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Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de 
standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. 
Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje 
overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het 
apparaat op het stopcontact aansluit. 
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, 
zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis 
en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of 
nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van 
het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen. 
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het 
apparaat gaan spelen. 
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen 
kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren. 
Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat 
defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het 
gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen. 
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker 
kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde 
elektricien mag reparaties uitvoeren. 
Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen. 
Haal de adapter niet uit de netvoeding door aan het snoer te trekken. 
Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand. 
Gebruik de adapter niet om niet-oplaadbare batterijen of andere 
apparaten op te laden. 
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor 
het is bedoeld. 
Wees voorzichtig bij het gebruik van accessoires met draaiende 
onderdelen. Dit kan beknelling veroorzaken. 
Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat 
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het apparaat afkoelen voordat u accessoires omwisselt of monteert 
en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden. 
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. 
Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde voedingseenheid. 
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of 
een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.  
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. 
Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Veilig omgaan met batterijen
Zorg dat er geen kortsluiting met de stroompunten kan optreden. 
Als een accu of batterij begint te lekken, zorg er dan voor dat 
de lekkende vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. 
Als dat wel gebeurt, dient u het desbetreffende gebied met veel 
water te spoelen en een arts te raadplegen.  
Secundaire celbatterijen en accu's moeten voor gebruik worden 
opgeladen. Als de accu langdurig niet is gebruikt, kan het nodig 
zijn deze meerdere keren op te laden en te ontladen voordat hij 
weer optimaal presteert. 
Laat een accu niet langdurig opladen wanneer u deze niet gebruikt. 
Gebruik geen andere oplader dan die is meegeleverd voor 
gebruik met het product. 
Gebruik geen celbatterij of accu die niet is ontworpen voor 
gebruik met het product. 
Houd accu's buiten het bereik van kinderen. 
De accu mag niet worden geplet, worden doorboord, uit elkaar 
worden gehaald of anderszins worden beschadigd. 
Bewaar accu's niet bij temperaturen boven 60 °C. 
Vermijd opslag in direct zonlicht. 
Stel de accu niet bloot aan vuur of hitte, want dan kan deze exploderen.  
Stel de accu niet bloot aan mechanische schokken. 
Als u de lege accu wilt weggooien, dient u deze naar een 
plaatselijk recyclingcentrum te brengen. Neem voor meer 
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informatie contact op met lokale instanties. 
Dit apparaat heeft een niet-verwijderbare Li-ion accu van 
11,1 V / 2200 mAh. 
Verzorging en onderhoud
Haal altijd de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact voordat 
u de stofzuiger gaat schoonmaken of onderhouden. 
Veeg de buitenkant van de stofzuiger schoon met een zachte, 
vochtige doek en laat goed drogen. 
Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om 
onderdelen van de stofzuiger schoon te maken. 
Dompel de stofzuiger niet onder in water of een andere vloeistof.  
Maak het HEPA-filter schoon elke keer dat u de stofbak verwijdert.
Wat u wel en niet moet doen
WEL DOEN: 
Controleer of het HEPA-filter niet is geblokkeerd. 
Zorg dat de stofbak en het HEPA-filter regelmatig worden 
schoongemaakt om de zuigkracht te behouden en de levensduur 
van de stofzuiger te verlengen.
NIET DOEN: 
Gebruik de stofzuiger niet zonder het HEPA-filter en de stofbak. 
Gebruik de stofzuiger niet om ontvlambare vloeistoffen, lucifers, 
sigarettenpeuken, hete as of hete, brandende of rokende 
voorwerpen op te zuigen. 
Gebruik de stofzuiger niet om water of andere vloeistoffen op te 
zuigen, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.
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Beschrijving van onderdelen

1. Hoofdunit van de snoerloze handstofzuiger 
2. Aan-uitknop 
3. Oplaadstation 
4. Oplaadpoort. 
5. HEPA-filter 
6. Filterkegel 
7. Hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken 

8. Borstelhulpstuk 
9. Stofbak 
10. Ontgrendelknop voor 
 de stofbak 
11. Zuigmond 
12. Luchtinlaat 
13. Indicatielampje
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Gebruiksaanwijzing
Vóór het eerste gebruik 
Voordat u de stofzuiger voor de eerste keer gebruikt, dient u deze schoon te maken 
met een zachte, vochtige doek en deze grondig af te drogen. 
Dompel de stofzuiger niet onder in water of een andere vloeistof.

