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Er produkt 

Effektmunstycket ger stark sugkraft tack vare 
en assisterande, inbyggd rullborstmotor. Det 
gör det enkelt att rengöra mattor och golv. 

Aluminiumrör i hög kvalitet som är både 
lätt och tåligt.  
70 cm längd gör det enkelt att nå 
avlägsna platser och utrymmen. 
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Säkerhetsföreskrifter 
När ni använder denna produkt bör vissa säkerhetsföreteelser vidtas, se 
nedan: 

Läs igenom hela instruktionsboken innan ni använder produkten. Att inte ta 
hänsyn till varningar och instruktioner kan resultera i elektrisk stöt, 
eldsvåda eller allvarliga skador. 

VARNING - för att minimera risken för eldsvåda, elektrisk stöt eller skada: 
1. Använd inte utomhus eller på blöta ytor.

2. Denna produkt är inte en leksak, var vaksam vid användning nära barn, husdjur eller
växter.

3. Använd endast som avsetts, beskrivet i denna manual.

4. Använd endast, av tillverkaren, avsedda tillbehör.

5. Används ej om kabel eller AC-adapter skadats.

6. Använd ej heller produkten om den inte fungerar som den bör, om den tappats, skadats,
glömts utomhus eller försänkts i vatten. Kontakta istället Cleanmate eller din
återförsäljare.

7. Ta inte i strömkabeln, AC-adapter eller vägghängd laddterminal med blöta händer.

8. Stoppa inte in föremål i dammsugaren öppningar, bortsett från sugmunstycket.

9. Använd inte produkten om något blockerat insuget.

10. Håll insug fritt från föremål som kan fastna och förhindra sugförmågan.

11. Se till att hålla undan hår, kläder från dammsugarens öppning och rörliga delar.

12. Var extra vaksam vid städning i trappor.

13. Använd ej i miljöer med lättantändliga ämnen.

14. Dammsug inte upp föremål som brinner, ryker eller glöder.

15. Använd inte utan avsett filter.

16. Undvik oönskad start genom att säkerställa att dammsugaren är i avstängt läge innan
batteriet ansluts.

17. Ladda endast med avsedd laddare.

18. Använd endast avsett batteri.

19. När batteriet inte används, förvara det frånskilt metallföremål så som gem, mynt,
nycklar, nålar, skruvar eller liknande små metallföremål som kan kortsluta 
batteriterminalerna.
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20. I händelse av otillbörlig användning kan vätska tränga ut från batteriet, undvik 
kroppslig kontakt. Om kontakt ändå uppstår, spola med vatten. Om vätskan kommer i 
ögonen – sök läkarvård direkt. Vätskan kan ge hudirritation och frätskador.

21. Använd inte batteriet om det har skadats eller modifierats. Skadade batterier kan ge
oförutsägbart beteende vilket kan resultera i eldsvåda, explosion eller annan skada.

22. Utsätt inte batteriet eller produkter för eld eller extrema temperaturer. Exponering för
eld eller temperaturer över 130 C kan orsaka explosion.

23. Följ instruktionerna för hur produkten ska laddas och ladda inte batteriet utanför de 
temperaturer som anges. Att ladda batteriet utanför angiven temperatur kan orsaka 
skada på batteriet eller i värsta fall eldsvåda.

24. Vid service, låt endast en kvalificerad reparatör utföra service.

25. Ändra inte på och försök inte att reparera produkten på egen hand.

26. Stäng alltid av produkten innan avlägsnande eller montering av tillbehör.

27. Ladda, förvara och använd ej produkten utomhus. Ladda, förvara och använd endast
produkten inomhus i en torr miljö där temperaturen är högre än 4 C men lägre än 40 C.
Laddaren är endast för inomhusbruk.













11 

M
or

e 
de

ta
ils

...
 

Statusindikator 
Arbetar Laddar Laddning klar  Låg batterinivå 

Konstant blått ljus Blinkande blått ljus Fast blått ljus i 2 
minuter följt av att 
ljuset slocknar 

Blinkande rött ljus 

Tips 
• Vid första användning rekommenderas att batteriet laddas i 3 timmar (behöver ej 

laddas fullt). Därefter bör batteriet åtminstone laddas var tredje månad. 
• Låt inte batteriet vara på laddning i överdrivet lång tid. Om batteriet fortfarande laddas 

efter normal uppladdningstid, koppla då genast ur batteriet. I annat fall kan batteriet 
överhetta, deformeras och riskera att börja brinna. 

• Ifall dammsugaren/batteriet inte planeras att användas på en lång tid eller om
batteriet är helt urladdat så kan driftstiden vara reducerad vid de första 
kommande användningstillfällena. Vi rekommenderar att batteriet laddas fullt, 
oftast 6 timmar och sedan töms till fullo, repetera detta två gånger. 

• Tvätta inte filter med vatten. 
• Rengör filter kontinuerligt och vid behov. 
• Sug ej upp vatten eller vätskor. 
• Var noga med att tömma dammbehållaren kontinuerligt och vid behov.
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Rutinmässig skötsel & underhåll 

För att inte påverka maskinen negativt så rekommenderar vi att ni underhåller och ser 
efter delarna regelbundet. 

Basenheten 

• Innan rengöring, se till att dammsugaren är avstängd. 
• Rengör dammbehållaren med vatten och ett milt rengöringsmedel, använd en fuktad
rengöringsduk, låt inte vatten komma i kontakt med dammsugarens elektriska
komponenter. 
• Efter rengöring rekommenderas det att basenheten monteras i laddstationen. Var 
noggrann med att inte placera den i direkt solljus eller i en fuktig miljö. 

Dammbehållaren och dammbehållarfiltret 

Dammbehållaren är av transparent plast för att det ska vara enkelt att se när det 
är dags att tömma den på damm och smuts. Vänligen kontrollera 
dammbehållaren och dess filter regelbundet för att säkerställa god drift.
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Felsökning 

Om ovanstående åtgärder inte fungerar, vänligen kontakt din återförsäljare eller Cleanmate.  
www.cleanmate.se

Problem  Orsak  Lösning 

Dammsugaren 
startar inte 

Dammsugaren är avstängd eller 
har lågt batteri 

Vänligen ladda 
dammsugaren 

Insugsloppet är igensatt Frigör insugsmunstycket 

Försvagad 
sugförmåga 

Dammbehållare är full. Filter 
igensatta. 

Töm dammbehållare och 
rengör filter 

Rullborsten är igensatt med hår 
och/eller textilfibrer 

Rengör rullborsten 

Ansträngt ljud från 
motorn 

Föremål kan ha fastnat i 
insugsloppet 

Avlägsna föremål 

Dammsuger inte 
tillräcklig 

För mycket smuts på liten yta. Dammsug upprepade 
gånger 

Igensatt insugsmunstycke Rengör insugsmunstycke 

Batteriet laddas inte Batteriet och AC-adaptern har 
inte tillräcklig kontakt 

Kontrollera anslutning till 
batteri och vägguttag 

Batteriet har förvarats tomt för 
länge 

Låt sitta på laddning i 6 
timmar och försök på nytt 
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