3" (afb. 18) kiezen.

93

M607.book Seite 94 Dienstag, 18. Juni 2013 10:44 10

6 Voor elk gebruik
6.2

Ruimte voorbereiden
WAARSCHUWING:

Zorg ervoor dat zich geen kinderen of huisdieren in de kamer bevinden die u wilt reinigen en dat ze geen toegang tot de kamer
hebben.

OPGELET:
Het apparaat heeft een krachtige aandrijving. Onderschat de kracht niet, die van de
robot uitgaat. Breng breekbare voorwerpen
in veiligheid en ook voorwerpen die kunnen
kantelen en vallen, als het apparaat er
tegenaan rijdt.

OPGELET:
Verwijder spitse voorwerpen en voorwerpen met scherpe randen, die het oppervlak
van de vloer kunnen beschadigen, als ze
onder de ronde borstels van het apparaat
terecht komen.

94

AANWIJZING:
Deze zuigrobot kan alleen geringe hoeveelheden vuil opnemen. Het is geen vervanging voor een klassieke stofzuiger. Reinig
overmatig vuile gebieden vooraf schoon
met een stofzuiger. Gebruik de zuigrobot
regelmatig, zodat zich om te beginnen al
geen grote hoeveelheden vuil kunnen
ophopen.

AANWIJZING:
Deze zuigrobot zuigt efficiënter als deze op
zo weinig obstakels als mogelijk stuit en het
vloeroppervlak niet al te vaak verandert.
Mogelijk loont het zich dus om de ruimte vrij
te maken van potentiële obstakel, kabels,
matten, kleedjes en dergelijke.
Tref voorzorgsmaatregelen, zodat de robot
de ruimte niet voortijdig kan verlaten.
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7 Gebruik
7.1
7

Harde vloeren reinigen
Gebruik

WAARSCHUWING:

OPGELET:

Verwondingsgevaar! U kunt het apparaat
weliswaar onbeheerd laten werken, maar u
moet er wel op letten dat u niet op het apparaat trapt en als gevolg daarvan kunt vallen..

Hoewel uw zuigrobot afgronden herkent,
raden wij dringend af, om het apparaat op
meubels en dergelijke te gebruiken. De
robot is niet geschikt voor zulk gebruik.
1. Plaats het apparaat in het midden van de
ruimte die gereinigd moet worden.
2. Schakel het apparaat met de Aan/Uitschakelaar (afb. 19) in.
De beide buitenste LEDs knipperen beurtelings.
Het apparaat begint na ca. 8 seconden in
de "toevalsmodus" in banen te rijden
(afb. 20/A).
Na ca. 3 minuten wisselt het apparaat
naar de "cirkelmodus" en rijdt in groter
wordende cirkels (afb. 20/B).

B

Zodra het apparaat in deze modus op een
obstakel stuit, wisselt het apparaat naar
de "randmodus" (afb. 21/A). In deze modus rijdt het ca. 3 minuten langs de randen
van de te reinigen ruimte.
Daarna begint de cyclus van voren af aan
(afb. 21/B).

C

Als het apparaat bij een obstakel is vastgelopen, geeft u het met de hand een lichte duw.
U kunt het apparaat op elk gewenst moment uitschakelen.

B

C

Als het vermogen van het accupack minder wordt, gaat de batterijindicator " "
constant rood branden en stopt het apparaat kort daarna.
- Als dit het geval is, piept de robot vervolgens om de 60 seconden, zodat u deze
makkelijker kunt vinden. Als het accupack helemaal leeg is, stopt zelfs deze
piepfunctie.
- Schakel het apparaat dan uit en laad het
accupack op, zoals beschreven,
hoofdstuk 5, „Accupack in het
apparaat opladen“.
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7 Gebruik
7.2

Laagpolig tapijt reinigen
OPGELET:

Voordat u het apparaat voor het zuigen van laagpolig tapijt kunt gebruiken, moet u het zoals
onderstaand beschreven voorbereiden. Anders zou het apparaat op tapijt niet vooruitkomen. Zie
er bovendien vanaf om het apparaat op hoogpolig tapijt te gebruiken. In beide gevallen kunnen
de motoren van het apparaat door overbelasting beschadigd raken.
1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Verwijder
(afb. 22).

de

beide

ronde

borstels

3. Nu is het apparaat gereed voor het zuigen
van laagpolig tapijt. Ga verder zoals beschreven onder hoofdstuk 7.1, „Harde
vloeren reinigen“.

