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Brukerhåndbok for trådløs støvsuger selvrensende sett

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for fremtidig bruk.
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1. Siste bruksanvisning

2. Forklaring av symboler
 Lynsymbolet inne i en trekant brukes når det er en potensiell risiko for

personskade, for eksempel elektrisk støt.

 Et utropstegn i en trekant indikerer viktige instruksjoner i denne bruksanvisningen som absolutt må observeres.

 Pilsymbolet indikerer spesifikke tips og råd om bruk.

3. Sikkerhetsinstruksjoner
Les bruksanvisningen før bruk.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
FØR BRUK LES ALLE INSTRUKSJONER
Når du bruker et elektrisk apparat, bør grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende: LES
ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK (DETTE APPARATET).
Unnlatelse av å følge advarslene og instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

ADVARSEL –For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller skade:

ADVARSEL:

1. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller kvalifiserte personer 
for å unngå fare;
2. Les instruksjonene før du lader;
3. Kun for innendørs bruk, ikke utsett for regn;
4. Batteriladeren er laget for å lade det oppladbare batteriet levert av produsenten;
5. Ikke bruk noen annen lader for å lade batteriet levert av produsenten, og ikke prøv å lade opp andre typer batterier 
med denne laderen. Ikke prøv å lade ikke-oppladbare batterier med denne laderen;
6. Før lading, sjekk om spenningen som er spesifisert på merkelappen samsvarer med nettspenningen;
7. Under lading må apparatet plasseres i et godt ventilert område;
8. Ta støpselet ut av stikkontakten før du rengjør eller vedlikeholder laderen;
9. Apparatet skal kun brukes med strømforsyningsenheten som følger med apparatet;
10. Dette apparatet inneholder batterier som kun kan skiftes ut av faglærte personer;
11. Batteriet må fjernes fra apparatet før det kasseres;
12. Apparatet må kobles fra strømnettet når batteriet tas ut;
13. Dette apparatet kan kun brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske 
eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av 
apparatet på en sikker måte og forstå farene involvert;
14.Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn;
15.Barn bør ikke leke med apparatet;
16. Ikke bruk utendørs eller på våte overflater;
17. Ikke tillat å brukes som leketøy. Nøye oppmerksomhet er nødvendig når den brukes av eller i nærheten av barn, 
kjæledyr eller planter;
18.Bruk kun som beskrevet i denne håndboken. Bruk kun produsentens anbefalte vedlegg;
19. Ikke bruk med skadet ledning eller støpsel. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, har blitt mistet, skadet,
etterlatt utendørs, eller falt i vann, returner den til et servicesenter;
20. Ikke trekk eller bær i ledningen, bruk ledningen som håndtak, lukk en dør på ledningen, eller trekk ledningen 
rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør apparatet over ledningen. Hold ledningen unna oppvarmede overflater;
21. Ikke koble fra ved å trekke i ledningen. For å koble fra, ta tak i støpselet, ikke ledningen;
22. Ikke håndter laderen, inkludert laderpluggen, og laderterminalene med våte hender;
23. Ikke stikk gjenstander inn i åpningene. Ikke bruk med blokkert åpning; holdes fri for støv, lo, hår og annet som 
kan redusere luftstrømmen;
24. Hold hår, løse klær, fingre og alle deler av kroppen unna åpninger og bevegelige deler;
25. Vær ekstra forsiktig ved rengjøring i trapper;
26. Ikke bruk til å plukke opp brennbare eller brennbare væsker, som bensin, eller bruk i områder der de kan være 
tilstede;
27. Ikke plukk opp noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske;
28. Ikke bruk uten støvkopp og filter på plass;
29.Forhindre utilsiktet start. Sørg for at bryteren er i av-posisjon før du kobler til batteripakken, tar opp eller bærer 
apparatet. Å bære apparatet med fingeren på bryteren eller strømførende apparat som har bryteren på, inviterer 
til ulykker;
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30.Koble batteripakken fra apparatet før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller oppbevaring av apparatet. 
Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte apparatet ved et uhell;
31. Lad kun med laderen spesifisert av produsenten. En lader som passer for én type batteri pakken kan skape 
brannfare når den brukes med en annen batteripakke;
32. Bruk kun apparater med spesifikt utpekte batteripakker. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for 
skader og brann;
33. Når batteripakken ikke er i bruk, hold den unna andre metallgjenstander, som binders, mynter, nøkler,spiker, 
skruer eller andre små metallgjenstander, som kan koble fra en terminal til en annen. Shorting av batteripolene 
sammen kan forårsake brannskader eller brann;
34. Under dårlige forhold kan væske slynges ut fra batteriet; unngå kontakt. Hvis kontakt oppstår ved et uhell, 
skyll med vann. Hvis væske kommer i kontakt med øynene, søk i tillegg medisinsk hjelp. Væske som kommer ut 
av batteriet kan forårsake irritasjon eller brannskader;
35. Ikke bruk en batteripakke eller et apparat som er skadet eller modifisert. Skadede eller modifiserte batterier 
kan vise uforutsigbar oppførsel som resulterer i brann, eksplosjon eller fare for skade;
36. Ikke utsett en batteripakke eller et apparat for brann eller høy temperatur. Eksponering for brann eller temperaturer 
over 130°C (266°F) kan forårsake eksplosjon;
37. Følg alle ladeinstruksjoner og ikke lad batteripakken eller apparatet utenfor temperaturområdet spesifisert i 
instruksjonene. Feil lading eller ved temperaturer utenfor spesifisert rekkevidde kan skade batteriet og øke 
risikoen for brann;
38. Få utført service av en kvalifisert reparasjonsperson som kun bruker identiske reservedeler. Dette vil sikre at 
sikkerheten til produktet opprettholdes;
39. Ikke modifiser eller forsøk å reparere apparatet eller batteripakken unntatt som angitt i bruks- og vedlikeholdsan-
visningen;
40. Slå alltid av dette apparatet før du kobler til eller fra elektrisk børste;
41. Ikke spray vann på hoveddelen av de doble roterende elektriske moppebørstene eller senk hoveddelen i vann, 
ellers kan det forårsake elektrisk støt eller produktskade;
42. Ikke berør den buede delen av de doble roterende elektriske moppbørstene med hendene, ellers kan det 
forårsake skade;
43. Ikke installer moppputene når de doble roterende elektriske moppbørstene er i drift, ellers kan det forårsake 
skade;
44. Ikke bruk dette produktet til å støvsuge skarpe gjenstander som glassfragmenter, ledninger, kniver osv., 
ellers kan det forårsake personskade eller produktskade;
45. Ikke fjern moppputene før de doble roterende elektriske moppbørstene slutter å snurre helt, ellers kan det 
forårsake skade;
46.   Følg med på skrittet ditt hvis det er rester av vann på gulvet etter bruk av produktet for å forhindre utglidninger;
47. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn;
48. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på 
en sikker måte og forstår farene involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. 
Barn bør ikke leke med apparatet;
49. Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes ut. Ved lading trengs ingen handling fra brukere 
for å skifte adapteren mellom 50 og 60 Hz, adapteren kan tilpasse seg for både 50 og 60 Hz.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE
Kun husholdningsbruk.

