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Huvudenhet

Frigörningsknapp för 
dammbehållaren 

Vy över enheten underifrån: 

Frigörningsknapp för att  
ta ut dammbehållare

Sugöppning på  
dammbehållare 

Förmotorfilter

Laddningsindikator

Boost-knapp Handtag

Litiumjonbatteri

Frigörningsknapp för batteri 

Genomskinlig dammbehållare 

Lock för HEPA-filter
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Tillbehörsanvisning

Tillbehör  Bild Användning 

Motordriven 
kraftborste med 
rullborste 

- En integrerad elektrisk motor gör att 
borsten roterar upp till 10 000 varv per 
minut

Extra mjuk 
dammborste

- En integrerad elektrisk motor gör att 
borsten roterar upp till 8 000 varv per 
minut. 
- För dammsugning av stoppade möbler, 
madrasser etc. 
- Tar bort ingrodd smuts. 

2 i 1  
kombinations- 
borste

- Ramen med borstarna kan tas bort 
genom att trycka på frigörningsknappen. 
- För dammsugning av stoppade möbler, 
gardiner etc. 

Extra mjuk 
dammborste

- Väldigt mjuk borste för rengöring av 
känsliga ytor som tangentbord, lampor 
etc.

Borste med 
UV-lampa 

- Utformad för att döda bakterier och ta 
bort damm, kvalster och bakterier från 
madrasser, klädslar och mattor.  

SEBruksanvisning



6

Tillbehör Bild Användning

LED-upplyst 
fogmunstycke 

-För trånga och svåråtkomliga utrymmen. 

Flexibelt 
fogmunstycke

- Flexibelt fogmunstycke som ökar 
räckvidden vid rengöring av svåråtkomli-
ga och trånga utrymmen. 

Flexibel 
multivinkeladap-
ter 

- Ökar räckvidden och flexibiliteten.  
- Oändligt justerbar. 

Flexibel 
förlängningss-
lang

 - Ökar räckvidden.

Väggfäste  - För enkel och praktisk förvaring.

Laddningsstation - För platsbesparande förvaring. 

Adapter - För batteriladdning. 

GBSE Bruksanvisning



7

Denna bruksanvisning gäller för alla tillgängliga tillbehör till apparaten. Innehållet i paketet som du har köpt anges 
på förpackningen eller i en separat bilaga. Du kan köpa till ytterligare tillbehör som inte ingår i din uppsättning.

Denna bruksanvisning tillhör Invictus X9.
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant.

Avsnittet om säkerhetsföreskrifter och 
varningar i detta dokument är särskilt 
viktigt för din egen och andras säkerhet. 
Spara bruksanvisningen om du behöver 
hänvisa till dem senare. Om du ger 
apparaten vidare till en annan person ska 
denna bruksanvisning medfölja.
Illustrationerna i denna bruksanvisning är 
avsedda som en guide för korrekt använd-
ning. Vissa detaljer kan avvika från 
originalprodukten.

Produktdelar

1 Huvudenhet

2 Rör

3 Motordriven kraftborste med rullborste 

4 Laddningsstation

5 Väggfäste

6 Adapter

7 Flexibel förlängningsslang

8 Flexibel multivinkeladapter 

9 2-i-1 kombinationsborste 

10 Litiumjonbatteri

11 Motordriven minikraftborste 

12 Extra mjuk dammborste

13 Flexibelt fogmunstycke 

14 Borste med UV-lampa 

15 LED-upplyst fogmunstycke

SEBruksanvisning
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Allmän information

VARNING!
Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till en allvarlig eller eventuellt 
dödlig olycka. 

FÖRSIKTIGHET
Underlåtenhet att iaktta denna försiktighet kan leda till personskador.

Information om eventuella skador. 

Korrekt användning

 � Apparaten är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte lämplig för kommersiell eller industriell 
användning. Använd endast apparaten för att rengöra torra ytor.

 � Denna apparat är inte lämplig för följande material och användning: 
- Dammsugning av het aska/kol, cigaretter, tändstickor eller andra brännbara eller brandfarliga 
ämnen 
- Brandrisk.  
- Dammsugning av vatten och andra vätskor - risk för kortslutning. 

 � Du kan utöka användningsområdet genom att använda ett lämpligt och separat tillgängligt tillbehör 
(t ex Invictus X-Water).

 � Använd endast enheten enligt beskrivningen i denna handbok. All annan användning betraktas som 
olämplig och kan leda till skada på egendom eller personskada. Enheten är inte en leksak för barn.

 � Tillverkaren och distributören ansvarar inte för skador till följd av felaktig  användning.

Följande symboler och ord används i den här manualen, på enheten eller på förpackningen. 

Förklaring av symboler

Säkerhet

OBSERVERA!

GBSE Bruksanvisning



9

Säkerhetsföreskrifter

Felaktig elektrisk installation eller alltför stora nätspänningar kan leda till elektriska stötar.
 � Anslut endast enheten om nätanslutningen stämmer överens med informationen på 

typskylten på nätaggregatet.
 � Anslut endast strömförsörjningen i ett lättillgängligt uttag för att snabbt kunna koppla bort 

från elnätet vid fel.
 � Använd inte enheten om den visar synliga skador eller om nätadaptern är defekt.
 � Använd endast den medföljande nätadaptern för att ladda enheten.
 � Strömkabeln till strömkällan kan inte bytas ut. Kassera om den är skadad och byt ut den mot 

en strömkälla av samma typ.
 � Öppna inte apparatens hölje under några omständigheter: reparationer måste göras av en 

specialist på en verkstad.
 � Rör aldrig kontakten med våta händer.
 � Dra aldrig ut strömkällan med hjälp av strömkabelns uttag utan ta alltid tag i själva kontakten.
 � Använd aldrig strömkabeln som bärhandtag.
 � Håll enheten och nätadaptern borta från öppen eld och heta ytor.
 � Dra strömkabeln på ett sätt så att den inte utlöser någon fara.
 � Böj inte strömkabeln eller dra den över skarpa kanter.
 � Använd endast enheten inomhus. Använd aldrig i våta rum eller i regn.
 � Förvara enheten på ett sätt som inte medför någon risk för att den faller i ett badkar eller 

handfat.
 � Säkerställ att barn inte placerar några föremål i enheten.
 � Lämna inte enheten utan tillsyn medan den är i drift.
 � När du inte använder enheten, rengör den eller vid problem, stäng alltid av enheten och ta ut 

kontakten ur uttaget. 
 � Använd inte enheten med våta händer, om du befinner dig på en våt yta eller om enheten är våt.
 � Använd inte apparaten när den är ansluten till adaptern eller elnätet.

VARNING!
RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK!

SEBruksanvisning
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 �  Låt inte barn under 8 år eller personer med fysiska, sensoriska eller mentala 
funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet eller kunskap använda 
apparaten utan tillsyn eller instruktioner om säker användning av apparaten 
och eventuella risker. Låt aldrig barn leka med apparaten.

 �  Håll borta apparaten och nätadaptern för barn under 8 år. 
 �  Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Barn kan bli intrasslade eller 
kvävas när de leker.

VARNING!

VARNING!
RISK FÖR EXPLOSION OCH KEMISKA BRÄNNSKADOR!

Det �nns en explosionsrisk om batterier och ackumulatorer inte hanteras korrekt. 
Vid kontakt med läckande batterisyra kan kemiska brännskador uppstå.

 �  Värm inte batteriet och kasta det aldrig över öppen eld. Förstör inte eller öppna 
batteriet, sänk inte ner det i vätska och kortslut det inte.

 �  Undvik att batterisyra kommer i kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Vid 
kontakt med batterisyra, skölj de drabbade områdena omedelbart med mycket 
rent vatten och kontakta läkare om det krävs.  

 �  Använd endast den medföljande nätadaptern för att ladda enheten

 FÖRSIKTIGT!

RISK FÖR SKADOR!
Underlåtenhet att använda enheten korrekt kan resultera i skador på dig och 
andra. 

 �  Rikta inte enheten mot människor eller djur.

RISK FÖR VISSA MÄNNISKOGRUPPER! 

GBSE Bruksanvisning
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 �  Håll hår och lösa kläder borta från enhetens öppningar. Under drift suger 
enheten in luft som kan orsaka skador om den suger i hår eller kläder

 �  Använd inte apparaten på ytor som är täckta med cement eller andra porösa 
ytor eller ytor som är täckta med material som är giftiga vid inandning.

 �  Dra inte borstarna över kablar och liknande eftersom de kan fastna i den 
roterande borsten och skadas.

 �  Låt UV-C-lampan svalna tillräckligt när du har använt UV-ljusborsten. UV-C-
strålar är skadliga för ögon och hud. Placera aldrig handen under UV-ljusborsten 
medan den används. Titta inte in i UV-C-lampan

Innan första användningen

Felaktig hantering av enheten kan leda till skada på själva enheten.
 �  Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten under drift.
 �  Håll enheten och nätadaptern borta från heta ytor. Utsätt aldrigenheten för 
höga temperaturer (värme) eller väderförhållanden (regn).

 �  Fyll aldrig enhetens hölje med vätska.
 �  Ta bort blockeringar orsakade av damm, ludd, hår etc eftersom de dämparappa-
ratens sugkraft.

 �  Fortsätt inte att använda enheten om plastkomponenterna visar sprickor eller 
har blivit deformerade. Byt endast skadade delar mot lämpliga originaldelar.

 �  Blockera ALDRIG de infraröda sensorerna på UV-ljusborstens botten..

1. Kontrollera att paketet innehåller alla delar och kontrollera dem så de inte har transportskador.
Innehållet i paketet som du har köpt anges på förpackningen eller i en separat bilaga. Om du har en 
reklamation, kontakta vårt kundtjänstteam.
2. Ta bort förpackningsmaterial och alla etiketter som har fästs på produkten för skydd under transport- 
eller reklamändamål. 
3. Sätt i batteriet och ladda det.

RISK FÖR SKADA!
OBSERVERA!

SEBruksanvisning
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Laddning av batteri

OBSERVERA!

