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Inleiding
Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor 
de elektrische reinigingsborstel van 
Quigg. Hiermee hebt u een kwalitatief 
hoogwaardig product aangeschaft, 
dat voldoet aan de hoogste presta-
tie- en veiligheidsstandaards. Voor de 
juiste omgang en een lange levens-
duur raden wij u aan de volgende 
aanwijzingen in acht te nemen. 

Lees de handleiding en vooral de 
veiligheidsaanwijzingen zorgvul-
dig door, voordat u het apparaat in 
gebruik neemt. U vindt een aantal 
belangrijke en nuttige aanwijzingen 
die voor het in gebruik nemen door 
iedere gebruiker begrepen en op-
gevolgd moeten worden. Bewaar de 
bedieningshandleiding en geef deze 
mee als u het apparaat aan iemand 
anders geeft.

EU-conformiteitsverklaring
De EU-conformiteitsverklaring kan  
bij de fabrikant/importeur worden 
aangevraagd. 

Producten met CE-markering 
voldoen aan de eisen van alle 

toepasselijke EG-richtlijnen. De 
netadapter voldoet aan de eisen van 
de Duitse wet op productveiligheid. Dit 
wordt aangetoond met het  
GS-teken van het onafhankelijke  
testinstituut:

Gebruik volgens de 
voorschriften 
De elektrische reinigingsborstel 
is uitsluitend geschikt voor het 
reinigen van daarvoor geschikte 
voorwerpen of oppervlakken, 
zoals keramiek, steen en metaal. 
Niet gebruiken in zwembaden 
die water bevatten.  
Bovendien is het apparaat niet 
bestemd voor commercieel 
gebruik, maar uitsluitend voor 
gebruik in de privéhuishou-
ding. Ieder ander gebruik van 
of wijziging aan het apparaat is 
niet volgens de voorschriften 
en is principieel verboden. Voor 
schade die ontstaan is door niet 
reglementair gebruik of een 
verkeerde bediening, kan geen 
aansprakelijkheid geaccepteerd 
worden.

Uitgever van de handleiding:
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg, Duitsland

Algemeen

Alleen voor de  
stekkernetvoeding
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Productonderdelen / Bij de levering inbegrepen

A) Opname
B)  Ontgrendelingsschuif 
C)  AAN/UIT-toets
D)  Handgreep
E) Opening voor de telescoopsteel
F) Afdekking laadbus 
G)  Laadbus (onder de afdekking;  

zonder afb.)
H)  Laadcontrolelampje (onder de  

afdekking; zonder afb.)
I)  Telescoopsteel

J)  Stekkernetvoeding (zonder afb.)
K)  Bedieningshandleiding en  

garantiekaart (zonder afb.)
Opzetstukken:
L)  Vlakke ronde borstel
M)  Kegelvormige ronde borstel
N)  Koepelvormige ronde borstel
O) Reinigingsmat (incl. kunststof  

opname)

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

B
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A

I

D E

MNLO

C
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Veiligheid

Lees alle onderstaande 
veiligheidsaanwij-
zingen zorgvuldig en 
neem deze in acht. Bij 
het niet in acht nemen 
bestaat er gevaar voor 
ernstige ongelukken en 
verwondingen en het 
risico voor materiële 
schade en schade aan 
het apparaat.

Algemene 
veiligheidsaanwijzingen

Gevaren voor kinderen en 
personen met beperkte ver-
mogens
- Dit apparaat kan gebruikt 

worden door kinderen van 
8 jaar en ouder en door 
personen met beperkte 
fysieke, sensorische of men-
tale vermogens of gebrek 
aan ervaring en/of kennis, 
als ze onder toezicht staan 
of geïnstrueerd werden 
over het veilige gebruik van 
het apparaat en de eventu-

eel daaruit voortkomende 
gevaren begrepen hebben.

- Het reinigen en onderhoud 
door de gebruiker mogen 
niet zonder toezicht uitge-
voerd worden door kinde-
ren.