FORSIKTIGHET:
1. Pass på at støpselet er godt satt inn for å unngå elektrisk støt, kortslutning og brann;
2. Slå av strømforsyningen umiddelbart og trekk ut kontakten i tilfelle produktforvrengning, overoppheting, 
uvanlig lukt og lyd under lading eller drift. Plasser produktet på et åpent og ikke-brennbart område. Få utført service 
av produsenten eller en kvalifisert reparasjonsperson. Dette vil sikre at sikkerheten opprettholdes;
3. Ikke hell vann på produktet eller pluggen eller dypp dem i vann;
4. Hvis børstevalsen svikter, slå av støvsugeren umiddelbart. Sjekk om børstevalsen er pakket inn av hår eller 
andre for lange fibre og rengjør;
5. Hold støvsugeren unna noen som bærer en pacemaker under bruk;
6. Hold støvsugeren utilgjengelig for barn eller kjæledyr for å unngå skader når den er festet på veggfestet for 
oppbevaring;
7. Når du lader med veggfestet, sørg for at hovedenheten passer perfekt mot veggfestet for å unngå å falle av og 
forårsake skader;
8. Når du lader hovedenheten, sørg for at batteriindikatoren er på;
9. Hold barn unna veggfestet, spesielt et med ladefunksjon. Produkt som faller ned under lading kan forårsake 
farer som elektrisk støt på grunn av lekkasje;
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1. Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens;
(2) Denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift;
2. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan 
ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret;
MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i 
henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig 
interferens i en boliginstallasjon;
Dette utstyret genererer bruksområder og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og 
brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er 
imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon;
Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå 
utstyret av og på;
Brukeren oppfordres til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:
(1) Reorienter eller flytt mottakerantennen;
(2) Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren;
(3) Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til;
(4) Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