1. Se till att rengöringsmaskinen är avstängd.
2. För att ladda batteriet, anslut laddningsuttaget (k) till ett lämpligt eluttag med nätadaptern (bild D).
Eller
Ta ut batteriet från huvudenheten genom att trycka på frigöringsknappen (o) i slutet av batteriet och dra ut det 
(bild E). Anslut lagringsenheten till ett lämpligt eluttag med den medföljande nätadaptern och sätt i batteriet i rätt 
fördjupning (bild F).
3. Laddningsdisplayen (d) blinkar blått under laddningen.
4. När batteriet är fulladdat slutar laddningsdisplayen att blinka.

Fästa och avlägsna rör/borstar/tillbehör
 � Skjut in röret på handenhetens öppning tills det klickar på plats. För att ta bort den, tryck på frigöringsknappen 

och dra bort röret från handenheten (bild B). 
 � Den elektriska borsten, miniborsten och UV-ljusborsten måste vara igång för att fungera korrekt. Dessa tillbehör 

måste därför monteras antingen på röret eller direkt på den handhållna enheten. För att göra detta, fäst 
respektive tillbehör. För att avlägsna, tryck på frigöringsknappen och ta bort tillbehöret (bild C). 

 � Alla andra tillbehör kan anslutas direkt till huvudenheten eller, för att öka apparatens räckvidd, till röret, 
förlängningsslangen och multivinkeladaptern.

Användning

Rengöring av mattor och hårda golv
 � Läs tillverkarens skötselanvisningar innan du rengör golv och mattor.
 � Roterande borstar kan orsaka skador på vissa mattor och golv. Vissa mattor noppar när de rengörs 

med roterande borstar. Testa på ett ett diskret område på golvet eller mattan innan du rengör 
den.*Innan du rengör polerade golv (trä, linoleum etc), se till att det inte finns några främmande 
föremål på golvet.  

Slå på och stänga av apparaten - boost-knapp
 � Använd på/av-knappen för att slå på och stänga av dammsugaren (i). Den fortsätter att vara igång 

tills du släpper knappen. Du kan också använda låsspaken för kontinuerlig drift.
 � Tryck på boost-knappen (e) för att maximera sugningen. När apparaten är avstängd är avaktiveras 

boost-läget automatiskt. Du kan också inaktivera boost-läget genom att trycka på boost-knappen igen. 

Ladda endast batteriet med den medföljande laddnings-
kabeln. Använd alltid originalbatterier.

Montera laddningsstationen
1. Placera hållaren i fördjupningen på framsidan av laddningsstationen.
2. Dra åt fästet med den medföljande skruven. 

GBSE Bruksanvisning
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Ladda endast batteriet med den medföljande laddnings-
kabeln. Använd alltid originalbatterier.

Väggmontering
Fäst väggfästet på väggen med de medföljande skruvarna. Se till att det inte finns några rör eller 
elektriska kablar bakom skruvinsatspunkterna i väggen.
Fördjupningarna på fästet kan användas för kabelförvaring för att förhindra att laddningskabeln hänger 
på golvet när den inte används.

Tömning av dammbehållaren
1. Stäng av dammsugaren.
2.  Töm behållaren när den maximala linjen har börjat uppnås. 
3. Håll apparaten med dammbehållaren över en soptunna. Tryck på frigöringen av dammbehållaren så 

att klaffen svänger ner och smutsen faller ut (bild H).
4. Stäng locket ordentligt. 

Laddningsstation
Speciellt utformad för platsbesparande och säker förvaring av apparaten. Ta bort röret från huvudenhe-
ten och placera det på laddningsstationen enligt bilden (bild G). Det finns ett fack på framsidan för den 
motoriserade borsten (med eller utan slang) och 2 hållare för tillbehör.
Det finns också en batteriladdningsfunktion (se: ”Ladda batteriet”).

Felaktig hantering av enheten kan skada produkten. Rengör ALLA filter regelbundet för att bibehålla 
sugkraften.
1. Stäng av dammsugaren.
2. Ta bort dammbehållaren (bild I) (se även avsnittet ”Tömning av dammbehållaren”).
3. Ta bort cyklonfiltret (b) genom att vrida det medurs (bild M).
4. Ta bort förmotorfiltret (c) genom att ta bort det från handenhetens ovansida (bild J). 
5. Ta bort HEPA-filtret (bild K).
6. Rengör filtren (se även avsnittet ”Rengöring”).
7. Sätt tillbaka filtren i handenheten och sätt tillbaka dammbehållaren.

Avlägsna cyklon/förmotor och HEPA-�lter

OBSERVERA!

Byt ut HEPA-filtret i ett intervall av cirka 6 månader. 

OBSERVERA!

RISK FÖR SKADOR!

SEBruksanvisning
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Rengöring

1. Stäng av den handhållna dammsugaren.
2.  För att rengöra dammbehållaren kan du ta bort den från den handhållna enheten.

 � För att göra detta, tryck på frigöringsknappen längst ner på handenheten (g).
 � För dammbehållaren från handenheten och avlägsna (bild I).
 � Rengör dammbehållaren med en borste eller fuktig trasa.
 � Byt ut dammbehållaren genom att ansluta den övre främre delen av dammbehållaren till 

handenheten och tryck den sedan mot handenheten och klicka den på plats.
3. Cyklon- och förmotorfilter kan blötas eller rengöras under rinnande vatten om det behövs.
4. Ta bort HEPA-filtret för rengöring.
5. Rengör borstvalsen.

 � För att rengöra kraftborsten, lossa den lilla skruven på botten av enheten med ett mynt eller en 
passande skruvmejsel och ta sedan bort det lilla locket. Ta bort locket i botten för UV-ljusborsten.

 � Ta bort borstvalsen (bild L) och rengör vid behov under rinnande vatten.
 � När du sätter in den igen, se till att den är korrekt placerad.
 � På grund av den integrerade motorn får borsthöljet endast rengöras med något fuktat trasa eller en 

mjuk borste. Håll den aldrig under rinnande vatten.
6. Låt alla komponenter torka helt innan de sätts ihop igen.

OBSERVERA!

Felaktig hantering av enheten kan leda till att dammsugaren skadas. Sänk aldrig apparaten i vatten för 
att rengöra den och använd inte heller en ångrengörare.
Se till att inga vätskor kommer in i rengöringsenheten. Se till att alla delar, särskilt filtren, är helt torra 
innan du monterar enheten igen efter rengöring. Använd inte starka rengöringsmedel, borstar med 
metall- eller nylonborst, vassa redskap eller rengöringsverktyg av metall som knivar, hårda spatlar och 
liknande.

RISK FÖR SKADOR!

GBSE Bruksanvisning
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FELSÖKNING
Stäng alltid av och koppla ur apparaten innan du försöker lösa ett problem, annars 
riskerar du att få personskador och elstötar!

Felsökning

Om du inte kan lösa problemet, kontakta vårt kundserviceteam. Öppna aldrig 
enhetens hölje! 

PROBLEM MÖJLIG ORSAK/ LÖSNING

Apparaten fungerar inte Kontrollera om batteriet är laddat och ladda det vid behov.

Kontrollera om borsten är blockerad och ta bort eventuell smuts.

Batteriet laddas inte Kontrollera om laddningskabeln är korrekt isatt i laddningsuttaget.

Kontrollera om adaptern är korrekt ansluten till ett fungerande 
eluttag.

Strömuttaget kanske inte fungerar. Prova med ett annat.

Kontrollera om du har använt rätt adapter.

Svag sugkraft Kontrollera om dammbehållarens sugöppning är blockerad och rengör 
vid behov.

Töm dammbehållaren och rengör cyklonfiltret och förmotorfiltret.

Kontrollera om det finns hårstrån, fibrer eller liknande runt borsten 
och ta bort vid behov.

Onormala motorljud Kontrollera om slangen eller sugöppningen på dammbehållaren är 
igentäppt och rengör vid behov.

OBSERVERA!

SEBruksanvisning
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Avfall
Gällande i Europeiska unionen och andra europeiska länder med ett system för samlad hantering av 
avfall och återvinningsbara produkter. 

Förpackning
Förpackningsmaterialet kan återvinnas. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt för återvinning.

Elektriska apparater

Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att denna produkt inte kan slängas i 
hushållsavfallet. Elektriskt avfall bör tas till en lokal återvinningsstation. 
Du kan få mer information om bortskaffande och återvinning av denna apparat från ditt 
kommunala elbolag, återförsäljaren eller tillverkaren.

Ta bort batterierna innan du kasserar apparaten eftersom de måste kastas separat. För att 
skydda miljön får inte batterier och uppladdningsbara batterier kastas tillsammans med 
vanligt hushållsavfall, oavsett om de innehåller skadliga ämnen * eller inte. De ska tas till 
relevant återvinningsstation. Kontakta din lokala myndighet för att ta reda på var du kan 
kassera batterier i ditt område. Även tomma batterier har en återstående laddning. Innan du 
slänger dem, täck stavarna med isolerande tejp för att förhindra att de kortsluts, vilket kan 
orsaka brand eller explosion. 
* märkt med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

GBSE Bruksanvisning
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Modell X9 

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

Rörets längd   Cirka 71 cm 

Effekt (med kraftborste) 380 W 

Batteri 25,2 V litiumjonbatteri 

Batterikapacitet  2 500 mAh 

Laddningstid för batteri 2– 3 timmar 

Drifttid Max 35 min (i boostläge 10 min) 

Dammbehållarens kapacitet Cirka 0,5 l 

Adapter

Tillverkare Dongguan Yinli Electronics Co., Ltd
Jiaren Industrial Zone, Shuinan, Shijie Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China

Modell YLJXIIBY-E300100 

Ingångsspänning / AC-frekvens 100 – 240V / 50/60 Hz

Utgångsspänning/nuvarande/
effekt

30 V = / 1,0 A / 30 W

Genomsnittlig drifteffektivitet ≥86,95 %

Effektivitet vid låg belastning 
(10%)

≥76.95 %

Strömförbrukning utan belastning ≤0.1 W

KUNDSERVICE
Om du har några frågor om denna enhet, reservdelar eller tillbehör, vänligen kontakta din lokala 
återförsäljare.  
     

