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LEES DEZE COMPLETE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT 
U HET PRODUCT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM ZE 

INDIEN NODIG LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

• Lees voor het eerste gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar  
 deze om ze indien nodig later te kunnen raadplegen.

• Dit product is geen speelgoed. Apparaten moeten onder toezicht worden 
 gebruikt als ze door of in de buurt van kinderen worden gebruikt. Buiten 
 bereik van kinderen houden.

• Als de laadkabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door de 
 fabrikant, een door hem aangewezen onderhoudsbedrijf of een andere 
 gekwalificeerde persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen.

• Leg de acculader niet in water of andere vloeistoffen om een elektrische 
 schok te voorkomen. Laad de accu niet als deze nat is of roestplekken 
 vertoont. Leg het apparaat niet op een plek waar het in een badkuip of 
 wastafel kan vallen.

• De accu niet verbranden. De accu kan dan ontploffen. Bij extreem gebruik, 
 tijdens het laden of bij bepaalde temperaturen kan de accucel lichte lekkage 
 vertonen. Dit is geen defect. Als de behuizing echter gebroken, gebarsten of 
 beschadigd is en de vloeistof op uw huid lekt, moet u deze direct met water 
 en zeep wassen of neutraliseren met een licht zuur, zoals citroensap of azijn. 
 Als de vloeistof in de ogen komt, moeten deze direct gedurende minimaal 
 tien minuten met schoon water worden gespoeld. Roep medische hulp in.

• Gebruik geen verlengsnoer. Steek de laadkabel direct in een standaard 
 stopcontact van 220 volt.

• Gebruik deze lader niet met andere producten. Gebruik dit product niet 
 met andere laders. Laad het product uitsluitend met de door de fabrikant 
 meegeleverde lader.

• Laad het product niet buitenshuis; bewaar het binnenshuis na gebruik in de 
 openlucht.

• Gebruik de lader niet onder natte of vochtige omstandigheden. Utsluitend 
 bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik de lader niet in de buurt van 
 wastafels of badkuipen. Niet in water onderdompelen. 

• Laat de kabel niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in 
 aanraking komen met warme oppervlakken. De lader mag niet in de buurt 
 van wastafels of warme oppervlakken worden gebruikt of bewaard. 

• Gebruik de lader niet als deze is gevallen, omgestoten of anderszins 
 beschadigd. Haal de lader nooit uit elkaar.

• Laad voor de beste resultaten de accu niet wanneer deze of de 
 luchttemperatuur lager is dan 5 °C of hoger dan 40 °C.

• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt en 
 voordat u gaat schoonmaken.

• Ga zorgvuldig om met de kabel. Til de lader niet op aan de kabel en trek 
 de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact. Houd de stekker vast en 
 trek deze uit het stopcontact. Houd de laadkabel uit de buurt van 
 warmtebronnen en scherpe randen.

• Gebruik de lader niet in de buurt van explosieven en/of andere 
 ontbrandbare gassen of vloeistoffen.

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact bij een 
 abnormaal geluid, een rare geur, als er rook uit het apparaat komt of bij 
 een ander defect of zichtbare schade. Neem direct contact op met de 
 serviceafdeling op telefoonnummer 973-439-9000. Repareer het apparaat 
 niet zelf.

• Bewaar of gebruik het apparaat niet bij hoge temperaturen.

• Gebruik altijd goede oogbescherming wanneer u de Turbo Scrub™ gebruikt 
 met irriterende stoffen. We raden ook rubberen handschoenen aan.

• Zet het apparaat uit voordat u accessoires wisselt.

• Zet het apparaat in de stand 'OFF' voordat u de accu oplaadt.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor 
 commercieel of industrieel gebruik.

WAARSCHUWING: 
U dient altijd de belangrijkste voorschriften 
in acht te nemen wanneer u elektrische 
apparaten gebruikt, zoals:

- MEER WAARSCHUWINGEN OP ACHTERZIJDE

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE 
SCHOKKEN EN LETSEL.
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GEBRUIKSINSTRUCTIES:
WAARSCHUWING:
• Gebruik altijd rubberen handschoenen en oogbescherming om te 
 voorkomen dat zeep of schoonmaakmiddelen in de ogen of op de huid 
 terechtkomen door de draaiende kop en wanneer u borstels plaatst of 
 verwijdert.

• Wanneer u klaar bent met de Turbo Scrub™, zet u het apparaat uit terwijl 
 de borstel nog met het oppervlak in aanraking is. Zo voorkomt u 
 rondspattende zeep of schoonmaakmiddelen.

• Test het apparaat altijd eerst op een kleine, onopvallende plek voordat u het 
 op een groter oppervlak gebruikt. Volg altijd de schoonmaak- en 
 onderhoudsinstructies van de fabrikant.

• Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.

• Stel het apparaat niet bloot aan teveel water. Als de Turbo Scrub™ per 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

• Bewaar het apparaat altijd binnenshuis.

• Houd haar, losse kleding en alle lichaamsdelen uit de buurt van de bewegende 
 delen.

• Gebruik het apparaat niet wanneer het laaddeksel openstaat.

• Dompel het handvat niet onder in water of andere vloeistoffen.