FCC-ERKLÆRING

FCC-erklæring om strålingseksponering

Dette utstyret overholder FCC-grensene for strålingseksponering angitt for et ukontrollert miljø;

Dette utstyret er en håndholdt enhet.

10. Ikke slipp produktet. Ikke plasser produktet under mekanisk påkjenning. Unngå at produktet kolliderer med 
andre gjenstander;
11. Rengjør støvkoppen i tide for å garantere god luftventilasjon, for å unngå dårlig suge- eller motoroppvarm-
ing forårsaket av luftblokkering;
12. Beskytt støvsugeren mot ekstreme temperaturer. Anbefalte drifts- og lagringstemperaturer er 32°F (0°C) til 
95°F (35°C). Oppbevar den på et kjølig og tørt sted;
13. Ikke bruk en støvsuger til å suge opp vann for å unngå at vann kommer inn i hovedenheten og forårsaker 
funksjonsfeil. Når vann kommer inn i støvkoppen, slå av støvsugeren umiddelbart og tøm støvkoppen. Sørg 
for at støvkoppen er helt tørr;
14. Tørk etter å ha vasket børstevalsen helt før den settes på plass igjen;
15. Rengjør vedlegg i tide etter bruk for å forhindre matrester, bomull fra å råtne i dem;
16. Bruk kun rengjøringsbørsten levert av produsenten for å rengjøre støvkoppfilteret. Ikke bruk andre stål- 
eller harde børster;
17. Hold rengjøringsbørsten utilgjengelig for barn for å unngå skade. Med et skarpt blad brukes rensebørsten 
til å kutte bort sammenfiltrede stoffer som er vanskelige å rengjøre;
18. Det anbefales å tømme vanntanken etter bruk av de doble roterende elektriske moppbørstene for å forhindre 
at vann siver inn og skader gulvet;
19. Ikke utsett de doble roterende elektriske moppbørstene for solen eller oppbevar dem ved temperaturer under 
0 °C, ellers kan det forårsake produktskade;
20. Ikke bruk produktet til å rengjøre det samme stedet over lengre tid, ellers kan det skade hovedenheten;
21. Ikke tråkk på vakuumhodet til de doble roterende elektriske moppbørstene, ellers kan det forårsake produktskade;
22. Dette produktet er ikke ment for bruk på tepper, ellers kan det skade produktet eller teppene;
23. To moppeputer må installeres samtidig når du bruker de doble roterende elektriske moppebørstene, ellers 
kan det skade gulvet.
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Oversikt

Hovedenhet

LED lys

Utløserknapp

Støvinntak

Roterende plate

Vanntanklokk

Knapp for justering
 av vanneffekt

Hjul

Selvrensende stasjon (valgfritt)

Spor

Selvrensende plate

Handle
Selvrensende 
platehåndtak

Selvrensende 
stasjon
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Installasjon og bruk

1) Montering av moppputer og tilsetning av vann

Åpne vanntankpluggen over
vanntank (åpen fra venstre mot 
høyre som vist på bildet);

Tilsett deretter rent vann til
passende vannstand i en
desilitermål;

Forsiktighet

1. Rengjøringsytelsen vil bli redusert hvis moppputene ikke er riktig festet til de roterende platene;
2. 
3. 

Ikke fyll vanntanken ved å sette den rett under springvannet;

4. 
Ikke legg til andre ting i vanntanken for å forhindre blokkering av vanntanken;

5. 
Tøm vanntanken etter rengjøring av gulvet;
Ikke tilsett vann ved temperaturer over 50 °C. Tilsetning av andre væsker vil føre til skade på innsiden
av produktet.