- Kinderen mogen niet met 
het apparaat spelen. Kinde-
ren herkennen het gevaar 
niet dat ontstaan kan bij 
het omgaan met elektrische 
apparaten. Gebruik en be-
waar het apparaat daarom 
buiten het bereik van kin-
deren.

- Houd het verpakkings-
materiaal  verwijderd 
van kinderen – 
verstikkingsgevaar!
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Gevaren bij de omgang met 
elektrische apparaten
-  Sluit het apparaat alleen 

aan op een volgens de 
voorschriften geïnstalleerd 
stopcontact met een net-
spanning in overeenstem-
ming met het typeplaatje.

- Een beschadigd verbin-
dingssnoer kan niet worden 
vervangen. Verwijder een 
beschadigde stekkernet-
voeding en vervang hem 
door een stekkernetvoe-
ding van hetzelfde type. 
Controleer de stekkernet-
voeding en het verbin-
dingssnoer regelmatig op 
beschadigingen.

- Reparaties mogen alleen 
uitgevoerd worden door 
erkende werkplaatsen. Niet 
deskundig gerepareerde 
apparaten vormen een ge-
vaar voor de gebruiker.

- Het apparaat mag alleen 
met de meegeleverde 
stekkernetvoeding en het 
bijbehorende oplaadsta-
tion worden opgeladen.

- Laat het apparaat niet zon-
der toezicht als het aanstaat 
om ongevallen te voorko-
men.

- Dompel de stekkernetvoe-
ding en het apparaat nooit 
in water. Gevaar voor een 
elektrische schok!

- Als het apparaat in het 
water is gevallen, trek dan 
eerst de stekkernetvoeding 
uit het stopcontact en haal 
daarna het apparaat uit het 
water. Gebruik het apparaat 
daarna niet meer, maar laat 
het eerst controleren door 
een erkend servicestation. 
Dit geldt ook als het ver-
bindingssnoer of het ap-
paraat beschadigd is of als 
het apparaat gevallen is.

- Let er op dat de stekkernet-
voeding, het verbindings-
snoer en het apparaat nooit 
op hete oppervlakken of in 
de buurt van warmtebron-
nen gelegd/gezet worden. 
Leg het verbindingssnoer 
zo neer dat het niet in 
contact komt met hete of 
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scherpe voorwerpen.  
Gevaar voor een elektri-
sche schok!

- Knik in geen geval het 
verbindingssnoer en wikkel 
het niet om het apparaat 
want dit kan leiden tot een 
breuk in het snoer.

- Trek altijd de stekkernet-
voeding uit het stopcontact 
bij storingen, vóór iedere 
reiniging of als er geen ver-
binding met het apparaat 
is! Trek nooit aan het ver-
bindingssnoer! Gevaar voor 
een elektrische schok!

- Open het apparaat en/of 
de stekkernetvoeding nooit 
zelf en probeer in geen 
geval om met metalen 
voorwerpen in het apparaat 
te komen. Gevaar voor een 
elektrische schok!

- Gebruik het apparaat niet, 
als u op een vochtige 
ondergrond staat of als 
uw handen of het appa-
raat nat zijn. Gevaar voor 
een elektrische schok!

Gevaren bij het gebruik van de 
elektrische reinigingsborstel
- Gebruik uitsluitend de mee-

geleverde stekkernetvoeding 
(model: XH0500-0500WG) 
voor het opladen van de reini-
gingsborstel (lithium-ion-accu 
3,7 V (DC), 2200 mAh). Laad in 
geen geval niet-herlaadbare 
batterijen op!  
Explosiegevaar!

- Dek de stekkernetvoeding en 
het apparaat niet af; dit om 
oververhitting te voorkomen!