Teknisk information

SEBruksanvisning
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Hovedenhet

 

Løsne-knapp for 
støvbeholder

Enheten sett nedenfra: 

Åpne-knapp for støvbeholder 
(hurtigrengjøring)

Sugeåpning på støv- 
beholder

Motorfilter

Ladeindikator

Boost-knapp Håndtak

Litium-ion-batteri

Løsne-knapp for batteri

Gjennomsiktig støvbeholder

HEPA-filter lokk

a c d

e

h

i

f

g

l m

n
o

b

c
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e

f

g

h
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nOn/Off-knapp med låsearm

j

Krok for vegg- 
montering

o

k

j

Ladesokkel

b

a

Syklonfilter
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Bruk av tilbehør:

Tilbehør Bilde Bruk

Motorisert 
power-børste 
med stor 
børsterulle.

– Har integrert elektrisk motor som 
roterer børsten med opptil 10.000 rpm.

Motorisert 
minibørste

– Har en integrert elektrisk motor som 
roterer børsten med opptil 8.000 rpm.
– For støvsuging av polstrede møbler, 
madrasser etc.
– Fjerner også inngrodd smuss.
- Til støvsugning af polstrede møbler, 
madrasser osv.

2-i-1-kombi- 
børste

– Rammen med børstene kan tas bort 
ved å trykke på løsne-knappen.
– For støvsuging av polstrede møbler, 
gardiner etc.

Ekstra myk 
støvbørste

– Veldig myk børste for rengjøring  
av sensitive overflater som lamper, 
tastatur etc.

UV-lys-børste – Designet for å drepe bakterier og �erne 
støv, bakterier og midd fra madrasser, 
polstrede møbler og tepper. 

NOBruksanvisning
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Tilbehør Bilde Bruk

LED-munnstykke 
for sprekker

– for trange hjørner og utilkommelige 
sprekker.

Fleksibelt 
munnstykke for 
sprekker

– Fleksibelt munnstykke som øker 
rekkevidde når du støvsuger på trange 
plasser eller i sprekker.. 

Fleksibelt 
multi-vinkel- 
adapter

– Øker rekkevidde og fleksibilitet.
– Utallige justeringsmuligheter.

Fleksibel 
forlengningss-
lange

– For å øke rekkevidde

Veggmontering – For enkel og praktisk oppbevaring.

Ladestasjon – For plassparende oppbevaring og  
lading av batteri.

Adapter – For batterilading

GBNO Bruksanvisning
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Denne instruksjonen viser alt tilgjengelig tilbehør for apparatet. Innholdet i settet du har kjøpt viser på 
emballasjen eller på separat ark. Du kan også kjøpe ekstra tilbehør som ikke er inkludert i ditt sett.

Denne bruksanvisningen hører til Invictus 
X9. Vennligst ta deg tiden til å lese  
gjennom instruksjoner før bruk.
Seksjonen om sikkerhet og advarsler er 
spesielt viktig å gå gjennom. For din egen 
og andres sikkerhet.
Ta vare på bruksanvisningen, du kan 
komme til å trenge den senere. 
Hvis du gir apparatet til noen ander er det 
viktig at bruksanvisningen følger med.
Illustrasjonene i dette heftet er ment å vise 
korrekt bruk. Noen detaljer i illustrasjonene 
kan avvike fra originalproduktet.

Produktdeler

1 Hovedenhet X9

2 Tube

3 Motorisert power-børste med  
stor børsterulle.

4 Ladestasjon.

5 Veggmontering.

6 Adapter.

7 Fleksibel forlengningsslange

8 Fleksibelt multi-vinkel-adapter

9 2-i-1 kombibørste

10 Litium-ion-batteri

11 Motorisert mini-power-børste

12 Ekstra myk støvbørste

13 Fleksibelt  smalt munnstykke

14 UV-lys-børste

15 LED smal børste

NOBruksanvisning
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Generell informasjon

ADVARSEL!
Dersom denne advarselen overses, kan det føre til alvorlige ulykker.

OBS!
Manglende oveholdelse af veiledningen kan medføre personskader.

Dersom denne advarselen overses, kan det føre til skade.

Riktig bruk

 � Apparatet er ment for husholdningsbruk. Det er ikke ment for kommersiell eller industriell bruk. 
Apparatet må bare brukes til rengjøring av tørre over�ater.

 � Dette apparatet må ikke brukes til følgende: 
- Støvsuging av aske/kull, sigaretter, fyrstikker eller annet brennbart materiale. 
- risiko for brann 
- Støvsuging av vann eller andre væsker fører til risiko for kortslutning.

 � Du kan ha glede av �ere muligheter ved å bruke tilgjengelig tilbehør. Som f.eks Invictus X-Water.
 � Enheten må bare brukes som beskrevet i denne manualen. All annen bruk er feil og kan føre til skade 

på folk eller eiendom. Dette apparatet er ikke et leketøy for barn.
 � Produsenten eller distributøren tar ikke på seg ansvar for skader som oppstår som resultat av feil bruk.

Følgende symboler og signalord brukes i denne manualen, på apparatet eller på emballasjen.

Forklaring av symboler

Sikkerhet

NOTER!

GBNO Bruksanvisning
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Sikkerhetsinstruksjoner

Feil i elektrisk installasjon eller feil for høy volt kan føre til elektrisk støt.
 � Enheten må bare kobles til strømnettet dersom stikkontakten stemmer overens med volt til 

strømuttaket.
 � Benytt et lett tilgjengelig vegguttak slik at kontakten raskt kan fjernes dersom noe går galt.
 � Bruk ikke enheten dersom den har synlig skade eller adapteret er ødelagt.
 � Bruk bare adapteret som følger med i pakken.
 � Strømledning til strømforsyningen kan ikke erstattes. Dersom ledningen blir skadet må den 

erstattes, strømforsyningen må kastes og erstattes med en av samme type.
 � Enheten må ikke under noen omstendigheter skrus fra hverandre. Reparasjoner må utføres 

av spesialister. For reparasjoner må verksted oppsøkes.
 � Ta aldri på kontakt eller ledning med våte hender.
 � Trekk aldri ut kontakten ved å dra i ledningen. Hold heller i selve pluggen/kontakten.
 � Bær aldri ledningen etter ledningen.
 � Hold apparatet unna åpne flammer eller varme overflater.
 � Trekk aldri ledningen over skarpe kanter.
 � Bruk bare apparatet innendørs. Må aldri brukes i våte rom eller i regnet.
 � Oppbevar enheten på en måte slik at det aldri kan falle i badekar eller vask.
 � Pass på at barn aldri plasserer noe inntil apparatet.
 � La aldri apparatet stå ubevoktet når det er koblet til.
 � Når du bruker apparatet, eller rengjør det, skal alltid apparatet slås av og kobles fra strøm.
 � Bruk aldri apparatet med våte hender, hvis du står på en våt overflate eller hvis apparatet 

selv er vått.
 � Bruk aldri apparatet mens det er koblet til adapter eller strøm.

ADVARSEL!
FARE FOR ELEKTRISK STØT!
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 �  La aldri barn under 8 år med fysiske, sensoriske eller mentale handikap bruke 
apparatet. Det samme gjelder ved manglende kunnskap eller erfaring uten 
overvåkning av ansvarlig person. La aldri barn leke med apparatet.

 �  Hold barn under 8 år unna apparatet og strømadapter.
 �  La aldri barn leke med plastemballasjen. Barnet kan tvinne seg inn eller  
kveles under lek.

ADVARSEL!

ADVARSEL!
RISIKO FOR EKSPLOSJON OG KJEMISK FORBRENNING!

Det er alltid en risk ved bruk av batterier og akkumulatorer dersom de ikke  
håndteres riktig. Kontakt med batterisyre kan føre til kjemisk forbrenning.

 �  Varm aldri opp batteriet eller kast det i åpen flamme. Batteriet må aldri  
destrueres eller åpnes, senkes i væske eller kortsluttes.

 �  Unngå å komme i kontakt med batterisyre. Ved kontakt med batterisyre på hud, 
slimhinner eller i øyne, skal det skylles med rikelig av rent vann, og ved behov 
kontakte lege.

 �  Bruk bare medfølgende strømadapter.

OBS!
RISIKO FOE SKADE!

Feil bruk av dette apparatet kan føre til skade på deg selv eller ander.
 �  Sikt aldri apparatet mot mennesker eller dyr.

RISIKO FOR SPESIELLE GRUPPER MENNESKER!

GBNO Bruksanvisning
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 �  Hold hår og løse klær borte fra apparatets åpninger. Apparatet suger inn luft og 
kan føre til skade dersom løst hår eller klær følger med.

 �  Bruk aldri enheten på overflater dekket av sement eller andre porøse overflater 
dekket av materiale som kan være giftig å inhalere.

 �  La aldri power-børstene gå over ledninger el da de kan henge seg opp i den 
roterende børsten og skades.

 �  Etter bruk av UV-lys-børsten, må UV-C-lampen kjøle seg ordentlig ned. UV-C-
stråler er skadelige for øyne og hud. Plasser aldri hendene under UV-lys-børsten 
når den er i bruk. Se aldri inn i UV-C-lampen.

Før første bruk

Feil bruk av apparatet kan føre til at det ødelegges.
 �  Dekk aldri over luftventilene når apparatet er i bruk.
 �  Hold apparatet og strømadapter borte fra varme overflater. Apparatet må aldri 
utsettes for høye temperaturer eller regn etc.

 �  Fyll aldri beholderen med væske.
 �  Fjern eventuell blokkerende støv, hår, rusk etv da dette kan redusere apparatets 
sugekraft.

 �  Bruk ikke apparatet dersom det er skader eller sprekker i plastdelene.  
Skadede deler må bare erstattes med passende originale erstatningsdeler.

1. Kontroller at pakken inneholder alle deler og sjekk at de ikke har fått skader under transport. 
Innholdet i pakken du har kjøpt er angitt på emballasjen eller på et separat bilag. Dersom du har en 
reklamasjon; kontakt vår kundetjeneste.
2. Fjern emballasje og alle etiketter som har vært festet på produktet for beskyttelse under transport 
eller som reklame.
3. Sett i batteriet og lad det.

RISIKO FOR SKADE!
NOTER!

NOBruksanvisning
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Lade batteriet

NOTER!