2) Justering av vanneffekten

Trykk på knappen for å bytte
til Small Water Output-modus,
" é n  v a n n d r å p e " - i k o n e t  t i l  
venstre lyser. Denne modusen
brukes til å rengjøre gulv som 
ikke kan bli alvorlig våte eller
for å redusere vannmengden.

Trykk på knappen igjen for å 
bytte til modus for stor vannutgang,
" t o  v a n n d r å p e r " - i k o n e t  t i l  
høyre lyser. Denne modusen
brukes til å rense gjenstridige 
flekker eller for å øke vannmengden.

Trykk på knappen en gang 
til for å bytte til No Water
( e l l e r  T ø r r ) - m o d u s ,  
vanndråpeikonene lyser av.

Forsiktighet

1.
 

Vanndråpeikonlampene er av som standard når produktet forlater fabrikken. Vennligst juster vannmengden
 ved å trykke på knappen for justering av vanneffekt;

2. Hvis produktet kan være sluttet å bruke i lang tid, slå vanndråpeikonlyset til Av ved å trykke på knappen
 for justering av vanneffekt for å unngå funksjonsfeil;

3. Før du flytter apparatet eller når du trenger å tørke og tørker gulvet, slå vanndråpeikonlyset til Av ved 
å trykke på knappen for justering av vanneffekt.

① ② ③

Med den lodne siden vendt utover, 
innrett moppputens senter
med den roterende platens
senter, og fest deretter moppputen
ti l  den roterende platen.
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1. Det anbefales å bruke på glassvegg og keramikkvegg; vennligst hold veggen ren før installasjon, fri for 
    støv og urenheter;
2. Limet til silikonfestesetet er en engangsgjenstand, hvis feil bruk vil føre til skade på veggen;
3. Silikonfestesetet kan ikke ordnes opp og ned med veggsugfesteboksen til vakuumet renere, for ikke å
    påvirke bruken;
4. Linjeutkastbildene er kun for referanse, og den spesifikke konfigurasjonen er underlagt det faktiske produktet.

Forsiktighet

3) Bruk av silikonfesteBruk av silikonfeste

Når du installerer silikonfestet, må du først måle posisjonen 110 cm over bakken, fjerne limet på baksiden 
av silikonfestet, og plasser silikonfestet på den målte pastaen og fikser plasseringen av beløpet;

Ikke plasser silikonfestet og veggen
suge ladeboks vertikalt sammen

Det anbefales å skille silikonfestet
og veggsug-ladeboksen til venstre eller høyre

or

Trinn 2: Fjern limet

Trinn 3: Lim inn på veggen

Trinn 1: Mål størrelsen

110cm

N
O



7

Rengjøring og vedlikehold

Manuell rengjøring

Våt og vask moppen med
vann før bruk;

Sette inn rengjøringsbørsten med en
lang tørking tvilling roterende elektrisk
roterende børste for rengjøring av suge grå;

Forsiktighet

1. For å tørke mopp gulvet, bare installer puten og begynn å tørke, du trenger ikke å fukte det;
2. Etter å ha rengjort moppputene, sørg for å vri vannet grundig ut;
3. Ikke bruk den lange rengjøringsbørsten til å rengjøre andre ting enn de doble roterende elektriske moppbørstene;
4. Før du bruker den lange rengjøringsbørsten til å rengjøre de doble roterende elektriske moppbørstene, 

sørg for at apparatet er slått av;
5. Hold den lange rengjøringsbørsten tørr. Ikke våt børsten når du bruker den til å rengjøre den dobbeltroterende

elektriske mopp børster;
6.

 
Etter bruk, rengjør den lange rengjøringsbørsten og tørk den i sollys for å unngå mugg og lukt.

Rengjøring med selvrensende stasjon (valgfritt)

③

① ②

MAX

Ta ut den selvrensende
 platekomponenten.