- Leeggelopen of beschadigde 
accu‘s moeten onmiddel-
lijk uit het apparaat worden 
verwijderd. Voorkom contact 
met de huid, de ogen en de 
slijmvliezen. Bij contact met 
batterij- resp. accuvloeistof 
de desbetreffende plaatsen 
meteen rijkelijk spoelen 
met helder water en met-
een een arts raadplegen!

- Probeer niet het omhulsel van 
de accu te openen of de accu 
uit elkaar te halen, want hier-
door kan de accu beschadigd 
raken. Verhoogd gevaar voor 
uitlopen!

- Voorkom harde stoten en tril-
lingen.
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- Bewaar het apparaat en de 
accessoires niet op hete, 
koude, vochtige of vuile 
plaatsen. Extreme omgevings-
omstandigheden hebben 
een negatieve invloed op het 
oplaadvermogen van de accu.

- Wees bijzonder voorzichtig als 
u op de trap aan het reinigen 
bent. Gevaar voor ongevallen! 
Gevaar voor vallen!

- Gebruik geen defecte acces-
soires.

- Let er bij gebruik van de 
telescoopsteel altijd op dat 
deze stevig is vergrendeld 
of vastgezet in de gewenste 
lengte-instelling. Gevaar 
voor verwondingen!

- Neem alle aanwijzingen in het 
hoofdstuk ‘Onderhoud, reini-
ging en verzorging’ in acht.

- Gebruik het apparaat niet 
als de behuizing herkenbare 
schade vertoont of als u denkt 
dat er iets kapot is (bijv. na 
een val). 

- Vóór het reinigen, onder-
houden, aanbrengen of 
verwijderen van acces-
soires moet het apparaat 
worden uitgeschakeld.

- Na de behandeling kan de 
vloer of het behandelde op-

pervlak vochtig zijn. Loop pas 
over de gereinigde vloeren als 
deze helemaal droog zijn.  
Gevaar voor uitglijden!

- Voorkom het contact met 
bewegende onderdelen. Zorg 
ervoor dat handen, haren, 
kleding en andere lichaams-
delen evenals voorwerpen 
die niet gereinigd moeten 
worden, tijdens het gebruik 
niet in contact komen met 
bewegende onderdelen, om 
persoonlijk letsel of materi-
ele schade te voorkomen.

- Let er vóór het gebruik op dat 
het betreffende opzetstuk 
correct en stevig op het ap-
paraat is aangebracht.

- Gebruik geen agressieve 
reinigingsmiddelen, om 
schade aan de opzetstuk-
ken en de te reinigen 
voorwerpen/oppervlakken 
te voorkomen. Gebruik rei-
nigingsmiddelen volgens de 
specificaties van de desbe-
treffende fabrikant en draag 
hierbij evt. geschikte be-
schermende handschoenen.

- Draag tijdens het gebruik 
altijd een geschikte veilig-
heidsbril, om te voorkomen 
dat er vuil en/of reinigings-
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middel in uw ogen komt.
- Gebruik het apparaat uitslui-

tend met de correct afgeslo-
ten afdekking van de laadbus. 

- Zorg ervoor dat er geen water 
of andere vloeistoffen binnen 
in het apparaat komen. 

- Het apparaat is niet ge-
schikt voor de reiniging van 
gevoelige oppervlakken. 
Elke aansprakelijkheid voor 
beschadigde voorwerpen/
oppervlakken is uitgesloten!
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Verklaring symbolen en verdere informatie

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze 
gebruiksaanwijzing, op het apparaat en/of op de verpakking gebruikt 
of dienen voor de weergave van extra informatie.

Gebruiksaanwijzing lezen en in acht nemen! 

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen worden gekenmerkt 
met dit symbool.

Gevaar – met betrekking tot persoonlijk letsel
Let op – met betrekking tot materiële schade

Belangrijke informatie wordt gekenmerkt met dit symbool

De stekkernetvoeding voldoet aan beschermingsklasse II.

Het basisapparaat voldoet aan veiligheidsklasse III.

Het basisapparaat is spatwaterbestendig.

