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English

Snoerloze
stofzuiger
voor natte en
droge stoffen

Gebruik de steelstofzuiger uitsluitend 
voor het opzuigen van droog vuil. 
Gebruik voor het verwijderen van 
vloeistoffen de draagbare eenheid met 
rubberen mondstuk

TPVESTWEU/ TPVESTGEU
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Gebruikershandleiding
Vesta Lite - snoerloze stofzuiger voor natte en droge stoffen
TPVESTWEU/TPVESTGEU

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Waarschuwing:
Volg altijd de basisveiligheidsvoorschriften bij het gebruik van een elektrisch apparaat. U moet de volgende 
instructies opvolgen om het risico van brand, elektrische schokken of verwondingen te beperken.

Algemeen:
1. Lees deze handleiding door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats 
voor later gebruik.
2. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals in deze handleiding wordt beschreven.
3. De voedingsspanning die op de oplaadeenheid staat aangegeven moet overeenkomen met de lokale netspanning 
voordat u de oplaadeenheid aansluit.
4. De oplaadeenheid moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
5. Controleer regelmatig of het apparaat en de oplaadeenheid intact zijn. Gebruik het apparaat of de oplaadeenheid 
niet als ze beschadigd zijn. Als het netsnoer van de oplaadeenheid is beschadigd moet u contact opnemen met de 
klantenservice.
6. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of personen met beperkte fysieke of verstandelijke vermo-
gens of zintuiglijke waarneming, of met ontoereikende kennis en ervaring, tenzij zij onder toezicht staan van iemand 
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en hen uitlegt hoe het apparaat moet worden gebruikt. Als het apparaat 
wordt gebruikt in de buurt van kinderen of huisdieren moet speciale zorgvuldigheid worden betracht.
7. Laat nooit kinderen met de verpakking spelen, gegeven het risico van verstikking.
8. Zet het apparaat altijd uit voordat u het gaat reinigen of onderhoud eraan gaat verrichten, of wanneer het niet in 
gebruik is.
9. Houd het apparaat en de oplaadeenheid uit de buurt van vuur, vlammen en hete oppervlakken.
10. Bewaar het apparaat binnenshuis.
11. Dompel het apparaat en/of de oplaadeenheid nooit onder in water of andere vloeistoffen.
12. Gebruik geen hulpstukken of accessoires die niet zijn meegeleverd bij het apparaat.
13. Gebruik het apparaat nooit in gebieden waar bepaalde dampen aanwezig kunnen zijn (verfverdunner, brandbaar 
materiaal, op olie gebaseerde verf en vernis, brandbare vloeistoffen en gassen), vanwege het risico van explosie.
14. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en dient NIET te worden gebruikt voor commer-
ciële doeleinden.
15. Gebruik het apparaat niet om hete materie op te zuigen zoals brandende sigarettenpeuken of om ontbrandbaar 
stof te verwijderen.
16. Als steelstofzuiger is het apparaat alleen geschikt om droog stof op te zuigen. Voor het verwijderen van vloeistoff-
en moet u de draagbare stofzuiger met rubberen accessoire gebruiken.
17. Zorg dat de luchtuitlaat niet is geblokkeerd.
18. Raak de rolborstel niet aan tijdens het zuigen.
19. Gebruik alleen de originele oplaadeenheid die geschikt is voor dit model. Gebruik de oplaadeenheid niet als het 
snoer van de oplaadeenheid tekenen van beschadiging vertoont.
20. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik met de voeding die meegeleverd is met het apparaat.
21. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, 
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies 
hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en ze de gevaren ervan begrijpen. 
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden gedaan door kinderen 
wanneer er geen toezicht is.
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HET PRODUCT
 