De snoerloze handstofzuiger opladen
Voor het eerste gebruik moet de stofzuiger ongeveer 4–5 uur worden opgeladen. De 
volgende oplaadtijden zijn afhankelijk van het gebruik. Als de accu van de stofzuiger 
tijdens gebruik helemaal leeg raakt, kan het opladen tot 4–5 uur duren. 
STAP 1: Controleer of de stofzuiger uitgeschakeld is. 
STAP 2: Het oplaadstation wordt gedemonteerd geleverd. Plaats de twee delen tegen 
elkaar en lijn de oplaadpoort uit met het uiteinde van de netspanningsadapter aan de 
andere kant. Druk de delen samen tot ze op hun plaats klikken. Plaats de stofzuiger op 
het oplaadstation. 
STAP 3: Steek de stekker van de netspanningsadapter in het stopcontact. Het 
indicatielampje brandt rood tijdens het opladen. Zodra de accu is opgeladen, gaat het 
indicatielampje blauw branden.

OPMERKING: Tijdens het opladen kan de hoofdunit van 
de stofzuiger warm worden. Haal altijd de stekker van de 
netspanningsadapter uit het stopcontact zodra de accu volledig 
is opgeladen. 
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de meegeleverde 
netspanningsadapter. Het gebruik van een ander type vergroot 
het risico op schade aan het apparaat of letsel voor de gebruiker.

De snoerloze handstofzuiger gebruiken
Het hulpstuk voor moeilijk bereikbare plekken is ideaal voor het schoonmaken van 
radiatoren, hoeken, uitsparingen en andere plekken die normaal moeilijk bereikbaar 
zijn. Het borstelhulpstuk kan worden gebruikt om stof en vuil te verwijderen van planken, 
kasten en vensterbanken.  
STAP 1: Zorg dat de stofzuiger is uitgeschakeld en verwijder de stofzuiger van het oplaadstation. 
STAP 2: Plaats indien nodig een hulpstuk door het stevig in de luchtinlaat te steken.  
STAP 3: Schakel de stofzuiger in door op de aan-uitknop te drukken. 

OPMERKING: Het indicatielampje knippert wanneer de accu 
bijna leeg is en moet worden opgeladen.  



WAARSCHUWING: Gebruik de stofzuiger niet zonder dat het 
HEPA-filter, de filterkegel en de stofbak op hun plek zitten.  
Maak het HEPA-filter regelmatig schoon om zuigkracht te behouden.

De stofbak legen  
Voor optimale prestaties moet de stofbak regelmatig worden geleegd. Als de 
zuigkracht afneemt, dient u de stofbak te legen. 
STAP 1: Houd de stofzuiger vast met de stofbak naar boven gericht. Druk op de 
ontgrendelknop van de stofbak en verwijder het stofbakdeksel voorzichtig van de stofbak. 
STAP 2: Leeg de stofbak langzaam en voorzichtig om de hoeveelheid stof die vrijkomt 
te verminderen. Veeg de onderdelen indien nodig schoon met een zachte, vochtige 
doek en droog ze zorgvuldig. 
STAP 3: Plaats de zuigmond terug door deze uit te lijnen met de stofzuiger en op zijn 
plaats te duwen totdat hij vastklikt.