Gebruik de stekkernetvoeding alleen in droge binnenruim-
tes. Houd de stekkernetvoeding en het basisapparaat bij het 
opladen uit de buurt van vocht en nattigheid.

Polariteit aansluitstekker: buiten (–) / binnen (+)

Fail-Safe-veiligheidstransformator voor lage veiligheids-
spanning

Schakelvoeding
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Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de 
verwijdering van oude apparaten (zie hoofdstuk 
‘Verwijdering‘).

Dit symbool wijst op speciale voorschriften voor de  
verwijdering van accu‘s (zie het hoofdstuk ‘Verwijdering‘).



1312

Opbouw en montage

Voor het eerste gebruik

Controleer het apparaat na 
het uitpakken op volledigheid 
en eventuele transportschade 
om gevaarlijke situaties te 
voorkomen. Gebruik het in 
geval van twijfel niet, maar 
neem in dat geval contact op 
met onze klantenservice. Het 
serviceadres vindt u in onze 
Garantiebepalingen op de 
Garantiekaart.

Het apparaat en de accessoires zitten 
ter bescherming tegen transportscha-
de in een verpakking. 

•  Haal het apparaat voorzichtig uit zijn 
verpakking.

•  Verwijder alle delen van de verpak-
king.

•  Verwijder de stofresten van de 
verpakking van het apparaat en alle 
accessoires volgens de opgaven in 
hoofdstuk ‘Onderhoud, reiniging en 
verzorging’.

Opladen van de accu

Laad het apparaat vóór het 
eerste gebruik gedurende ca. 
4 uur op. 

Tijdens het laadproces, als de 
basis met de stekkernetvoe-
ding is verbonden die op het 
stroomnet is aangesloten, kan 
het apparaat niet gebruikt 
worden.

Om de accu van het apparaat op te 
laden, gaat u als volgt te werk:

• Open de afdekking (F) van de  
laadbus (G).

• Sluit de laadstekker van de  
stekkernetvoeding (J) aan op de 
laadbus (G).

• Sluit nu de stekkernetvoeding 
(J) aan op een geschikt stopcon-
tact. Het laadcontrolelampje (H) 
(onder de afdekking (F)) knip-
pert tijdens het laadproces.

• Het laadcontrolelampje (H) brandt 
voortdurend zodra de accu volledig 
is opgeladen.

• Als het laadcontrolelampje voortdu-
rend brandt, ontkoppel dan de  
stekkernetvoeding (J) van het 
stroomnet en trek de laadstekker uit 
de laadbus (G).

• Sluit nu de afdekking (F) van de  
laadbus (G) volledig en correct af.
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Bediening

Uw reinigingsborstel beschikt over 4 
verschillende reinigingsopzetstukken, 
die u afhankelijk van het type en de 
toestand van het te reinigen voorwerp 
resp. het te reinigen oppervlak op het 
apparaat kunt aanbrengen.

Bij een correcte montage en correct 
afgesloten afdekking (F) maakt de spat-
waterbestendige uitvoering van het 
apparaat de reiniging met een ruime 
hoeveelheid water mogelijk. Dompel 
het apparaat nooit in vloeistof.

Hardnekkig vuil kan met het apparaat 
en de betreffende opzetstukken snel 
en efficiënt van bijv. tegels, stenen 
vloeren, keramiek en metaal worden 
verwijderd, zodat u bijvoorbeeld 
veel delen van uw badkamer met het 
apparaat kunt reinigen. Gebruik het ap-
paraat niet op gevoelige oppervlakken, 
om eventuele schade te voorkomen. 
Test het apparaat resp. het betreffende 
opzetstuk indien nodig op een on-
opvallende plek van het te bewerken 
oppervlak.

Om te voorkomen dat reini-
gingsmiddel of vuil tijdens het 
reinigen door de centrifugale 
kracht naar buiten wordt 
geslingerd, wordt het apparaat 
met een relatief gering 
toerental gebruikt.