1. Pass på at apparatrenseren er skrudd av.
2. For å lade batteriet, koble ladekontakten (k) til et passende vegguttak (figur D). 
Eller fjern batteriet fra hovedenheten ved å trykke på løsne-knappen (o) ved enden på batteriet og trekke det ut 
(figur E). Koble oppbevaringsenheten til et passende uttak ved å bruke adapteret og sett batteiet i den passende 
fordypningen (figur F).
3. Ladedisplayet (d) lyser blått mens den lader.
4. Når batteriet er fulladet, vil displayet slutte å lyse.

Festing og �erning av sugetube, børster og tilbehør
 � Tre sugetuben på åpningen av håndsettet til det klikker på plass. For å �erne det trykker du på løsne-knappen 

og trekker sugetuben av fra håndsettet (�gur B).
 � Den elektriske børsten, mini elektriske børsten og UV-lyset må kobles til strøm for å virke. Disse tilbehørene må 

derfor monteres enten på sugetuben eller direkte på den håndholdte enheten. For å gjøre dette, må du feste 
aktuelt tilbehør. For å �erne, trykker du på løsne-knappen (�gur C).

 � Alle andre tilbehør kan festes direkte på hovedenheten, eller til tuben, forlengelsesslangen eller multivinkel- 
adapteret, for å øke rekkevidden. 

Bruk

Rensing av tepper og harde gulv
 � Les produsentens vedlikeholdsinstruksjoner før rensing av tepper og gulv.
 � Roterende børster kan skade noen tepper og gulv. Noen tepper loer når de støvsuges med roterende 

børster. Test først på et lite synlig område på teppet.
 � Før rengjøring av polerte gulv (tre, linoleum etc.) bør du passe på at det ikke finnes fremmedlegemer 

under børsten som kan forårsake skraper.

Skru apparatet av og på , og boost-funksjon.
 � Bruk on/off-knappen for å skru støvsugeren på og av (i). Den fortsetter å virke helt til du slipper 

knappen. Du kan også bruke låsebryteren for at den skal stå på hele tiden.
 � Press boost-knappen (e) for maksimal sugekraft. Når apparatet slås av blir boost-modus automatisk 

deaktivert. Du kan også deaktivere boost-modus ved å trykke på boost-knappen igjen.igen. en.

Lad bare batteriet med ladekabel som følger med.  
Bruk alltid originale batterier.

Montering av ladestasjon
1. Plasser holderen på fordypningen på forsiden av oppbevaringsstasjonen.
2. Stram braketten med den inkluderte skruen.. 
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Lad bare batteriet med ladekabel som følger med.  
Bruk alltid originale batterier.

Vegg montering
Fest veggmonteringsracket til veggen med tilhørende skruer. Sørg for at det ikke går noen rør eller 
ledninger der skruen går inn.
Fordypningen i stativet kan brukes til å lagre ledning, eller til å forhindre at ladekabelen henger på 
gulvet når den ikke brukes.

Tømming av støvbeholderen
1. Skru av støvsugeren
2. Tøm beholderen senest når makslinjen er nådd.
3. Hold apparatet med støvbeholderen over en søppeldunk. Trykk på løsne-knappen slik at flappen 

svinger ned og støvet tømmes ut (figur H).
4. Lukk lokket ordentlig.

Ladestasjon
Spesialdesignet for plassparende og trygg oppbevaring. Fjern tuben fra hovedenheten og plasser den 
på ladestasjonen som illustrert (figur G). Det er en fordypning på fremsiden for den motoriserte 
power-børsten (med eller uten tube) og 2 tilbehørholdere. Har også ladefunksjon 
(Se: Lading av batteri).

Feil håndtering av apparatet kan føre til at det blir ødelagt. Rens ALLE filter jevnlig for å beholde 
sugekraften.
1. Skru av støvsugeren.
2. Fjerne støvbeholderen (figur 1) (vennligst les „Tømme støvbeholderen“-seksjonen).
3. Fjern syklon-filteret (b) ved å skru det med klokka (figur M).
4. Fjern motorfilteret (c) ved å fjerne det fra toppen av håndenheten (figur J).
5. Fjern HEPA-filteret (figur K).
6. Rens filterne (vennligst les avsnittet om rengjøring).
7. Sett filterne tilbake i den håndholdte enheten og sett støvbeholderen på plass igjen. 

Bytte syklon/motor og HEPA-�lter

NOTER!

Erstatt HEPA-filteret ca hver 6. mnd.

NOTER!

FARE FOR SKADE!
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Rengjøring

1. Skru av den håndholdte støvsugeren.
2. For å rengjøre støvbeholderen, kan den fjernes fra den håndholdte enheten.

 � For å gjøre dette, trykker du på løsne-knappen på bunnen av håndsettet (g).
 �  Bøy støvbeholderen bort fra håndsettet og fjern den (figur l).
 � Rengjør støvbeholderen med en børste eller varm, fuktig klut.
 � For å sette støvbeholderen på plass igjen, fester du først den øvre forerste delen til håndsettet, 

deretter presses den mot håndsettet til den klikker på plass.
3. Cyklon- og motor-filterne kan tas ut og renses under rennende vann ved behov.
4. Fjern HEPA-filteret for rengjøring.
5. Rengjøring av børsterullen.

 � For å rengjøre den store børste rullen, løsner du den lille skruen på undersiden med en mynt eller 
passende skrutrekker, og fjerner deretter det lille dekselet. For UV-lys-børsten, fjerner du dekselet som 
dekker bunnen,

 � Fjern børsterullen (figur L) og rengjør den under rennende vann ved behov.
 � Når du setter den inn igjen, må du passe på at den sitter ordentlig.
 � På grunn av den integrerte motoren kan børstehuset bare rengjøres med en fuktig klut eller myk 

børste. Hold den aldri under rennende vann.
6. La alle komponentene tørke fullstendig før montering.

NOTER!

Feil håndtering av apparatet kan resultere i at støvsugeren blir skadet. Senk aldri enheten i vann for å 
rengjøre og rengjør aldri med dampvasker.
Sørg for at ingen væsker kommer inn i enheten. Sørg for at alle deler, spesielt filterne, er helt tørre før 
delene settes sammen etter rengjøring. Benytt ikke aggressive rengjøringsmidler, børster med skarpe 
metall eller nylon børster, eller andre redskaper som kniver, spatler eller lignende.

RISK FOR SKADE!
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ADVARSEL!
Skru alltid av apparatet og koble fra strøm før du prøver å løse et problem.  
Ellers risikerer du støt og personskader.

Feilsøking

Hvis du ikke kan løse problemet, vennligst kontakt vårt kundeserviceteam. 
Skru aldri fra hverandre eller åpne apparatet!

PROBLEM MULIG GRUNN/LØSNING

Apparatet virker ikke. - Sjekk om batteriet er ladet og lad hvis nødvendig.

- Sjekk om børsten er blokkert og fjern rusk hvis nødvendig.

Batteriet lader ikke - Sjekk om ladekabelen sitter korrekt i ladeinngangen.

- Sjekk om adapteret er korrekt satt inn i  i stikkontakten

- Hvis stikkontakten ikke virker – prøv en annen.

- Sjekk om du har brukt rett adapter.

Svak sugekraft - Sjekk om sugeåpningen på støvbeholderen er blokkert og rengjør 
den om nødvendig.

- Tøm støvbeholderen og rengjør syklon- og motorfilteret.

- Sjekk om det er hår, fiber eller lignende tvinnet rundt børsten og 
fjern hvis nødvendig.

Unormale motorlyder - Sjekk om tuben eller sugeåpningen på støvbeholderen er blokkert  
og rengjør hvis nødvendig.

NOTER!
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Avfallshåndtering
(Gjelder i EU og andre europeiske land med systemer for separering og resirkulering av avfall).

Emballasje
Emballasjen kan resirkuleres og skal kastes på miljøvennlig måte

Elektriske apparater
Symbolet med overkrysset søppeldunk betyr at dette produktet ikke kan kastes i hushold-
ningsavfallet. Elektrisk avfall skal leveres til mottak for dette. Du kan finne mer informasjon 
om denne typen avfallshåndtering fra leverandør, produsent eller kommunen.

Før du kaster apparatet må batterier fjernes, da disse skal i spesialavfall. For å beskytte miljøet 
skal engangs. og oppladbare batterier ikke kastes i husholdningsavfallet. Dette gjelder 
uansett om de inneholder skadelige substanser* eller ikke. Disse skal kastes som spesialavfall. 
Kontakt kommunen for å finne ut hvor du kan kaste batterier i ditt område. Også ferdige 
batterier kan ha litt strøm igjen. For å unngå kortslutning; tape over polene med isolering- 
stape for å unngå fare for brann eller eksplosjon.

* markert med Cd: Cadmium, Hg: Kvikksølv, Pb: Bly.
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Modell X9

Størrelse (HxVxB) 123 x 22,5 x 26 cm

Tubelengde Ca. 71 cm

Kraft (med powerbørsten) 380 W

Batteri 25,2 V Litium-ion-batteri

Batterikapasitet 2500 mAh

Ladetid batteri 2-3 timer

Virketid Maks 35 min. (i boost-modus: 10 min.)

Kapasitet støvbeholder Ca. 0,5 l

Adapter

Produsent Dongguan Yinli Electronics Co., Ltd
Jiaren Industrial Zone, Shuinan, Shijie Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China

Modell YLJXIIBY-E300100 

Input volt/AC frekvens 100 – 240 V / 50/60 Hz 

Output volt/strømkrets/kraft 30 V = / 1,0 A / 30 W 

Gjennomsnitts effektivitet ≥86,95 % 

Effektivitet ved lav belastning 
(10%)

≥76.95 % 

Strømforbruk uten belastning ≤0.1 W 

Hvis du har noen spørsmål om apparatet eller noen av dets deler eller tilbehør, vennligst kontakt selger.