OPMERKING: Wij raden u aan de stofbak buiten te legen. 
Het HEPA-filter en de filterkegel schoonmaken
Het HEPA-filter is alleen toegankelijk wanneer de stofbak is verwijderd.  
STAP 1: Nadat u de stofbak hebt geleegd volgens de instructies in het gedeelte 'De 
stofbak legen', verwijdert u de stofbak uit de hoofdunit door deze rechtsom te draaien 
tot de pijlen zijn uitgelijnd met de ontgrendelde stand.  
STAP 2: Verwijder het HEPA-filter en de filterkegel door ze uit de stofbak te trekken. 
STAP 3: Schud het HEPA-filter totdat de meeste stof is verwijderd. Spoel het filter en de 
filterkegel vervolgens af onder schoon, warm water en laat ze aan de lucht drogen. 
STAP 4: Als beide volledig droog zijn, plaatst u het HEPA-filter terug in de filterkegel en 
plaatst u die in de stofbak. 
STAP 5: Plaats de stofbak in de hoofdunit, lijn de pijl uit met het ontgrendelsymbool en 
draai linksom tot de pijlen zijn uitgelijnd met de vergrendelde stand.

OPMERKING: Het HEPA-filter en de filterkegel moeten ten 
minste eens in de drie weken grondig worden schoongemaakt. 
Maak het HEPA-filter niet schoon met schoonmaakmiddel en 
gebruik geen externe warmtebronnen, zoals een radiator, om 
het filter te drogen. 
WAARSCHUWING: Zet de stofzuiger pas weer in elkaar 
en gebruik deze pas weer wanneer het HEPA-filter en de 
filterkegel volledig droog zijn; anders kan er schade ontstaan.
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Opbergen
Controleer of de stofzuiger koel, schoon en droog is voordat u deze op een koele, 
droge plaats opbergt. 
Bewaar de netspanningsadapter apart en controleer of deze niet is verbogen bij de 
aansluitingen, omdat dit schade aan de draden kan veroorzaken.

Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing
De stofzuiger laadt 
niet op.

De netspanningsadapter is 
niet goed aangesloten.

De stofzuiger is niet volledig in 
het oplaadstation geplaatst.

Bevestig de stofzuiger in het 
oplaadstation en schakel de 
stofzuiger in op netspanning. 

Controleer of de stofzuiger 
volledig in het oplaadstation zit.

De zuigkracht 
is slecht.

De luchtinlaat of het hulpstuk 
is geblokkeerd.

De stofbak is bijna vol.

Het HEPA-filter is geblokkeerd.

De accu raakt leeg.

Koppel het hulpstuk los en 
verwijder de verstopping.

Leeg de stofbak volgens de 
instructies in het gedeelte De 
stofbak legen.

Maak het HEPA-filter schoon 
volgens de instructies in het 
gedeelte 'Het HEPA-filter en 
de filterkegel schoonmaken'.

Laad de stofzuiger op 
volgens de instructies in 
het gedeelte 'De snoerloze 
handstofzuiger opladen'. 

De stofzuiger werkt 
niet meer.

De accu is leeg. Laad de stofzuiger op 
volgens de instructies in 
het gedeelte 'De snoerloze 
handstofzuiger opladen'.
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Specificaties
Productcode: PF01096 
Accu: 11,1 V  2200 mAh Li-ion (meegeleverd) 
Adapterinvoer: 100–240 V~ 50/60 Hz 
Adapteruitvoer: 14 V  0,5 A, 7,0 W 
Gemiddelde actieve efficiëntie: 82,03 % 
Efficiëntie bij lage belasting (10%): 73.50 % 
Energieverbruik zonder belasting: 0,1 W 
Capaciteit stofreservoir: 100 ml 
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Opmerkingen:
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UP Global Sourcing UK Ltd., 
UK. Manchester OL9 0DD. 
Germany. 51149 Köln.
Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze 
klantenservice via customercare@upgs.com

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het 
hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie
Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van 
de garantieperiode verschilt per product. Als er een aanvaardbaar aankoopbewijs 
kan worden voorgelegd, biedt Petra 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de 
aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, 
voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of 
demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief 
blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar 
product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze 
garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom 
adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, 
een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur 
Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de 
batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats 
daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt 

inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze 
gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en 
voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische 
en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking 
kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte 
apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid.  
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en 
elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd. Voor informatie over 
waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op 
met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper. 
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