7.3

Uitschakelen
Om het apparaat uit te schakelen gaat u als
volgt te werk:
1. Schakel het apparaat met de Aan-/Uitschakelaar (afb. 23) uit (stand "0").
- De LEDs gaan uit.
2. Als u niet verder wilt werken met het apparaat, maak dan de stofbak leeg,
hoofdstuk 8.2, „Stofbak leegmaken“.

AANWIJZING:
Als u het ingeschakelde apparaat optilt, worden de motoren na ca. 1 seconde zonder contact met
de vloer automatisch uitgeschakeld. Het apparaat is dan echter niet uitgeschakeld (blauwe LED
brandt nog steeds), maar start het weer, zodra het op een ondergrond wordt geplaatst.
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8 Na het gebruik
8.1
8

Transporteren en opbergen

Na h et gebruik

OPGELET:
Zet het apparaat nooit direct naast warmtebronnen neer (bijv. verwarming, kachel).
Vermijd direct zonlicht. De hitte kan het
apparaat beschadigen.

8.2

Draag het apparaat altijd voorzichtig, het
beste met beide handen.
Berg het apparaat altijd koel en droog, in
de originele verpakking en op een voor kinderen ontoegankelijke plaats op.

Stofbak leegmaken
AANWIJZING:
Maak de stofbak het beste leeg elke keer
nadat u gestofzuigd heeft. Maak de stofbak
uiterlijk leeg
zodra de reinigingsindicator "
brandt,

" rood

één keer per maand,
als u het apparaat langere tijd niet hebt
gebruikt,
voordat u het verstuurt.
Ga als volgt te werk om de stofbak te ledigen:
1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Grijp zoals afgebeeld in de greep en ontgrendel daarbij het deksel van het compartiment van de stofbak (afb. 24).
3. Verwijder het deksel van het compartiment van de stofbak van het apparaat
(afb. 25).
4. Verwijder vervolgens het deksel van de
stofbak (afb. 26).
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8 Na het gebruik
5. Trek de stofbak inclusief het filter nu voorzichtig uit het apparaat (afb. 27).

AANWIJZING:
Let erop dat u de stofbak en het filter tegelijkertijd vasthoudt (afb. 27). Als u alleen het
filter vastpakt, bestaat de kans dat de stofbak eraf valt en vuil eruit valt.

6. Houd de stofbak met het geplaatst filter
vlak boven een vuilnisbak.
7. Verwijder dn pas de stofbak uit het filter
(afb. 28).
8. Klop beide delen zachtjes uit (afb. 28) en
Verwijder grovere vuildeeltjes met de
hand.
9. Als stofbak en filter daardoor niet meer helemaal gereinigd kunnen worden, ga dan
te werk zoals beschreven onder
hoofdstuk 8.3, „Stofbak en filter
reinigen“.
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8 Na het gebruik
8.3

Stofbak en filter reinigen
Als de stofbak niet meer helemaal kan worden
geleegd
( hoofdstuk
8.2,
„Stofbak
leegmaken“) of u de vervuiling van het filter
niet meer met de hand kunt verwijderen:
1. Neem de stofbak eruit en maak hem leeg,
zoals beschreven onder hoofdstuk 8.2,
„Stofbak leegmaken“.

OPGELET:
Stofbak en filter zijn wasbaar, maar niet
geschikt voor de vaatwasser of de wasmachine. Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen of harde borstels.
2. Spoel de stofbak met de hand onder koud
of handwarm stromend water grondig uit
(afb. 29) tot alle vervuiling is verwijderd.
3. Spoel het filter met de hand onder koud of
handwarm stromend water grondig uit
(afb. 30) tot alle vervuiling is verwijderd.

35!i

4. Laat de beide elementen minstens 24 uur
bij kamertemperatuur drogen (afb. 31) tot
deze helemaal droog zijn.

5. Plaats het filter zo terug in de stofbak dat
het kunststofrooster van het filter zichtbaar is (afb. 32). Druk het filter stevig aan.
6. Ga verder
hoofdstuk
plaatsen“.

zoals beschreven onder
8.4, „Stofbak en filter
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8 Na het gebruik
8.4

Stofbak en filter plaatsen
Als u de stofbak inclusief het filter weer terug
wilt plaatsen, gaat u als volgt te werk:
1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Plaats de stofbak met het filter terug in het
compartiment van de stofbak (afb. 33).