Tilsett rent vann i den selvrensende
 bøtta til vannlinjen i bøtta.

Når den dobbeltroterende elektriske
skurebørsten er slått av og sluttet 
å rotere, plasser dual-roterende
elektrisk skurebørste vertikalt 
inn i riktig spor på selvrensende
basestasjon, og fiks håndtakskroppen 
på silikonfestet eller veggsug ladeboks
for å beholde den oppreist.

T r y k k  p å  s t a r t k n a p p e n ,  s e l v -
rengjøring basestasjon vil være
automatisk renset og tørket tørr,
og deretter brukt etter den rengjøring
 er fullført.ca. 75 mm

Det anbefales å plassere den selvrensende 
stasjonen ca. 75 mm unna veggen.

Vannlinje

① ②① ②
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Feilsøking

Når de doble roterende elektriske moppbørstene ikke kan fungere normalt, vennligst feilsøk selv eller kontakt 
kundeservice for å hjelpe med feilsøking.

Feilbeskrivelse Årsaken Løsning

Den doble roterende elektriske 
moppen børster snurrer ikke.

Batteriet er for lavt.
Sjekk om støvsugeren har tilstrekkelig kraft. 
Lad opp batteriet helt før bruk.

Ingen vann sprayet fra 
vannutløpet.

Vannutløpet er
 blokkert.

Rengjør det blokkerte vannutløpet, og sjekk 
om det er vann i vanntanken.

Tekniske data

"*"-symbolet indikerer produktfargen, f.eks. B = svart, W = hvit, G = grå, P = lilla.

Forsiktighet

1. Før du setter de doble roterende elektriske moppebørstene inn i den selvrensende stasjonen, sørg for 
at den elektriske moppen er slått av og slutter å rotere;

2. Når du bruker den selvrensende stasjonen til å rengjøre, må vannet ikke overstige MAX-vannlinjen,
 ellers kan det forårsake skade på apparatet;

3. Ikke ta ut de doble roterende elektriske moppebørstene før selvrensende stasjonen er ferdig med
 rengjøringen, ellers kan det forårsake skade på apparatet;

4. Ikke bruk malingtynner, produkter som inneholder benzen eller andre etsende løsemidler for å 
rengjøre produktet, ellers kan det forårsake misfarging eller skade på produktoverflaten;

5. Ikke bruk den selvrensende stasjonen til å rengjøre andre ting enn de doble roterende elektriske moppbørstene;
6. Ikke berør den selvrensende stasjonen med hendene når den er i drift for å forhindre skade.

Vedlikehold av selvrensende stasjon

②

Ta ut den selvrensende platekomponenten
og bruk en klut til å rengjøre den. Rengjør
den selvrensende platen regelmessig for å
forhindre at hår som er viklet inn på den
selvrensende platen blokkerer vannutløpet.

Hvis den selvrensende stasjonen kan slutte å bruke
 i lang tid, rengjør den og hell ut vannet i den 
selvrensende bøtta i tide for å forhindre lukt 
forårsaket etter lange perioder.

Forsiktighet

1. Rengjør selvrensende stasjonen i tide etter bruk;
2. Tøm den selvrensende bøtten hvis den kan slutte å bruke i lang tid;
3. Ikke tilsett fremmedlegemer i den selvrensende platen eller den selvrensende bøtten.

Produktnavn
Dobbelt roterende
Elektriske moppbørster Produktmodell XCQXZDS03*

Nominell driftsspenning 28.8 V Nominell effekt 30 W

Nominell rotasjonshastighet >200 r/min Dimensjoner ca. 290 x 78 x 295 mm

Netto vekt ca. 1.25 kg Vanntankkapasitet ca. 240 ml

Spenning av vannpumpe 3 V Støynivå <70 dB(A)
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Garanti og ansvarsbegrensninger

Dette produktet er garantert i en periode på 12 måneder (definert av lokal lov) fra kjøpsdatoen mot enhver feil som skyldes 
produksjons- eller materialfeil;

Denne garantien dekker ikke skade forårsaket av feil installasjon, feil bruk eller normal slitasje på produktet.