Let op: Afhankelijk van de frequentie 
en het type gebruik kan het noodza-

kelijk zijn dat slijtonderdelen, zoals de 
verschillende opzetstukken, na enige 
tijd worden vervangen. Deze slijton-
derdelen kunt u bestellen via onze 
klantenservice. Het serviceadres resp. 
de contactgegevens vindt u op de ga-
rantiekaart. Daar vindt u ook informatie 
over prijzen en verzendkosten.

Opzetstukken

Welk opzetstuk is waarvoor?

Vlakke ronde borstel (L): 
Gebruik de vlakke ronde borstel voor 
het reinigen van grotere oppervlakken 
zoals vloeren, tegels, wasbakken of het 
bad.

Kegelvormige ronde borstel (M)
Dit opzetstuk is geschikt voor het reini-
gen van kieren, hoeken en nissen.

Koepelvormige ronde borstel (N): 
Deze ronde borstel is door zijn vorm 
geschikt voor het reinigen van niet-
vlakke, gebogen oppervlakken, zoals 
afvoeren, afvoeropeningen, sokkels 
(bijv. toilet), enz.

Reinigingsmat (O): 
Dit opzetstuk bestaat uit twee onder-
delen – de reinigingsmat zelf en de 
kunststof opname die op het apparaat 
wordt aangebracht. De reinigingsmat 
wordt met klittenband aangebracht 
op de bijbehorende kunststof op-
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name. Plaats de reinigingsmat zoveel 
mogelijk in het midden op de kunst-
stof opname. Het opzetstuk is geschikt 
voor het reinigen (schuren) van gro-
tere, effen oppervlakken (bijv. tegels, 
bad, opzetplaten).

Aanbrengen/verwijderen van 
de opzetstukken:

Let op: Vóór het aanbrengen of ver-
wijderen van de accessoires moet het 
apparaat worden uitgeschakeld.

• Neem het betreffende opzetstuk in 
uw hand en plaats het zodanig op 
de opname (A) dat de daar aange-
brachte meenemer in de daarvoor 
bestemde opening van het opzet-
stuk wordt geleid. U herkent aan de 
vorm hoe de delen in elkaar gezet 
moeten worden.  Let er absoluut op 
dat het opzetstuk stevig en correct 
aangebracht en vergrendeld is, voor-
dat u het apparaat inschakelt.

• Om het opzetstuk weer van het 
apparaat te verwijderen, trekt u het 
naar voren uit de inzetopening (A).

Om moeilijk bereikbare plaatsen te 
kunnen bereiken, wordt aanvullend 
een telescoopsteel (I) meegeleverd die 
u op het apparaat kunt aansluiten en 
desgewenst op de gewenste lengte 
kunt instellen.

Om de telescoopsteel op het apparaat 
aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:

• Neem de telescoopsteel (I) in uw 
hand en steek het dunne uiteinde 
van de handgreep in de opening (E) 
aan de onderkant van de behuizing 
van het apparaat. 

• Lijn de telescoopsteel (I) en het ap-
paraat zo uit, dat het aansluitstuk 
dat is bevestigd aan het bovenste 
uiteinde van de telescoopsteel (I) is 
uitgelijnd met de vorm van de be-
huizing van het apparaat, en schuif 
de twee delen in elkaar totdat de 
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zekeringshendel op het aansluitstuk 
vastklikt en beide delen stevig met 
elkaar verbonden zijn.

• Om de lengte van de telescoop-
steel (I) in te stellen, draait u de 
handgreep een klein stukje tegen 
de wijzers van de klok in en trekt/
duwt u hem in de gewenste lengte. 
Draai de handgreep nu weer met 
de wijzers van de klok mee vast om 
de ingestelde lengte vast te zetten. 
Zorg er daarbij voor dat de instelling 
vaststaat om een verstelling van de 
lengte tijdens het gebruik te voorko-
men.