3. Zet het deksel van de stofbak krachtig op
de stof bak (afb. 34). Dit haakt voelbaar in.

4. Plaats eerst de voorkant van het deksel
van het compartiment van de stofbak zo
dat de 3 nokken aan het deksel in de 3
hiervoor bedoelde sleuven in het compartiment van de stofbak grijpen (afb. 35).
5. Duw nu op de achterkant van het deksel
van het compartiment van de stofbak
(afb. 36). Hij klikt hoor- en voelbaar vast.

AANWIJZING:
Alleen als het deksel juist is geplaatst, kan
het apparaat later weer worden ingeschakeld.

AANWIJZING:
Mocht u het deksel bij ingeschakeld apparaat hebben afgepakt, moet u het apparaat
nogmaals uit- en weer inschakelen. Het
apparaat start dan weer.
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9 Problemen verhelpen
9.1

Als het apparaat niet zo werkt als het moet
9

Problem en verhelpen

Controleer aan de hand van de volgende tabel, of u het probleem zelf kunt oplossen. Mocht u het
probleem met behulp van deze tabel niet kunnen verhelpen, bel dan onze servicehotline ( pagina
186, „International Service“) en beschrijf ons het probleem.
Probleem
Het apparaat kan
niet aangezet worden.

Mogelijke oorzaak / Oplossing
Het accupack is onjuist geplaatst.
Plaats het accupack op de juiste wijze,
accupack“.

hoofdstuk 4.3, „Plaats het

Het accupack is helemaal leeg.
Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en laad het
accupack op, zoals beschreven, hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat
opladen“.
Bij het opladen was het apparaat ingeschakeld (stand "I").
Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en weer in
(stand "I"). Het apparaat start dan weer.
Het deksel van het compartiment van de stofbak werd verwijderd terwijl het
apparaat nog was ingeschakeld.
Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en weer in
(stand "I"). Het apparaat start dan weer.
Het deksel van het compartiment van de stofbak zit niet goed. Schakel het
apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en plaats het deksel van
het compartiment van de stofbak zoals beschreven op de juiste wijze,
hoofdstuk 8.4, „Stofbak en filter plaatsen“.
De batterijindicator " "
brandt rood.

Het vermogen van het accupack is te zwak.
Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en laad het
accupack op, zoals beschreven, hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat
opladen“.
Het apparaat maakt geen contact met de vloer.
Zet het apparaat op de vloer neer. Het begint nu direct te reinigen.

De reinigingsindicator " "
brandt rood.

De stofbak is te vol of het filter is vervuild.
Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en ga te
werk zoals beschreven onder hoofdstuk 8, „Na het gebruik“.

Het apparaat start
weliswaar, rijdt
echter steeds achteruit.

De schuifregelaar voor het instellen van de gevoeligheid van de valsensoren
staat in de stand voor lichte vloeren, terwijl het apparaat op een donkere
vloer wordt gebruikt.
Pas de stand van de schuifregelaar voor het instellen van de gevoeligheid
van de valsensoren aan, hoofdstuk 6.1, „Gevoeligheid van de valsensoren
instellen“.

Het apparaat reinigt de te reinigen
kamer slechts ten
dele.

Het apparaat kan afhankelijk van de grootte van de te reinigen ruimte
het einde van de 3 modi niet automatisch overal zijn geweest.

aan

Laat het apparaat lopen tot het elk gedeelte van de ruimte heeft gehad.

101

M607.book Seite 102 Dienstag, 18. Juni 2013 10:44 10

9 Problemen verhelpen
Probleem

Mogelijke oorzaak / Oplossing

Het apparaat rijdt
in de "toevalsmodus" ondanks
vrije ruimte niet in
rechte banen.

Misschien kan een van de wielen niet vrij draaien, omdat er vuil in of aan het
wiel zit.
Verwijder het vuil van het wiel. Maak hiervoor zonodig gebruik van een
schaar of een pincet.

De ronde borstel
draait niet meer.

Misschien kan de ronde borstel niet vrij draaien, omdat er vuil aan zit.
Demonteer de ronde borstel ( hoofdstuk 4.2, „Ronde borstel monteren“) en
verwijder het vuil van de borstel en de houder. Maak hiervoor zonodig gebruik van een schaar of een pincet.

Het apparaat heeft
zich vastgereden.

Help het met de hand een beetje door het apparaat een zetje te geven.

Het apparaat stopt
vanzelf.

Het vermogen van het accupack is te zwak.
Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en laad het
accupack op, zoals beschreven, hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat
opladen“.

Het apparaat kan
niet worden opgeladen.

De voedingsstekker is niet correct ingestoken.
Controleer of de stekker resp. de adapter van het voedingsgedeelte correct
in de betreffende bussen zitten ( hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat
opladen“).