Mer spesifikt dekker ikke garantien:

• Skade eller problemer forårsaket av feil bruk, ulykke, endring eller elektrisk tilkobling av feil intensitet eller spenning;

• Modifiserte produkter, de hvis garantisegl eller serienummer er blitt skadet, endret, fjernet eller oksidert;

• Feil på batteriet på grunn av overlading eller manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene som er forklart i
 bruksanvisningen;

• Kosmetisk skade, inkludert riper, bulker eller andre elementer;

• Skade forårsaket av inngrep utført av en uautorisert person;

• Defekter forårsaket av normal slitasje eller på grunn av normal aldring av produktet;

• Programvareoppdateringer på grunn av endringer i nettverksinnstillinger;

• Produktfeil på grunn av bruk av tredjepartsprogramvare for å modifisere, endre eller tilpasse eksisterende programvare;

• Produktfeil forårsaket av bruk uten tilbehør godkjent av produsenten;

• Oksiderte produkter.

Vilkår og betingelser for implementering:

For å få en garantiservice, blir du bedt om å returnere produktet til kundeservicen til utsalgsstedet med kjøpsbeviset 
(kvittering, faktura, …), produktet og dets medfølgende tilbehør, med originalemballasjen;

Det er viktig å ha kjøpsdatoen, modellen og serie- eller IMEI-nummeret tilgjengelig som informasjon (denne informasjonen 
vises vanligvis på produktet, emballasjen eller kjøpsbeviset ditt);

Hvis dette ikke lykkes, må du returnere produktet med tilbehøret som er nødvendig for korrekt drift (strømforsyning, adapter,
 etc.);

I tilfelle kravet ditt er dekket av garantien, kan ettersalgsservicen, innenfor grensene av lokal lov, enten:

• Reparer eller bytt ut defekte deler;

• Bytt det returnerte produktet med et produkt som har minst samme funksjonalitet og som tilsvarer ytelsen;

• Refunder produktet til kjøpesummen for produktet som er nevnt på kjøpsbeviset;

Dersom en av disse 3 løsningene benyttes, gir dette ikke anledning til forlengelse eller fornyelse av garantiperioden.

 

Produktnavn Selvrensende stasjon Produktmodell XCQZQJZ01*

Dimensjoner ca. 347x 200 x 100 mmNetto vekt ca. 0.93 kg

"*"-symbolet indikerer produktfargen, f.eks. B = svart, W = hvit, G = grå, P = lilla.
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Garantikort

Kundenavn Produktnavn og modell

Postadresse Hovedenhets serienummer

Kontaktinformasjon Kjøpsdato

Dette garantikortet inneholder kundenes personlige opplysninger, oppbevar det trygt.

Vedlikeholdsjournaler

Servicesenter

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet 
husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre ukontrollert skade på miljøet eller menneskers
helse avfallshåndtering, resirkulere det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av 
materialressurser.For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og innsamlings
systemene eller kontakt forhandleren hvor produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet
 for miljøsikker resirkulering.

Feilbeskrivelse Reservedeler Serviceingeniør Servicedato

Avhending

Riktig avhending av dette produktet

Produsent:ROIDMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
Adresse:4F,C8 BUILDING,NO.1699 HUISHAN ROAD,LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY 
PARK,HUISHAN DISTRICT,WUXI,JIANGSU,PRC
Executive standard:PPP 11005F:2018,EN 50564:2011,EN 60335-1:2012/A2:2019,EN 60335-2-2:2010/A1:2013,EN 62233:2008,
EN 55014-1:2017/A11:2020,EN 55014-2:2015,EN 61000-3-2:2014,EN IEC 61000-3-2:2019,EN 61000-3-3:2013,EN 61000-3-3:2013/A1:2019,
EN 301 489-1 V2.2.3:2019,EN 301 489-17 V3.2.4:2020,EN 300 328-17 V2.2.2:2019,EN 300 328 V2.2.2:2019,EN 50663:2017,2011/65/EU
Nettsted:www.roidmi.com
Tjeneste-e-post:wxrm@roidmi.com
Versjon:01.2022

laget i Kina
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