
PISTOOVER

Autostofzuiger

HANDLEIDING

Beste klant,
Bedankt voor de aankoop van ons product.

Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor 
toekomstig gebruik.

1 x autostofzuiger
1 x autostekker
1 x borstelhulpstuk
1 x zuigslang
3 x platte bevestiging
1 x geurtablet
1 x handleiding



SPECIFICATIES

Spanning: DC 12 V
Vermogen: 120 W
Stroomwaarde: 10 A
Kabellengte: 4,5 m

WAARSCHUWINGEN

1. Het product mag alleen worden aangesloten op de contactdoos van de auto.
2. Laat het product uit de buurt van alcohol en ander gemakkelijk brandbaar 

materiaal.
3. Dit product kan zowel in natte als droge omstandigheden worden gebruikt. Bij 

gebruik moet aandacht worden besteed aan het afvoeren van het water onder 
de motorkap.

4. Dit product kan alleen 12V stroomvoorziening gebruiken
5. Dit product mag niet langer dan 20 minuten gebruikt worden, anders brandt de 

motor door. 
6. Maak het filter op tijd schoon. 
7. Als het product niet werkt, controleer dan of de stekker goed in de contactdoos 

zit en of de zekering is losgekoppeld.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Steek de stekker in de het contactdoos van de auto.
2. Zet de knop om.
3. Gebruik de verschillende zuigmonden voor verschillende situaties en toepassingen.
4. Dit product kan worden gebruikt voor zowel stof als water. Wanneer er water wordt 
opgezogen, moet u erop letten dat u de voorklep op tijd opent om het af te voeren.
5. Om de stofopvang te openen, houdt u met de ene hand de handgreep van de 
stofzuiger vast en met de andere hand het compartiment. Draai het met de klok mee. 



Snel Stofzuigen met Heerlijke Geur: U 
kunt tijdens het stofzuigen een 
heerlijke geur verspreiden door een 
geurtablet te gebruiken. 

1. Open de achterklep (met de klok 
mee).

2. Doe het tablet erin.

REINIGING

DOMPEL HET HOOFDGEDEELTE VAN DE STOFZUIGER NIET ONDER IN WATER OF 
ANDERE VLOEISTOFFEN. HET ZAL SCHADE VEROORZAKEN AAN HET APPARAAT.

∑ Gebruik alleen een licht vochtige doek om de behuizing van het product te 
reinigen.  

∑ Maak het filter op tijd schoon. Het filter kan worden gedemonteerd en 
gereinigd. Spoel af met water als u het opnieuw wilt gebruiken. 

∑ Demonteer het product niet.

Recycling- en wegwerpinstructies

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander 
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan 
het milieu of de volksgezondheid te voorkomen; recycle het op 

verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. 
Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u het retour- en 
ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar het product is 
gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de 
toepasselijke EG-richtlijnen.