1. Oplaadeenheid    17. Turboborstel
2. Bout     18. Hoofdeenheid
3. Moer     19. Handvat
4. Luchtinlaat    20. AAN/UIT-schakelaar steelstofzuiger
5. Knop voor de ontgrendeling van  21. Indicatielampje voor opladen
het stofreservoir    22. Aansluitpunt voor de oplaadeenheid
6. Vermogensindicatielampje   23. Knop voor de ontgrendeling van 
7. AAN/UIT-schakelaar draagbare stofzuiger de draagbare stofzuiger
8. Motor     24. Knop voor de vergrendeling van 
9. Luchtuitlaat    de draagbare stofzuiger
10. Afdichtring    25. Elektrode
11. Wasbaar filter    26. Rolborstel
12. Plastic afdekfilter    27. Elektrode
13. Stofreservoir    28. Knop voor de vergrendeling van de turboborstel
14. Rubberen mondstuk   29. Knop voor de ontgrendeling van de turboborstel
15. Ovale borstel    30. Plastic afdekking van de rolborstel
16. Mondstuk voor kieren en spleten  31. Montagebeugel

Onderzijde motor

Elektrode

31
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MONTAGE
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
• Maak indien nodig het apparaat schoon met een vochtige doek en wat schoonmaakmiddel (zie ook de 
paragraaf Onderhoud en reiniging).
• Zorg dat alle onderdelen droog en schoon zijn voordat u deze monteert.

1. Plaats de moer in de opening boven op de hoofdeenheid (afb. 1).
2. Bevestig het handvat aan de hoofdeenheid (afb. 2).
3. Draai het apparaat om, plaats de moer in het gat op de achterkant van het handvat en draai met de klok
mee om vast te draaien (Fig. 3)

4. Druk op de vergrendelingsbout van de turboborstel (28) terwijl u de hoofdeenheid op de turboborstel 
(17) aanbrengt (afb. 4).
5. Plaats het plastic afdekfilter (12) in het stofreservoir (13).
6. Breng daarna het wasbare filter (11) aan in het plastic afdekfilter.
7. Plaats vervolgens het stofreservoir met het wasbare filter op de motor (8). De draagbare stofzuiger is 
nu volledig gemonteerd.
8. Duw de draagbare stofzuiger nu met de mondstukopening naar beneden gericht in de hoofdeenheid 
totdat u een klik hoort (afb. 5).
9. Gebruik de schroef om de montagebeugel te bevestigen aan de wand (afb. 23) BELANGRIJK: Klem het 
handvat van het apparaat na gebruik in de wandbeugel afb. 24)
         

HET GEBRUIK
Vóór gebruik
• Laad het apparaat ten minste 24 uur op voordat u het voor de eerste keer gebruikt (afb. 6). Daarna is de 
maximale oplaadtijd 16 uur.
Opmerking: het apparaat kan warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal.
• Controleer het apparaat altijd op schade voordat u het gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het bescha-
digd is of als het niet goed werkt.

Gebruik van de draagbare stofzuiger
De draagbare stofzuiger kan worden gebruikt voor het verwijderen van zowel droog vuil als nat vuil.

Afb. 4 Afb. 5

Moer
Bout

Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3

Afb. 23 Afb. 24
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1. Zorg dat de draagbare stofzuiger op de juiste wijze bevestigd is (zie het hoofdstuk Montage).
2. Zet de draagbare stofzuiger aan door de aan/uit-schakelaar op het handvat (7) naar voren te duwen 
(afb. 7).

3. U kunt desgewenst de volgende accessoires gebruiken:
Opmerking: zet de draagbare stofzuiger altijd uit voordat u accessoires aanbrengt.
a. Mondstuk voor kieren en spleten (16) (afb. 8) voor het schoonmaken van hoeken, spleten en andere 
moeilijk bereikbare plekken.
b. Ovale borstel (15) (afb. 9) voor het reinigen van meubilair.
c. Rubberen mondstuk (14) (afb. 10) voor het verwijderen van vloeistoffen.