Teknisk information

NOBruksanvisning
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Primær enhed

Udløserknap til at fjerne 
støvbeholderen

Enheden set nedefra:

Udløserknap til  
støvbeholderen

Sugeåbning på  
støvbeholderen

Formotorfilter

Opladningsindikator

Boost-knap Håndtag

Li-ion-batteri

Batteriudløserknap

Gennemsigtig støvbeholder

Låg til HEPA-filter

a c d
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nTænd-/sluk-knap

j

Krog til at hænge på 
vægbeslaget

o

k

j

Opladningsport

b

a

Cyklonfilter
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Forklaring og brug af tilbehør

Tilbehør Illustration Beskrivelse og anvendelse

Motoriseret 
børstemund- 
stykke med 
rullebørste

-  Har en indbygget elektrisk motor, der 
roterer børsten med op til 10.000 
omdrejninger per minut

Motoriseret 
minibørstemund-
stykke

- Har en indbygget elektrisk motor, der 
roterer børsten med op til 8.000 
omdrejninger per minut
- Til støvsugning af polstrede møbler, 
madrasser osv.
- Fjerner indgroet snavs

2-i-1 kombi- 
børste

- Tryk på udløserknappen og børsten kan 
fjernes 
- Til støvsugning af polstrede møbler, 
gardiner osv.

Ekstra blød 
børste

- Meget blød børste til rengøring af sarte 
overflader som f.eks. tastaturer, lamper 
osv.

Børste med 
UV-lys

-  Designet til at dræbe bakterier og 
til at �erne støv, husmider og bakterier  
fra madrasser, polstrede møbler og  
gulvtæpper.

Brugervejledning
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Tilbehør Illustration Beskrivelse og anvendelse

LED  
fugemundstykke

- Til smalle og svære steder at nå

Fleksibel 
fugemundstykke

- Fleksibel fugemundstykke, der er lidt 
længere til at nå ind i besværlige hjørner 
og kroge

Fleksibel 
multivinkel- 
adater

- Forlænger rækkevidden og  
fleksibiliteten

Fleksibel 
forlængerslange

- Uendeligt justerbar

Vægbeslag - Til nem og praktisk opbevaring

Ladestation - Til pladsbesparende opbevaring og 
opladning af batteri

Adapter - Til opladning af batteri

Brugervejledning
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Denne vejledning omfatter alle de tilbehørsdele der findes til denne enhed. Indholdet i det sæt du har 
købt er angivet på emballagen. Du kan også købe ekstra tilbehør der ikke er inkluderet i dit sæt.

Denne brugervejledning tilhører den-
ne enhed - Invictus X9. Vær venlig 
at læse den inden ibrugtagning.
Læg især mærke til afsnittet som om-
handler sikkerhedsforanstaltningerne og 
advarsler. Det er vigtgt at du følger disse af 
hensyn til din egen og andres sikkerhed.
Opbevar denne vejledning til fremtidig 
brug. Hvis du giver produktet videre til 
andre, skal brugervejledningen følge med.
Illustrationerne heri er beregnet til at 
give vejledning i korrekt brug af en-
heden. Nogle detaljer i illustrationer-
ne kan afvige fra selve enheden.

Produktdele

1 Primær enhed X9

2 Tube

3 Motoriseret børstemundstykke med 
rullebørste

4 Ladestation

5 Vægbeslag

6 Adapter

7 Fleksibel forlængerslange

8 Fleksibel multivinkel-adapter

9 2-i-1 kombibørste 

10 Li-ion-batteri

11 Motoriseret minibørstemundstykke

12 Ekstra blød børste

13 Fleksibel fugemundstykke

14 Børste med UV-lys

15 LED fugemundstykke

Brugervejledning
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GBDK Brugervejledning

Generel information

ADVARSEL!
Overholdes disse anvisninger og advarsler ikke, kan det medføre dødelige eller 
alvorlige personskader.

FORSIGTIG!
Manglende oveholdelse af vejledningen kan medføre personskader.

Information om potentiel fare for materielle skader.

Korrekt anvendelse

 �   Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. Det er ikke egnet til kommerciel eller industriel brug.  
Apparatet må kun anvendes til rengøring af tørre overflader.

 �   Dette apparat er ikke egnet til følgende anvendelser:
 -  Støvsugning af varm aske / kul, cigaretter, tændstikker eller andre brændbare eller brandfarlige 

sto�er da det udgør en brandrisiko
 - Støvsugning af vand og andre væsker da det udgør en risiko for kortslutning

 � Du kan anvende Invictus X9 til �ere formål med de forskellige tilbehør, der kan købes separat. F.eks. 
Invictus X-Water. Brug kun enheden som beskrevet i denne vejledning. Enhver anden anvendelse 
betragtes som upassende og kan resultere i materielle skader eller endda personskader. Enheden er 
ikke et legetøj.

 � Producenten og distributøren påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert eller upassende brug.

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugervejledning, på selve enheden eller på 
emballagen.

Forklaring af symboler

Sikkerhed

BEMÆRK!
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Sikkerhedsinstruktioner

Forkert el-installation eller for høje netspændinger kan resultere i elektrisk stød.
 � Forkert netspænding kan beskadige enheden. Denne enhed må kun sluttes til en stikkontakt 

med den spænding og frekvens, der er angivet på typeskiltet, ved hjælp af det medfølgende 
strømkabel.

 � Sørg for at stikkontakten i væggen er let tilgængelig således at du hurtigt kan koble strøm-
men fra i tilfælde af fejl.

 � Brug ikke enheden, hvis den viser synlige skader, eller hvis adapteren eller stikket er defekt.
 � Brug kun den medfølgende ladeadapter til at oplade enheden.
 � Strømkablet kan ikke udskiftes. Bortskaf det og udskift med et tilsvarende.
 � Du må ikke åbne, afmontere eller forsøge at reparere apparatet selv. Reparationer skal 

udføres af  specialister. Tag kontakt med et specialværksted for reparationer.
 � Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
 � Træk aldrig i strømkablet for at trække strømstikket ud af stikkontakten. Tag altid fat i selve 

stikket.
 � Brug aldrig strømkablet til at løfte eller bære apparatet.
 � Hold enheden og netadapteren væk fra åben ild og varme overflader.
 � Sørg for at strømkablet ligger så det ikke udgør en snublefare.
 � Strømkablet må ikke bøjes og må ikke gnides på skarpe kanter.
 � Apparatet må kun anvendes indendørs. Må aldrig bruges i våde omgivelser eller i regnvejr.
 � Undgå at stille apparatet på et sted hvor der er fare for at det falder ned i et badekar eller i en 

håndvask.
 � Sorg for at børn ikke kan stikke fremmede objekter i enheden.
 � Apparatet skal altid være under opsyn når det er i brug.
 � Sørg for at altid både slukke for apparatet samt trække stikkontakten ud når det ikke er i 

brug, skal rengøres, eller hvis der opstår fejl.

ADVARSEL!
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD!
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 �  Må ikke bruges af børn under 8 år samt personer med nedsatte fysiske,  
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden medmindre 
de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende 
risici. Lad ikke børn lege med apparatet. 

 �Hold børn under 8 år væk fra apparatet og strømadapteren.
 �Børn må ikke lege med emballaget da det kan udgøre en kvælningsfare.

ADVARSEL!

ADVARSEL!
RISIKO FOR EKSPLOSION OG KEMISKE FORBRÆNDINGER!

Hvis man ikke følger anvisningerne omkring akkumulator- og  batterisikkerhed, 
opstår en risiko for en eksplosion. Kemiske brandsår kan opstå i forbindelse med 
berøring af batterier der lækker.

 �  Batteriet må aldrig opvarmes og aldrig smides i åben ild. Det må ikke ødelægges, 
åbnes, kortsluttes eller nedsænkes i væske.

 �  Undlad at lade substanser fra batteriet komme i kontakt med hud, øjne og 
slimhinder. Skyl straks de berørte områder med rent vand i tilfælde af kontakt 
med batterisyre og om nødvendigt opsøg lægehjælp.

 �  Anvend kun ladeadapteren der medfølger enheden til at oplade den håndholdte 
støvsuger.

 FORSIGTIG
FARE FOR PERSONSKADE!

Manglende oveholdelse af vejledningen kan medføre personskader.
 �  Ret ikke enheden mod mennesker eller dyr.

UDGØR RISIKO FOR VISSE PERSONGRUPPER!

 � Hold aldrig i enheden med våde hænder, hvis du står på et vådt gulv eller hvis 
selve enheden er våd.

 � Apparet må ikke anvendes såfremt det er tilsluttet adapteren eller lysnettet.
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 �  Hold hår og løst tøj væk fra apparatets åbninger. Når apparatet anvendes  
suger det luft ind og hvis hår eller løstsiddende tøj indsuges kan det forårsage  
personskader.

 �  Brug ikke apparatet på overflader, der er dækket af cement eller andre porøse 
overflader eller overflader dækket af materialer, der er giftige ved indånding.

 �  Undlad at lade børsterne køre over kabler, ledninger osv. da disse kan blive 
fanget i den roterende børste og dermed blive beskadiget.

 �  Efter brug af børsten med UV-lys skal du lade UV-C-lampen køle helt af.
 �  UV-C-stråler er skadelige for øjne og hud. Placer aldrig din hånd under børsten 
med UV-lys når apparatet er i drift. Se ikke direkte ind i UV-lyset.

Før du tager apparatet i brug for første gang

Ved forkert eller fejlagtig håndtering af enheden kan der opstå skader på selve 
apparatet.

 �   Lufthullerne må ikke tildækkes når apparatet er i brug.
 �  Hold apparatet og adapteren væk fra varme overflader. Udsæt aldrig apparatet 
for høje temperaturer samt for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)

 �  Fyld aldrig apparatets kabinet med væske.
 �  Undgå at apparatets sugekraft mindsker ved at fjerne blokeringer forårsaget af 
støv, fnug, hår osv.

 �  Hvis du ser revner eller sprækker på plastikkomponenterne skal du straks ophøre 
med at bruge apparatet. Beskadigede dele må kun udskiftes med originale 
reservedele.

 �  Bloker ALDRIG de infrarøde sensorer i bunden af   børsten med UV-lys.

1. Kontroller, at sættet indeholder alle dele, og inspicér dem for transportskader.
Indholdet af det sæt, du har købt, er angivet på emballagen eller en separat indsats. Hvis du ønsker at 
klage, bedes du kontakte vores kundeservice.
2. Fjern emballagen og eventuelle etiketter.
3. Isæt batteriet, og oplad det.

FARE FOR MATERIELLE SKADER!
BEMÆRK!
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Opladning af batteriet

BEMÆRK!