De bedrijfsduur
wordt steeds korter.

Misschien kunnen de wielen niet vrij draaien, omdat er vuil in of aan de wielen zit. Daardoor is er meer elektrisch vermogen noodzakelijk.
Verwijder het vuil van de wielen. Maak hiervoor zonodig gebruik van een
schaar of een pincet.

AANWIJZING:
Mocht u het probleem met behulp van deze tabel niet kunnen verhelpen, neem dan contact op
met ons servicefiliaal ( pagina 186, „International Service“) en beschrijf ons het probleem. Ons
servicepersoneel is speciaal opgeleid voor deze gevallen en kan de oorzaak van het probleem
doelgericht achterhalen en samen met u verhelpen. Zo voorkomt u de onaangename situatie dat
u het apparaat moet opsturen en staat de zuigrobot u snel weer ter beschikking.
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9 Problemen verhelpen
9.2

Toebehoren en reserveonderdelen bijbestellen
Artikelnr.
0606001

9.3

Beschrijving
1 ronde borstelset
(bestaande uit 2 ronde
borstels)

0606002

1 filter

0606003

1 voedingsgedeelte

0607004

1 accupack

Toebehoren en reserveonderdelen kunnen
worden bijbesteld. Deze zijn verkrijgbaar:
pagina 186, „International Service“

Indien het apparaat defect is
WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Nooit een defect
apparaat gebruiken of opladen! Als het
apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet dit door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of door iemand
met dezelfde competentie worden vervangen, om gevaren te voorkomen.

Als het apparaat gevallen is of op een andere
manier beschadigd werd en duidelijke beschadigingen vertoont, laat het defecte apparaat dan door een vakhandelaar of de Dirt Devil klantenservice repareren. Verstuur het
defecte apparaat met lege stofbak naar het
adres onder
pagina 186, „International
Service“.
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9 Problemen verhelpen
9.4

Accupack demonteren
WAARSCHUWING:

WAARSCHUWING:

Kans op letsel door onjuiste omgang met
het accupack!

Kans op letsel door onjuist vervangen van
het accupack!

Controleer eerst of de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u het accupack gaat uitnemen.

Als het noodzakelijk mocht zijn om het
accupack te vervangen, neem dan contact
op met een vakhandelaar of de Dirt Devil
klantenservice.

Let erop dat er geen kortsluiting in het
accupack ontstaat, d.w.z. raak de twee polen nooit tegelijkertijd aan, vooral niet met
elektrisch geleidende voorwerpen.
Demonteer het accupack nooit en stel
dit nooit bloot aan hoge temperaturen.
Bij ondeskundige omgang kan er vloeistof uit het accupack treden. Vermijd contact
met de vloeistof.

Vervang het accupack nooit zelf. Vervang het accupack al helemaal niet door andere accu´s of door batterijen.

OPGELET:
Gevaar voor schade aan het milieu! Het
accupack mag niet bij het huisvuil terechtkomen. Geef het apparaat en het gedemonteerde accupack voor de afvalverwijdering
apart aan de betreffende inzamelpunten.
1. Gebruik het apparaat zo lang totdat het
accupack volledig leeg gelopen is en de
motor van het apparaat stopt.
2. Schakel het apparaat met de Aan-/Uitschakelaar uit (stand "0").
3. Verwijder het deksel van het accucompartiment krachtig (afb. 37).
4. Verwijder het accupack (afb. 38).
- Als u het oude accupack door een nieuw
origineel accupack wilt vervangen,
hoofdstuk 9.2, „Toebehoren en
reserveonderdelen bijbestellen“.
- Ga voor het plaatsen van het nieuwe accupack te werk zoals beschreven onder
hoofdstuk 4.3, „Plaats het accupack“.
- Gooi het oude accupack apart weg bij
een gemeentelijke inzamelplaats.

9.5

Afvalverwijdering van apparaat en accupack
Het apparaat en het accupack mogen
niet als huisvuil worden weggegooid!
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10 Waarborg
Voor zover u het apparaat als consument binnen de Europese Unie hebt gekocht, geldt als
minimale standaard voor fabrieksgarantie de
desbetreffende omzetting van EU-richtlijn
1999/44/EG in nationaal recht.
10

Waar borg

Uitgesloten zijn batterijen en accu's die als
gevolg van normale slijtage of een ondeskundige omgang kapot zijn gegaan resp. waarvan de levensduur verkort is.
pagina 186, „International Service“
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