Gebruik van de steelstofzuiger

Opmerking: de steelstofzuiger kan alleen worden gebruikt voor het verwijderen van droog vuil. Als u nat 
vuil wilt opzuigen moet u de draagbare stofzuiger gebruiken in combinatie met het rubberen mondstuk.
1. Zorg dat de steelstofzuiger op de juiste wijze bevestigd is (zie het hoofdstuk Montage).
2. Zet de steelstofzuiger aan door de aan/uit-schakelaar op het handvat (20) naar voren te duwen (afb. 11).

Opladen
Zodra het vermogensindicatielampje (6) continu brandt, moet u het apparaat opladen.
Opmerking: zet het apparaat altijd uit voordat u de batterij gaat opladen.

Na gebruik
Laad het apparaat na gebruik op, zodat het over het volledige vermogen beschikt voor later gebruik.

ONDERHOUD EN REINIGING
Stofreservoir ledigen
Opmerking: maak het stofreservoir, de plastic afdekking en het wasbare filter regelmatig schoon. Het 
vermogen neemt af als het stofreservoir vol is of als het wasbare filter vuil is.

1. Druk op knop (5) om het stofreservoir te ontgrendelen (afb. 12).
2. Verwijder het wasbare filter (11) en de plastic afdekking (12) (afb. 13).

Verlichting

Aan/Uit-knop

Aan/Uit-knop

Afb. 6 Afb. 7

Afb. 8 Afb. 9 Afb. 10

Afb. 11
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3. Schud het stofreservoir (13), de plastic afdekking (12) en het wasbare filter (11) voorzichtig uit boven 
een vuilnisbak (afb. 14 en 15).
4. Het stofreservoir (13), de plastic afdekking (12) en het wasbare filter kunnen met water worden 
schoongemaakt (afb. 16).
Opmerking: gebruik geen reinigingsmiddelen om het wasbare filter schoon te maken en zorg dat alle on-
derdelen volledig gedroogd zijn voordat u deze terugplaatst in het apparaat en u het apparaat opnieuw 
gebruikt.

        
Turboborstel schoonmaken
1. Druk de knop op de afdekking van de rol (30) naar beneden (afb. 17).
2. Verwijder de rol (26) uit het apparaat (afb. 18).
3. Verwijder haar en vuil uit de rol met een schaar of een kam (afb. 19).
4. De rol kan met water worden schoongemaakt (afb. 20).
Opmerking: de rol moet volledig droog zijn voordat u deze terugplaatst in het apparaat en u het appa-
raat opnieuw gebruikt.
5. Breng de rol aan in het apparaat (afb. 21).
6. Plaats de afdekking van de rol terug en duw de knop omhoog om de rol te vergrendelen (afb. 22).

Naar buiten trekken

Afb. 12 Afb. 13

Afb. 14 Afb. 15

Afb. 16

Afb. 17 Afb. 18

Afb. 19 Afb. 20

Afb. 21 Afb. 22
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Apparaat schoonmaken

Opmerking: dompel het apparaat en/of de oplaadeenheid nooit onder in water of andere vloeistoffen.
1. Zet het apparaat uit voordat u het gaat schoonmaken.
2. Maak indien nodig het apparaat schoon met een vochtige doek en droog het daarna goed af.
3. Gebruik nooit schurende middelen, bleekmiddelen of staalwol om het apparaat schoon te maken. U 
zou hiermee het materiaal kunnen beschadigen.

Opslag
Zorg dat het apparaat en de accessoires volledig schoon en droog zijn voordat u het apparaat opbergt.

PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Het apparaat doet niets als u 
het aan zet.

De batterij is leeg. Laad het apparaat op.

Weinig zuigkracht. Het stofreservoir is vol. Ledig het stofreservoir.

Het wasbare filter is vuil. Maak het wasbare filter schoon.

De batterij raakt eerder leeg. Het apparaat is niet lang genoeg 
opgeladen.

Laad het apparaat op.

De batterij wordt niet opgeladen. Vervang de oplaadeenheid.