1. Sørg for, at apparatet er slukket.
2. Oplad batteriet ved at tilslutte adapteren til opladningsporten (k) og til en vægkontakt (fig. D).
Eller  
Fjern batteriet fra hovedenheden ved at trykke på batteriudløserknappen (o) nederst på batteriet og træk det ud 
(fig. E). Tilslut ladestationen til en passende vægkontakt ved hjælp af adapteren, og sæt batteriet i batteri- 
rummet (fig. F).
3. Opladningsindikatoren (d) blinker blåt under opladningen.
4. Når batteriet er fuldt opladet, holder opladningsindikatoren op med at blinke.

Montering og �ernelse af sugerør/børsterne/tilbehøret
 � Fastgør sugerøret til åbningen af  primær-enheden - det skal klikke på plads. Når du vil �erne det skal du trykke 

på udløserknappen, og træk sugerøret væk fra håndsættet (�g. B).
 � Det motoriset børstemundstykke, minibørstemundstykket og børsten med UV-lys behøver strøm for at fungere 

ordentligt og derfor skal de fastgøres enten på sugerøret eller direkte på selve primær-enheden.  Tryk på 
udløserknappen når du vil �erne børsterne (�g. C).

 � Alt andet tilbehør kan fastgøres direkte på primær-enheden eller, for at øge apparatets rækkevidde, på røret, 
forlængelsesslangen og multi-vinkel adapteren.

Brug af apparatet

Rengøring af tæpper og hårde gulve
 � Læs producentens plejeinstruktioner inden rengøring af gulve og tæpper.
 � Roterende børster kan beskadige nogle tæpper og gulve. Nogle tæpper piller når de rengøres med 

roterende børster.  Test i et ikke-iøjnefaldende område inden anvendelse af de forskellige tilbehør. 
 � Sørg for at der ikke er fremmedlegemer på undersiden af de motoriserede børster inden rengøring af 

polerede gulve (træ, linoleum osv.) da det kan skade og ridse gulvet.

 � At tænde og slukke for apparatet - boost-knap
 � Brug tænd/sluk-knappen til at tænde og slukke for støvsugeren (i). Støvsugeren er i drift og suger så 

længe du holder tænd/sluk-knappen ned eller du kan bruge låsearmen for kontinuerlig drift.
 � Tryk på boost-knappen (e) for at maksimere sugningen. Når apparatet er slukket, er boosten 

automatisk deaktiveret. Du kan også deaktivere boosten ved at trykke på boost-knappen igen.

Batteriet må kun oplades med den medfølgende adapter.  
Brug kun originale batterier.

Montering af ladestationen
1. Placér holderen i fordybningen på forsiden af   ladestationen.
2. Stram beslaget med den medfølgende skrue.

Brugervejledning
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Batteriet må kun oplades med den medfølgende adapter.  
Brug kun originale batterier.

Vægbeslag
Sæt vægbeslaget på væggen ved hjælp af de medfølgende skruer. Sørg for, at der ikke er rør eller 
elektriske kabler bag der hvor du skal skrue ind i væggen.
På holderen er der plads til opbevaring af opladerkablet der forhindrer at det ligger på gulvet når det 
ikke er i brug.

Tømning af støvbeholderen
1. Sluk for støvsugeren.
2. Tøm beholderen, helst inden maks. linjen er nået.
3. Hold apparatet med støvbeholderen over en skraldespand. Tryk på udløserknappen til støvbeholderen 

således at klappen svinger nedad og støvet falder ud (fig. H).
4. Luk låget ordentligt.

Opladerstation
Specielt designet til pladsbesparende og sikker opbevaring af apparatet. Fjern sugerøret fra hoveden-
heden og placer det på ladestationen som vist (fig. G). Der er en fordybning på forsiden til den 
motoriserede børstemundstykke (med eller uden sugerør) samt 2 holdere til tilbehør.
Har også en batteriopladningsfunktion (Se: Opladning af batteriet).

Forkert håndtering kan beskadige enheden. Rengør ALLE filtre regelmæssigt for at bibeholde sugekraft.
1. Sluk for støvsugeren.
2. Fjern støvbeholderen (fig. I) (se afsnittet Tømning af støvbeholderen‘).
3. Fjern cyklonfilteret (b) ved at dreje det med uret (fig. M).
4. Fjern formotorfilteret (c) ved at fjerne det fra toppen af  primæreheden (fig. J).
5. Fjern HEPA-filteret (fig. K).
6. Rengør filtrene (se afsnittet Rengøring‘).
7. Læg filtrene tilbage i håndsættet, og sæt støvbeholderen på igen.

Fjernelse af cyklon-, formotor- og HEPA-�ltre

BEMÆRK!

Skift HEPA-filtret ca. hver 6. måned.

BEMÆRK!

FARE FOR MATERIELLE SKADER!

Brugervejledning
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Rengøring

1. Sluk for den håndholdte støvsuger.
2. Støvbeholderen kan tages af når den skal rengøres.

 � Tryk på udløserknappen i bunden af   enheden (g).
 � Vip støvbeholderen væk fra enheden og træk den ud (fig. I).
 � Rengør støvbeholderen med en børste eller en fugtig klud.
 � Ved udskiftning af  støvbeholderen skal du først tilslutte den forreste del af støvbeholderen til 

enheden, skub så opad og klik den på plads.
3. Cyklon- og formotorfiltre kan børstes forsigtigt rene for støv eller hvis nødvendigt, rengøres under 

rindende vand.
4.  Tag HEPA-filteret ud inden det rengøres.
5.  Rengør børsterullen.

 � Når du skal rengøre børstemundstykket med rullebørste: løsn først den lille skrue i bunden af   
enhedens kabinet med en mønt eller en skruetrækker, og fjern det lille dæksel.  Børsten med UV-lys: 
Fjern dækslet i bunden.

 � Fjern børsterullen (fig. L) og om nødvendigt, rengør den under rindende vand.
 � Sørg for at du placerer den korrekt når du sætter den på plads igen efter rengøring.
 � På grund af den integrerede motor må børstekabinettet kun rengøres med en let fugtet klud eller en 

blød børste. Hold det aldrig under rindende vand.
6. Lad alle komponenter tørre helt, før de samles igen.

BEMÆRK!

Forkert håndtering af enheden kan resultere i beskadigelse af selve støvsugeren. Nedsænk aldrig
enheden i vand og den må ikke rengøres med en damprenser. Sørg for, at der ikke kommer væsker ind i 
apparatet. Sikre at alle dele, især filtre, er helt tørre, før enheden samles igen efter rengøring. Brug ikke 
hårde rengøringsmidler, metal- eller nylonbørster, skarpe redskaber eller metalliske rengøringsværktøjer 
såsom knive og lign.

FARE FOR MATERIELLE SKADER!

Brugervejledning
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ADVARSEL!
Sluk altid for apparatet og træk stikket ud af stikkontakten inden du prøver at løse et 
problem. Der er fare for elektrisk stød og personskader.

Fejl�nding

Hvis du ikke kan finde en løsning der fungerer, vær venlig at kontakte vores 
Kundeservice.

PROBLEM MULIGE ÅRSAGER/LØSNING

Apparatet virker ikke Tjek at batteriet er opladet og om nødvendigt genoplade batteriet.

Tjek at børsten ikke er blokeret og om nødvendigt fjern evt. snavs.

Batteriet oplader ikke Tjek at adapteren sidder ordentlig i opladningsporten.

Tjek at adapteren er tilsluttet vægkontakten.

Det kan ske at der ikke er strømforsyning til vægkontakten. 
Prøv en anden vægkontakt. 

Tjek at du har brugt den rigtige adapter.

Sugekraften er svag Tjek at sugeåbningen på støvbeholderen ikke er blokeret og om 
nødvendigt rengør åbningen.

Tøm støvbeholderen og rengør cyklon- og formotorfiltrene.

Sorg for at der ikke sidder hår eller fibre rundt om børsten og om 
nødvendigt fjern det.

Motoren laver mærkelige 
lyde

Tjek at sugerøret og/eller sugeåbningen på støvbeholderen ikke er 
blokeret og om nødvendigt rengør.

BEMÆRK

Brugervejledning
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Bortska�else
(Gælder i EU og andre europæiske stater med programmer for separat indsamling af affald og 
genanvendelige produkter).

Emballage
Emballagematerialet kan genbruges. Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde til genbrug.

Elektrisk og elektronisk udstyr

Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må 
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Du kan få flere oplysninger hos kommunen, de kommunale bortskaffelsesvirksomheder, 
producenten eller i den butik, hvor du købte produktet.

Batteriet skal tages ud, før apparatet bortskaffes, og bortskaffes separat på genbrugspladsen. 
Udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald uanset om 
de indeholder skadelige stoffer* eller ej, men skal indsamles særskilt. Tag kontakt med din 
kommune og få oplysninger om indsamlingsteder. Tænk på, at udtjente batterier kan også 
lække.  For sikker bortskaffelse skal du dække de positive og negative terminaler med el-tape, 
før du bortskaffer batteriet.

*Cd (cadmium), Hg (kviksølv), Pb (bly)

Brugervejledning
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Model X9

Størrelse (Højde x bredde x dybde) 123 x 22,5 x 26 cm

Sugerørets længde Ca. 71 cm

Styrke (med børste) 380 W

Batteri 25.2V Li-ion-batteri

Batterikapacitet 2.500 mAh

Opladningstid 2 -3 timer

Driftstid per opladning Maks. 35 min. (I Boost-tilstand: 10 min.)

Støvbeholderens kapacitet  Ca. 0,5l

Adapter

Producent Dongguan Yinli Electronics Co., Ltd
Jiaren Industrial Zone, Shuinan, Shijie Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China

Model YLJXIIBY-E300100

Ingangsspændin/AC frekvens 100 – 240 V / 50/60 Hz

Udgangsspænding/strøm/effekt 30 V = / 1,0 A / 30 W

Effektivitet ved lav belastning 
(10%)

≥86,95 %

Nullastforbrug ≥76.95 %

Strømforbrug uden belastning ≤0.1 W

KUNDESERVICE

Vær venlig at kontakte din lokale forhandler hvis du har spørgsmål vedrørende tilbehør eller reservedele.