• Om de telescoopsteel (I) van het 
apparaat te ontkoppelen, drukt u 
op de zekeringshendel en trekt u de 
telescoopsteel (I) van het apparaat.
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Gebruik van het apparaat

Voor veelzijdig en gemakkelijk gebruik 
kan het bovenste gedeelte van het  
apparaat worden gedraaid, zodat het 
apparaat in een haakse vorm kan wor-
den gebruikt. Bepaalde gebieden zijn 
dus gemakkelijker te bereiken en kun-
nen gemakkelijker worden gereinigd. 

• Schuif hiervoor de ontgrendelings-
schuif (B) tot aan de rand naar boven 
en draai het bovenste gedeelte van 
het apparaat met de wijzers van de 
klok mee totdat de ontgrendelings-
schuif (B) weer in de onderste positie 
vastklikt en het apparaat in de haakse 
vorm vastzit.

• Om het apparaat weer recht te 
zetten, schuift u de ontgrendelings-
schuif (B) weer naar boven om de 
fixatie te ontgrendelen en draait u 
het bovenste gedeelte van het ap-
paraat tegen de wijzers van de klok 
in totdat de ontgrendelingsschuif (B) 
weer in de onderste positie vastklikt 
en het apparaat in een rechte positie 
vastzit.
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• Breng het gewenste opzetstuk aan 
op het apparaat.

• Als u reinigingsmiddel wilt gebrui-
ken, brengt u dit nu aan op het te 
reinigen oppervlak.

• Schakel het apparaat in door op de 
AAN/UIT-toets (C) te drukken.

• Leid nu het betreffende opzetstuk 
met lichte druk over het te reinigen 
gedeelte.

• Schakel het apparaat na het gebruik 
uit door nog een keer op de AAN/
UIT-toets (C) te drukken.

Reinig het apparaat en de gebruikte 
opzetstukken na ieder gebruik volgens 
de aanwijzingen in het hoofdstuk  
“Onderhoud, reiniging en verzorging”.
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Storing en oplossing

Storing: Oorzaak: Oplossing: 

Het apparaat 
doet helemaal 
niets. 

De accu is leeg. Laad de accu zoals in deze  
bedieningshandleiding  
beschreven. 

AAN/UIT-toets niet  
ingedrukt.

Druk op de AAN/UIT-toets om 
het apparaat aan te zetten.

Neem bij hier niet vermelde storingen a.u.b. contact op met onze klantenservice. 
Onze adviseurs helpen u graag verder. Het serviceadres vindt u in onze Garantie-
bepalingen op de apart bijgevoegde Garantiekaart. Aangezien we voortdurend 
sleutelen aan onze producten om ze te verbeteren, kan het zijn dat we het ontwerp 
aanpassen en eventueel technische wijzigingen aanbrengen.  
Deze bedieningshandleiding kunt u ook als pdf-bestand downloaden op onze  
startpagina www.gt-support.de.
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Onderhoud, reiniging en verzorging

Zorg ervoor dat er geen water 
in het apparaat binnendringt.

Zolang het apparaat inge-
schakeld is, de opzetstukken 
niet verwijderen, opzetten of 
reinigen.  
Gevaar voor verwondingen!

Schakel het apparaat vóór de 
reiniging altijd uit. Let erop 
dat er in geen geval water 
binnen in het apparaat komt. 

Trek voor het reinigen altijd 
de stekker uit het stopcon-
tact en laat het apparaat 
helemaal afkoelen, voordat u 
het reinigt en opbergt! 
Gevaar voor een elektrische 
schok!

• Haal het desbetreffende opzetstuk 
er af voordat u het reinigt. Voor het 
reinigen van de buitenkant van 
het apparaat en de telescoopsteel 
(I) gebruikt u een matig vochtige, 
goed uitgewrongen doek. Wrijf de 
behuizing vervolgens goed droog. 
Gebruik in geen geval oplos-, reini-
gings- of schuurmiddelen.