• Gebruik het apparaat uitsluitend zoals omschreven in deze handleiding. 
 Gebruik alleen aanbevolen onderdelen.

• Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen of 
 verkocht.

• Zet alle knoppen in de stand 'OFF' ("O") en trek dan de stekker uit het 
 stopcontact.

• Gebruik het apparaat niet als de kabel of stekker beschadigd is, als het 
 apparaat niet goed werkt, of als het is gevallen of beschadigd is. Breng het 
 apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende onderhoudsbedrijf voor onderzoek, 
 reparatie of elektrisch of mechanisch bijstellen.

 

MONTAGE-INSTRUCTIES:
Bij gebruik van de telescoopstang:
1. Let op dat de aan-uitschakelaar op het "handvat" op de stand 'OFF' staat.

2. Zorg dat het verbindingspunt van de telescoopstang en de 
 ontkoppelingsknop op het handvat op één lijn liggen. Druk deze naar 
 elkaar toe tot u een "klik" hoort.

3. Zorg dat het verbindingspunt van de kop en de ontkoppelingsknop op de 
 telescoopstang op één lijn liggen. Druk deze naar elkaar toe tot u een "klik" 
 hoort.

4. Om een borstel te plaatsen, zorgt u dat het "verbindingspunt op de 
 borstel" en de "borstelaansluiting" op de "kop" op één lijn liggen en drukt u 
 tot u een "klik" hoort.

Zonder telescoopstang:
1. Let op dat de aan-uitschakelaar op het "handvat" op de stand 'OFF' staat.

2. Zorg dat het verbindingspunt van de "kop" en de "ontkoppelingsknop" op 
 het handvat op één lijn liggen. Druk deze naar elkaar toe tot u een "klik" 
 hoort.

3. Om een borstel te plaatsen, zorgt u dat het verbindingspunt op de borstel
 en de "borstelaansluiting" op de "kop" op één lijn liggen en drukt u tot u 
 een "klik" hoort.

 ongeluk wordt ondergedompeld in water or er water in de laadaansluiting 
 komt, schudt u de vloeistof uit het apparaat en laat u de Turbo Scrub™ 
 gedurende een nacht drogen.

1. Kies de juiste borstel en plaats deze op de Turbo Scrub™ zoals vermeld in 
 de "Montage-instructies".

 o Multifunctionele borstel: Geschikt voor grote klussen, om tegels en 
  voegen te reinigen.
 o Hoekborstel: Geschikt voor hoeken, deurrails en krappe ruimtes.
 o Borstel voor intensief gebruik: Geschikt voor zware klussen waarbij u 
  een bepaald oppervlak krachtig moet reinigen.

2. Maak het oppervlak nat en breng het gewenste schoonmaakmiddel aan.

3. Plaats de top van de borstel op het te reinigen oppervlak.

4. Houdt het handvat stevig vast,  druk één keer  op de  aan-uitschakelaar  
 voor een hoge snelheid of tweemaal voor een  lage snelheid . Als u de  
 hoge snelheid gebruikt  drukt  u tweemaal op de aan-uit schakelaar om de 
 Turbo Scrub uit te schakelen

LET OP: Gebruik GEEN druk. Turbo Scrub™ werkt het best wanneer deze 
licht in aanraking komt met het oppervlak.

5.   Druk op deze knop om de Turbo Scrub aan 
   of uit te zetten

6.  Druk wanneer u klaar bent maak de Turbo Scrub™ 
  schoon volgens de instructies.

6.   Druk op deze knop voor het selecteren van 
   de hoge of lage snelheid

ONDERHOUD:
• Gebruik een vochtige, niet schurende doek om de Turbo Scrub™ schoon te maken. 
 Gebruik indien nodig een zacht schoonmaakmiddel. Aan de lucht laten drogen.
 o Dompel het apparaat NIET onder in water en houd het niet onder de kraan.
 o Reinig het apparaat NIET met alcohol of benzine.

• Spoel borstels uit onder water en maak ze na elk gebruik goed schoon. Aan de lucht 
 laten drogen.
Afvoer van dit product:
Dit product bevat een Ni-Mh oplaadbare en recyclebare accu.
Wanneer deze niet meer kan worden opgeladen, moet hij uit het apparaat worden 
gehaald en gerecycled. De accu mag niet worden verbrand of gecomposteerd.
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Laaddeksel

1. Let op dat de aan-uitschakelaar op het "handvat" op de stand 'OFF' staat.

2. Open het "laaddeksel" op de onderkant van het "handvat".

3. Steek de kabel van de "lader" in de "laadaansluiting".

4. Steek de "laadkabel" in het stopcontact. Een rood lampje naast de "laadaansluiting" 
 knippert om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.

5. Laad de Turbo Scrub™ gedurende 2 uur. Het rode lampje brandt onafgebroken 
 wanneer de accu helemaal is opgeladen.

6. Trek de lader uit het stopcontact en het apparaat en sluit het laaddeksel.

INHOUD:

Laad het apparaat NIET langer dan 12 uur achter elkaar. Dit kan de 
levensduur van de accu verkorten. U hoeft niet te wachten tot de 

accu helemaal leeg is voordat u deze oplaadt.

LAADINSTRUCTIES:

Multifunctionele 
borstel