     

Tekniske speci�kationer

Brugervejledning
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Pääyksikkö

Avauspainike pölysäiliön 
poistamiseen

Laite alapuolelta kuvattuna:

Pölysäiliön avauspainike  
(quick clean)

Pölysäiliön  
imuaukko

Moottorin esisuodatin

Latauksen merkkivalo

Boost-painike Kahva

 Litiumioniakku

Avauspainike akun 
poistamiseen

Läpinäkyvä pölysäiliö

HEPA-suodattimen kansi

a c d

e
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i
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Seinätelineen 
kiinnityskohta
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Latauspistoke

b

a

Syklonisuodatin
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Lisäosien käyttö

Lisäosa Kuva Käyttö

Moottoroitu 
sähköharja

Sisältää integroidun sähkömoottorin,  
joka pyörittää harjarullaa jopa
10 000 kierr./min.

Moottoroitu pieni 
sähköharja

- Sisältää integroidun sähkömoottorin, 
joka pyörittää harjarullaa jopa
8 000 kierr./min.
- Päällystettyjen huonekalujen imurointiin, 
patjat jne.
- Poistaa myös pinttyneen lian.

2in1-yhdistel-
mäharja

- Harjasosa voidaan irrottaa painamalla
avauspainiketta
- Päällystettyjen huonekalujen, verhojen 
jne. imuroimiseen

Erittäin pehmeä 
pölyharja

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

UV-harja - Suunniteltu tappamaan bakteerit ja 
poistamaan pölyn, itiöt sekä pölypunkit 
patjoista, verhoiluista ja matoista.

FIKäyttöohje
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Lisäosa Kuva Kuvaus ja käyttö

LED-rakosuulake - Ahtaiden ja vaikeapääsyisten kulmien  
ja välien puhdistukseen

Joustava 
rakosuulake

- Taipuisa varsi, ahtaiden ja  
vaikeapääsyisten kulmien ja  
välien puhdistamiseen

Joustava 
kulmasovitin

- Lisää ulottuvuutta ja joustavuutta
- Voidaan säätää portaattomasti

Joustava 
jatkoletku

- Lisää ulottuvuutta

Seinäteline - Helppoon ja käytännölliseen  
säilytykseen

Latausasema - Tilaa säästävään säilytykseen ja akun 
lataukseen

Adapteri - Akun lataamiseen

GBFI Käyttöohje
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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.

Tämä on Invictus X9 käyttöohje.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja ajan 
kanssa.Tämän ohjeen turvallisuushuomioita 
ja varoituksia käsittelevä osa on erityisen 
tärkeä oman ja muiden ihmisten turvalli- 
suuden kannalta. Säilytä käyttöohjeet 
myöhempää tarvetta varten. Jos luovutat 
laitteen toiselle henkilölle, varmista, että 
luovutat myös käyttöohjeet laitteen 
mukana. Tämän käyttöohjeen kuvat ovat
tarkoitettu opastukseksi oikeaan käyttöön. 
Jotkin yksityiskohdat saattavat poiketa 
alkuperäisestä tuotteesta.

Tuotteen osat

1 Pääyksikkö X9

2 Imuputki

3 Moottoroitu sähköharja King-harjarulla

4 Latausasema

5 Seinäteline

6 Adapteri

7 Joustava jatkoletku

8 Joustava kulmasovitin

9 2in1-yhdistelmäharja

10 Litiumioniakku

11 Moottoroitu pieni sähköharja

12 Erittäin pehmeä pölyharja

13 Joustava rakosuulake

14 UV-harja

15 LED-rakosuulake

FIKäyttöohje
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Yleiset tiedot

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

VARO!
Loukkaantumisvaara, jos tätä merkkiä ei noudateta.

Varoitus mahdollisista aineellisista vahingoista. 

Määräystenmukainen käyttö

 � Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kotitalouksissa. Se ei sovellu kaupalliseen 
tai teolliseen käyttöön. Käytä laitetta vain kuivien pintojen puhdistamiseen. 

 � Laite ei sovellu käytettäväksi:
 � Hehkuvan tuhkan/hiilien, savukkeiden, tulitikkujen ja muiden palavien tai helposti syttyvien 

materiaalien imuroimiseen – tulipalovaara
 � Veden tai muiden nesteiden imuroimiseen – oikosulkuvaara
 � Voit nauttia lisämahdollisuuksista sopivan ja erikseen saatavan lisävarusteen kanssa (esim. Invictus 

X-Water).
 � Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Kaikenlainen muu käyttö katsotaan määräystenvas-

taiseksi ja voi johtaa omaisuusvahinkoihin tai jopa henkilövahinkoihin. Laite ei ole lasten lelu.
 � Valmistaja ja jakelija eivät vastaa vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeen tai määräysten vastaisesta 

käytöstä.

Seuraavat symbolit ja merkit esiintyvät tässä käyttöohjeessa, laitteessa tai sen pakkauksessa. 

Symbolien merkitykset

Turvallisuus

HUOMIO!
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Turvaohjeet

Väärä sähköasennus tai liiallinen verkkojännite voivat aiheuttaa sähköiskun.
 �  Liitä laite vain, jos pistorasian verkkojännite vastaa virtalähteen tyyppikilvessä olevia tietoja. 
 � Kytke virtalähde vain helposti tavoitettavaan pistorasiaan, josta se voidaan nopeasti irrottaa 

vian sattuessa.
 � Älä käytä laitetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos adapteri on viallinen.
 � Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkoadapteria laitteen lataamiseen.
 � Virtalähteen virtajohtoa ei voi vaihtaa. Hävitä virtajohto, jos se on vahingoittunut ja korvaa 

saman tyyppisellä virtajohdolla.
 � Älä missään tapauksessa avaa laitteen koteloa: korjaukset saa tehdä vain ammattilainen. 

Korjauksia varten käy niihin erikoistuneessa liikkeessä.
 �  Älä koskaan koske pistokkeeseen märillä käsillä.
 � Älä koskaan vedä virtajohdosta irrottaaksesi pistokkeen pistorasiasta, vaan ota aina kiinni 

itse pistokkeesta.
 � Älä koskaan käytä virtajohtoa laitteen kantamiseen.
 �  Pidä laite ja verkkoadapteri etäällä avotulesta ja kuumista pinnoista.
 � Aseta virtajohto siten, että se ei aiheuta kompastumisvaaraa.
 � Älä kierrä tai solmi virtajohtoa, äläkä vedä sitä terävien reunojen yli.
 � Käytä laitetta vain sisätiloissa. Älä koskaan käytä sitä märissä tiloissa tai sateessa.
 � Säilytä laitetta siten, ettei ole vaaraa, että se putoaa kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
 � Varmista, että lapset eivät aseta mitään esineitä laitteeseen.
 �  Älä jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
 � Aina, kun et käytä laitetta, puhdistaessasi sen tai vikatilanteessa, katkaise laitteesta virta ja 

irrota pistoke pistorasiasta.
 � Älä käytä laitetta märillä käsillä, tai jos olet märällä alustalla tai jos laite on märkä.
 � Älä käytä laitetta, kun se on kytketty verkkoadapteriin tai verkkovirtaan.

VAROITUS!
SÄHKÖISKUN VAARA

FIKäyttöohje



58

 �  8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistitoimintoihin 
liittyvä tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittävää koke-
musta 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. Älä anna lasten koskaan leikkiä laitteella.

 �  Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla laitteesta ja virtalähteistä.
 �  Älä anna lasten leikkiä pakkausmuovilla. Lapset voivat takertua tai tukehtua 
siihen. 

VAROITUS!

VAROITUS!
RÄJÄHDYSVAARA JA KEMIALLISEN PALOVAMMAN VAARA!

Jos paristoja ja akkuja ei käsitellä oikein, on olemassa räjähdysvaara. Joutuminen 
kosketuksiin vuotavan akkuhapon kanssa voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja.

 �  Älä lämmitä akkua äläkä koskaan heitä sitä avotuleen. Älä tuhoa tai avaa akkua, 
älä upota sitä nesteeseen tai aiheuta oikosulkua.

 �  Vältä akkuhapon joutumista iholle, silmiin ja limakalvoille. Jos jokin näistä 
joutuu kosketuksiin akkuhapon kanssa, huuhtele kyseinen kohta heti runsaalla 
vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkäriin.

 �  Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkoadapteria laitteen lataamiseen.

 VARO!

LOUKKAANTUMISVAARA!
Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja sinulle tai muille.

 �  Älä kohdista laitetta ihmisiin tai eläimiin.

TIETTYJEN HENKILÖRYHMIEN TURVALLISUUS!
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 �  Pidä hiukset ja löysät vaatteet kaukana laitteen aukoista. Käytön aikana laite 
imee ilmaa ja voi aiheuttaa vammoja, jos se imee hiuksia tai vaatetusta.

 �  Älä käytä laitetta sementtipinnoilla tai muilla erittäin huokoisilla pinnoilla tai 
pinnoilla, joista voi irrota hengitykselle myrkyllisiä aineita.

 �  Älä anna sähköharjojen kulkea johtojen yms. yli, sillä ne voivat jäädä kiinni 
pyörivään harjaan ja vaurioitua.

 �  Kun olet käyttänyt UV-harjaa, anna UV-C-lampun jäähtyä riittävästi. UV-C- 
säteet ovat haitallisia silmille ja iholle. Älä koskaan aseta kättäsi UV-säteilyn alle 
käyttäessäsi UV-harjaa. Älä katso UV-C-lamppuun.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Laitteen vääränlainen käsittely voi vahingoittaa itse laitetta.
 �  Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja käytön aikana.
 �  Pidä laite ja verkkoadapteri etäällä kuumista pinnoista. Älä koskaan altista 
korkeille lämpötiloille (lämmitys jne.) tai sääolosuhteille (sade jne.).

 �  Älä koskaan täytä laitteen koteloa nesteellä.
 �  Poista pölyn, nukan, hiusten jne. aiheuttamat tukokset, koska ne vähentävät 
laitteen imutehoa.

 �  Älä jatka laitteen käyttöä, jos muoviosissa on halkeamia tai rakoja tai ne ovat 
vääntyneet. Vaihda vaurioituneet osat vain sopiviin alkuperäisiin varaosiin.

 �  ÄLÄ KOSKAAN peitä UV-harjan pohjassa olevia infrapuna-antureita.

1. Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki osat, ja tarkista osat myös kuljetusvaurioiden varalta.
Ostamasi setin sisältö on ilmoitettu pakkauksessa tai erillisessä mukana tulleessa asiakirjassa. Jos haluat 
tehdä reklamaation, otathan yhteyttä asiakaspalvelutiimiimme.
2. Poista pakkaus ja kaikki etiketit/tarrat, jotka on kiinnitetty tuotteeseen mainostarkoituksessa tai 
suojaamaan sitä kuljetuksessa.
3. Aseta akku paikalleen ja lataa se.

VAHINGOITTUMISEN VAARA!
HUOMIO
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Akun lataaminen

HUOMIO!

1. Varmista, että laite on kytketty pois päältä.
2. Lataa akku liittämällä latauspistoke (k) verkkoadapterille sopivaan pistorasiaan (kuva D).
Tai
Poista akku pääyksiköstä painamalla akun päällä olevaa avauspainiketta (o) ja vetämällä sitä ulos (kuva E). Liitä 
latausasema sopivaan pistorasiaan mukana toimitetulla verkkoadapterilla ja aseta akku sille tarkoitettuun 
syvennykseen (kuva F).
3. Latauksen merkkivalo (d) vilkkuu sinisenä latauksen aikana.
4. Kun akku on ladattu täyteen, latauksen merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

Imuputken/harjojen/lisävarusteiden kiinnittäminen ja irrottaminen
 � Liu‘uta imuputki pääyksikön aukkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen. Poista se painamalla avauspainiketta ja 

vetämällä imuputki irti pääyksiköstä (kuva B).
 �  Sähköharja, pieni sähköharja ja UV-harja toimivat lisäksi omalla, laitteeseen integroidulla moottorilla, joten ne 

täytyy liittää joko suoraan pääyksikköön tai imuputkeen virtalähteen takaamiseksi. Tehdäksesi tämän liitä se 
vaadittavaan osaan. Irrota lisäosa painamalla avauspainiketta (kuva C).

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

KÄYTTÖ

Mattojen ja kovien lattiapintojen puhdistus
 �  Lue valmistajien hoito-ohjeet ennen lattioiden ja mattojen puhdistusta.
 � Pyörivät harjarullat voivat vaurioittaa joitain mattoja ja kovia lattiapintoja. Monet matot nukkaantuvat, jos niitä 

puhdistetaan pyörivillä harjarullilla. Testaa harjarullaa aina ensin lattiaan tai mattoon huomaamattomalla alueella. 
 �  Varmista ennen lakattujen lattiapintojen (esim. lautalattiat, linoleumi jne.) imuroimista, ettei sähköharjan- 

pohjassa ole mitään ulkoisia esineitä, jotka voivat aiheuttaa naarmuuntumista.

Laitteen kytkeminen päälle/päältä pois – Boost-painike
 � Paina käynnistyspainiketta käynnistääksesi tai sammuttaaksesi pölynimurin (i). Pölynimuri on käynnissä niin 

kauan kuin painat painiketta. Voit käyttää myös lukitusvipua, jolloin laite pysyy jatkuvasti käynnissä.
 � Imuteho voidaan maksimoida painamalla Boost-painiketta (e). Kun laite sammutetaan, kytkeytyy Boost- 

toiminto automaattisesti pois päältä. Boost-toiminto voidaan kytkeä pois päältä myös painamalla Boost- 
painiketta uudelleen.

Lataa akku vain mukana toimitetulla latausjohdolla. Käytä aina alkuperäistä akkua. 

Latausaseman kokoaminen
1. Aseta pidike latausaseman etuosassa olevaan syvennykseen.
2. Kiristä pidike mukana toimitetulla ruuvilla.
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Lataa akku vain mukana toimitetulla latausjohdolla. Käytä aina alkuperäistä akkua. 
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 maassa silloin, kun 
se ei ole käytössä.

Pölysäiliön tyhjentäminen 
1. Sammuta pölynimuri.
2. Tyhjennä pölysäiliö viimeistään silloin, kun kerääntynyt lika saavuttaa Max-merkkiviivan. 
3. Pidä laitetta ja pölysäiliötä roska-astian yläpuolella. Paina pölysäiliön avauspainiketta. Luukku aukeaa 

alaspäin ja lika putoaa pois säiliöstä (kuva H).
4. Sulje lopuksi luukku huolellisesti.

Latausasema
Suunniteltu erityisesti tilaa säästävään ja turvalliseen säilytykseen. Irrota imuletku pääyksiköstä ja 
aseta pääyksikkö kuvan mukaisesti latausasemaan (kuva G). Etupuolella on paikka sähköharjan 
(imuletku tai ilman imuletkua) säilytykseen sekä 2 muuta paikkaa lisäosille. Se toimii myös  
latausasemana (katso: ”Akun lataaminen”).

Laitteen ohjeiden vastainen käsittely voi vahingoittaa laitetta. Puhdista KAIKKI suodattimet säännölli-
sesti ylläpitääksesi imutehon.
1. Kytke pölynimuri pois päältä.
2. Poista pölysäiliö (kuva I) (katso myös kohta ”Pölysäiliön tyhjentäminen”).
3. Poista syklonisuodatin (b) kiertämällä sitä myötäpäivään (kuva M).
4. Irrota moottorin esisuodatin (c) poistamalla se pääyksikön yläosasta (kuva J).
5. Irrota HEPA-suodatin (kuva K).
6. Puhdista suodattimet (katso myös kohta ”Puhdistus“).
7. Aseta suodattimet takaisin pääyksikköön ja kiinnitä pölysäiliö takaisin.

Sykloni-, HEPA- ja moottorin esisuodattimen irrottaminen

HUOMIO!

Vaihda HEPA-suodatin noin 6 kuukauden välein. 

HUOMIO

VAHINGOITTUMISEN VAARA!
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Puhdistus

1. Kytke pölynimuri pois päältä.
2. Puhdistaaksesi pölysäiliön, irrota se ensin pääyksiköstä. 

 � Tee tämä painamalla avauspainiketta pääyksikön pohjasta (g)
 � Kallista pölysäiliö ja poista se pääyksiköstä (kuva l).
 � Puhdista pölysäiliö harjalla tai kostealla liinalla.
 � Takaisin asettamista varten liitä pölysäiliö ensin pääyksikön etuosaan ylös ja paina pölysäiliö 

pääyksikköön niin, että se lukkiutuu napsahtamalla paikalleen. 
3.  Tee tämä painamalla avauspainiketta pääyksikön pohjasta (g). Kallista pölysäiliö ja poista se 

pääyksiköstä (kuva l).
4. Puhdista pölysäiliö harjalla tai kostealla liinalla.
5. Takaisin asettamista varten liitä pölysäiliö ensin pääyksikön etuosaan ylös ja paina pölysäiliö 

pääyksikköön niin, että se lukkiutuu napsahtamalla paikalleen. 
 � Kun haluat puhdistaa King-harjarullan, löysää kotelon pohjassa olevaa ruuvia kolikolla tai sopivalla 

ruuvimeisselillä ja poista sitten pieni kansi. Tai UV-harjan ollessa kyseessä, poista sen kansi.
 � Irrota harjarulla (kuva L) ja puhdista se tarvittaessa juoksevan veden alla. 
 � Asettaessasi rullaa takaisin paikalleen, ole tarkkana, että se menee oikeaan asentoon.
 � Integroidun moottorin takia harjan kotelo voidaan puhdistaa vain hieman kostutetulla liinalla tai 

pehmeällä harjalla. Älä koskaan pidä sitä juoksevan veden alla.
6. Anna kaikkien osien kuivua kunnolla ennen uudelleen kokoamista.

HUOMIO!

Laitteen ohjeiden vastainen käsittely voi vahingoittaa itse pölynimuria. Älä koskaan upota laitetta 
veteen puhdistaaksesi sen. Älä puhdista laitetta höyrypuhdistimella.
Varmista, ettei imurin sisälle pääse nesteitä. Varmista, että kaikki osat, erityisesti suodattimet, ovat 
kuivia ennen laitteen uudelleenkokoamista puhdistuksen jälkeen. Älä käytä voimakkaita puhdistusainei-
ta, harjoja metalli- tai nailonharjaksilla tai metallisia puhdistustyökaluja kuten veitset, kovat lastat ja 
vastaavat.

VAHINGOITTUMISEN VAARA
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VAROITUS!
Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke virtalähteestä ennen vian korjaamista! 
Muuten seurauksena voi olla loukkaantuminen tai sähköisku.

Vianmääritys

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

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 pistorasiaan.

Pistorasia on mahdollisesti viallinen, kokeile toista pistorasiaa.

Tarkista, käytitkö oikeaa virta-adapteria.

Heikko imuteho Tarkista pölysäiliön imuaukko ja puhdista se tarvittaessa.

Tyhjennä pölysäiliö ja puhdista syklonisuodatin ja moottorin 
esisuodatin.

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

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

HUOMIO!
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Hävittäminen
(Sovelletaan Euroopan unionissa ja muissa Euroopan valtioissa, joissa on järjestelmät jätteiden ja 
kierrätettävien materiaalien erilliskeräykseen)

Pakkaus
Pakkausmateriaali on kierrätettävää. Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti ja vie se asianmukaiseen 
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.

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. 
*Cd (cadmium), Hg (kviksølv), Pb (bly)
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Malli X9

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

Imuputken pituus Noin 71 cm

Teho (sähköharjan kanssa) 380 W

Akku 25.2 V litiumioniakku

Akkukapasiteetti 2 500 mAh

Akun latauksen kesto 2 – 3 h

Käyttöaika Max. 35 min. (Boost-tilassa 10 min)

Pölysäiliön tilavuus Noin 0,5 l

Adapteri
Valmistaja

Dongguan Yinli Electronics Co., Ltd
Jiaren Industrial Zone, Shuinan, Shijie Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China

Malli YLJXIIBY-E300100

Jännite: SISÄÄN 100 – 240 V / 50/60 Hz

Jännite: ULOS 30 V = / 1,0 A / 30 W

Keskimääräinen aktiivinen teho =86,95 %

Tehokkuus pienellä kuormituksel-
la (10 %)

=76.95 %

Virrankulutus ilman kuormitusta =0.1 W

ASIAKASPALVELU

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

     

Tekniset tiedot
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