• De opzetstukken (incl. reinigings-
mat) kunt u onder stromend, warm 
water reinigen. Laat de opzetstuk-
ken na de reiniging volledig drogen.

Opbergen:

- Reinig het apparaat voordat u het  
opbergt.

- Bewaar het apparaat en de accessoi-
res ervan op een droge en vorstvrije, 
voor kinderen ontoegankelijke plek, 
het beste in de originele verpakking.
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Technische gegevens

Basisapparaat:   GT-SF-RBA-01

Laadspanning: 5 V 

Laadstroom: 500 mA

Looptijd (volledig opgeladen):  ca. 1,5 uur (± 10%)

Oplaadtijd: ca. 4 uur

Veiligheidsklasse: IPX4

Veiligheidsklasse: III 

Gebruiks-/laadtemperatuur: apparaat alleen gebruiken of opladen bij een  
temperatuur tussen 0°C en 35°C.

Geïntegreerde accu:

Spanning:   3,7 V 

Capaciteit: 2200 mAh

Oplader (stekkernetvoeding):

Model:  XH0500-0500WG

Ingangsspanning: 100-240 V~

Frequentie: 50/60 Hz

Ingangsstroom: 0,2 A

Uitgangsspanning: 5 V 

Uitgangsstroom: 500 mA

Uitgangsvermogen: 2,5 W

Veiligheidsklasse:  II 
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Verwijdering

De verpakking van het pro-
duct bestaat uit te recyclen 
materialen. Het verpakkings-
materiaal kan voor recy-
cling afgegeven worden op 
openbare inzamelplaatsen. 

Oude apparaten horen niet  
bij het huisvuil! 
In overeenstemming met 
wettelijke voorschriften moet 
het oude apparaat aan het 
einde van zijn levensduur 
ingeleverd worden bij een 
geschikte opslag voor afval. Op 
die manier worden de waarde-
volle stoffen in oude apparaten 
hergebruikt en wordt het 
milieu gespaard. Voor meer 
informatie kunt u contact 
opnemen met de verantwoor-
delijke gemeentelijke instantie 
of uw plaatselijk afvalverwer-
kingsstation.

Aanwijzing voor het  
verwijderen van Li-Ion-accu‘s

LET OP - de accu bevat  
milieugevaarlijke stoffen.  
Het verwijderen met het huis-
vuil is sinds 1-10-1998 wettelijk 
verboden. Verwijder de accu 
volgens de geldende wettelijke 
bepalingen via de handel of 
een door de openbaar erkende 
instanties daarvoor ingerichte 
inzamelplaats! 

Verwijderen van de accu

Let op: De accu moet gescheiden van 
de andere onderdelen van het appa-
raat verwijderd worden. Als de accu 
leeg is, haalt u de accu eruit en verwij-
dert u hem volgens de voorschriften. 

De accu kunt u als volgt verwijderen:

• Koppel de reinigingsborstel van de 
stekkernetvoeding (J) los voordat u 
de accu eruit haalt.

• Gebruik het apparaat net zolang tot 
het niet meer werkt.

• Verwijder de drie schroeven op het 
middelste deel van de behuizing 
en verwijder de nu losgedraaide 
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bovenste en onderste afdekking van 
dit deel van de behuizing.

• Trek de twee overige delen van de 
behuizing iets uit elkaar en knip de 
twee leidingen door die nu toegan-
kelijk zijn.

• Draai de twee schroeven van de 
handgreep los.

• Trek nu de accuhouder uit de hand-
greep door deze bij de opening voor 
de telescoopsteel (E) uit de hand-
greep te trekken.

• Ontkoppel de accufixatie en verwij-
der de accu.

• Verwijder de accu volgens de voor-
schriften.
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0900 44 666 44 

Mail: gt-support 
@teknihall.be

KLANTENSERVICE

Fax:     +32 03 605 50 43
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