VERPLICHTE INFORMATIE MET BETREKKING TOT
HET BESLUIT OVER BATTERIJEN
Batterijen horen niet thuis in het gebruikelijke huishoudelijke afval. Gebruikers zijn wettelijk verplicht 
om gebruikte batterijen te retourneren. U kunt uw gebruikte batterij weggooien in speciaal hiervoor 
aangewezen bakken in bepaalde speciaalzaken en bij gemeentelijke inzamelpunten. Dit is een essentiële 
bijdrage aan de bescherming van het milieu. Sinds 1998 zijn burgers op grond van het besluit aangaande 
batterijen verplicht om gebruikte batterijen uitsluitend via deze speciaalzaken of inzamelpunten af te 
voeren. Speciaalzaken en fabrikanten zijn verplicht om gebruikte batterijen terug te nemen en deze 
opnieuw te gebruiken overeenkomstig het besluit of deze als gevaarlijk afval af te voeren. Als u uw ge-
bruikte batterijen naar ons wilt terugsturen, dan kunt u dat doen per post in een voldoende gefrankeerde 
enveloppe.

Batterijen die op grond van de wet van een etiket moeten worden voorzien, worden geleverd met een 
van de volgende illustraties: een verrijdbare afvalbak met een kruis erop en het chemische symbool voor 
de classificatie van de verontreinigende zware metalen in batterijen. Het chemische 
symbool (Cd, Hg of Pb) wordt onder de illustratie weergegeven.
U ziet de volgende tekst op batterijen die verontreinigende stoffen bevatten:

Pb: Batterij bevat lood
Cd: Batterij bevat cadmium
Hg: Batterij bevat kwik
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TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnummer:  CVC5783M/ CVC5783MW
SKU:    TPVESTGEU/TPVESTWEU
Stofzuigeringang:  12V dc 100W
Adapteringang:  230-240V~50Hz, 40mA
Adapteruitgang:  15V dc 200mA

GARANTIE
Deze garantie dekt uw apparaat voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop voor 
onderhoud en vervanging van onderdelen, vooropgesteld dat u het apparaat correct hebt gebruikt zoals 
beschreven in deze gebruikershandleiding. Deze garantie sluit geen nationale wetten uit die van kracht 
kunnen zijn in het land van aankoop met betrekking tot garantieregelingen.
Als u een claim indient op grond van deze garantie moet u de originele factuur of kassabon toesturen 
onder vermelding van de datum van aankoop, de naam van de verkoper en de beschrijving en het mod-
elnummer van het apparaat. Wij raden u aan deze documenten veilig te bewaren.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Schade en/of storingen als gevolg van 
industrieel of commercieel gebruik worden niet gedekt door de garantie.
De garantie geldt niet voor meegeleverde accessoires of andere onderdelen van het apparaat die aan 
slijtage onderhevig zijn. Als u deze onderdelen wilt bestellen neem dan contact op met uw plaatselijke 
leverancier/verkoper.

De garantie voor dit apparaat vervalt indien:
• Reparaties zijn uitgevoerd door niet-erkende reparatiebedrijven of personen die niet bevoegd zijn om 
dit te doen.
• De schade het gevolg is van een externe oorzaak, zoals brand, water, transport, atmosferische ontladin-
gen, of onvoldoende of onjuist onderhoud.
• Het apparaat is gebruikt in een ander land dan waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld, goedgekeurd, 
op de markt gebracht en geproduceerd, alsmede defecten die het gevolg zijn van dergelijke aanpassin-
gen.
• Het apparaat niet is gebruikt overeenkomstig de richtlijnen en aanwijzingen in deze gebruikershandle-
iding die bij het apparaat is meegeleverd.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw apparaat niet goed werkt of gebreken vertoont, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de verkoper. Wij raden u aan om deze gebruikershandleiding eerst aan-
dachtig door te lezen voordat u contact met de verkoper opneemt.

Gedistribueerd door:

Tristar Products UK Ltd  Tristar Direct GmbH
PO Box 1366,   D-81669 Munich
Luton,    Duitsland
LU1 9NZ
Verenigd Koninkrijk

www.vestalite.eu


