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Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. 

További információért kérjük látogasson el www.dreame-technology.com oldalra. 

 

http://www.dreame-technology.com/


 

Made in China 



 

Biztonsági utasítások  

A balesetek elkerülése érdekében, beleértve a szakszerűtlen használatból eredő 

áramütést vagy tüzet, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. 

Figyelmeztetés 

A biztonságos működés és a balesetek elkerülése érdekében ezt a terméket 8 éves és idősebb 

gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi, értelmi hiányosságokkal vagy korlátozott tapasztalattal vagy 

tudással rendelkező személyek használhatják szülő vagy gondviselő felügyelete mellett. A tisztítást és 

karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. 

A porszívó nem játékszer. Gyermekek nem játszhatnak vagy működtethetik ezt a terméket. Kérjük, 

legyen óvatos, ha a porszívót gyermekek közelében használja. Ne engedje, hogy a gyerekek tisztítsák 

vagy használja a porszívót, kivéve, ha szülő vagy gyám felügyeli őket. 

Ne használja a porszívót szabadban vagy nedves felületeken. A porszívót csak száraz beltéri 

felületeken használja. Ne érintse meg nedves kézzel a dugót vagy a porszívó bármely részét. 

A tűz, robbanás vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében használat előtt ellenőrizze, hogy a 

lítium akkumulátor és a töltőadapter sérülésmentes. Ne használja a porszívót, ha a lítium akkumulátor 

vagy a töltő sérült. 

A puha görgős kefe, az akkumulátor, a fém csatlakozócsap és a porszívó elektromosan vezetőképes, 

és nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. Tisztítás után feltétlenül szárítsa meg az összes 

szűrőt. 

A mozgó alkatrészek okozta sérülések elkerülése érdekében kapcsolja k i a porszívót, mielőtt 

megtisztítja a puha görgős kefét. A puha görgős kefetartót, a portartályt és a szűrőt a porszívó 

használata előtt megfelelően be kell szerelni. 

Csak az eredeti töltőadaptert használja. Soha ne használjon más töltőadaptert, mint amit a 

készülékhez biztosítanak, a lítium akkumulátor kigyulladásának elkerülése végett. 

Ne használja a porszívót gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin, fehérítő, ammónia, 

lefolyótisztító vagy egyéb folyadékok felszívására. 

Ne használja a porszívót gipszkarton részecskék, hamu, például kandallóhamu, vagy izzó vagy égő 

anyagok, például szén, cigarettacsikk vagy gyufa felszívására. 

Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak, például üveg, szögek, csavarok vagy érmék 

felszedésére, amelyek károsíthatják a gépet. 

Tartsa távol a hajat, a laza ruházatot, az ujjakat és a test más részeit a porszívónyílásoktól és a 

mozgó részektől. Ne irányítsa a tömlőt, pálcát vagy szerszámot a szemére vagy a fülére, és ne tegye 

a szájába. 

Ne tegyen semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba. Ne használja a porszívót, ha bármelyik nyílása el 

van záródva. Tartsa távol portól, szöszszálaktól, szőrtől vagy más olyan tárgyaktól, amelyek 

csökkenthetik a légáramlást. 

Ne tegye a porszívót székre, asztalra vagy más instabil felületre, mert ez károsíthatja a gépet vagy 

személyi sérülést okozhat. Ha a porszívó megsérül a felborulástól vagy más módon meghibásodik, 

forduljon hivatalos szervizünkhöz. Soha ne kísérelje meg önállóan szétszerelni a készüléket. 

 

 
Szigorúan be kell tartani az akkumulátor újratöltésére vonatkozó útmutatót. Ha nem 

megfelelően tölti fel az akkumulátort a megadott hőmérsékleti tartományon belül, az 

károsodhat. 

Csak a Dreame által jóváhagyott tartozékokat és cserealkatrészeket használjon.  

Ne használja a porszívót, ha nincs a helyén tiszta porgyűjtő tartály és rekesz.  

Győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van húzva a konnektorból, ha hosszabb ideig 
nem használja, valamint mielőtt karbantartást vagy javítást végez.  

Kérjük, legyen különösen óvatos, ha a porszívót lépcsők tisztítására használja. 

Ne szerelje, töltse vagy használja ezt a terméket szabadban, fürdőszobában vagy 

medence körül. 

Tűzveszély: Ne tegyen semmilyen illatszert a porszívó szűrőjébe. Az ilyen típusú 

termékek ismerten gyúlékony vegyszereket tartalmaznak, amelyek a porszívó 
kigyulladásához vezethetnek. 

 

Ezt a terméket csak otthoni használatra tervezték. 

A We Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel 
a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak. Az EU 

megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: 

www.dreame-technology.com 
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Puha hengeres fúvóka Mini motorizált fúvóka 
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Nyomja meg a gombot a szívófej leszereléséhez

2 az 1-ben töltő és tartó 

(csavar ×2, fali tipli ×2) 

 

Hosszabbító rúd 



 

Installáció 

 

Helyezze be, míg a helyére nem kattan 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Installáció 

A 2 az 1-ben töltő és tároló tartó felszerelése 

 1. A 2 az 1-ben töltő és tároló tartó opcionális tartozék, igényei szerint telepítheti. 

2. A tartót hűvös, száraz helyen, a hálózati csatlakozóaljzat közelében, közvetlen napfénytől 

védve kell felszerelni, és távol a nedvességre hajlamos helyektől, például a konyhától. 

3. Biztonságosan szerelje fel a rögzítőt a kiválasztott fal típusának megfelelő rögzítőelemekkel.  

Győződjön meg arról, hogy a telepítési területen nincsenek csövek, például gáz- vagy 

vízvezetékek és légcsatornák, elektromos vezetékek és kábelek, vagy vízelvezető vezetékek.  

4. Ajánlatos szakembert felvenni a tartó felszerelésére és védőruházat viselésére, szükség 

esetén védőszemüveget és egyéb védőfelszerelést. 

5. Elektromos fúróval jelölje meg és fúrjon két 8 mm átmérőjű lyukat a falba, ahol kívánja 

körülbelül 30 mm mélységben. Helyezze be a fali dugókat a lyukakba, helyezze el a rögzítőt, 

majd rögzítse a falhoz a mellékelt csavarokkal. 

Hogyan használja 

Megjegyzés: 

1. Az első használat előtt teljesen töltse fel a porszívót. Ez 4 óráig is eltarthat.  

2. A porszívót töltés közben nem lehet használni. 

3. A turbó üzemmódban történő hosszan tartó porszívózás az akkumulátor 

felmelegedését okozza és növeli a töltési időt. Hagyja a porszívót 30 percig lehűlni, 

mielőtt feltöltené. 
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2 az 1-ben ecsetfúvóka: alkalmas 
por és atkák felszívására az ágyról, 

kanapék és egyéb bútorokról. 

Hogyan 

használja 

Különböző kiegészítők 

használata 

 Mini motorizált fúvóka: erős rezgések 
mélytisztító hatást biztosítanak és eltávolítják a 
szövetekből származó port és atkákat. 

 

 

2 

 

 
v
2
a
 az 1-ben résfúvóka:  repedések,  aj tók és ablakok  

sarkainak, lépcsőknek és más nehezen elérhető helyeknek a  

porsz ívózására alkalmas.
 

 

 

Puha hengeres fúvóka: alkalmas kemény 

felületek, például padló, csempe, 

márvány porszívózására, valamint 

nagyobb szennyeződések és törmelékek 

felszívására. Közvetlenül a porszívóhoz 

csatlakoztatható. 

Ápolás és karbantartás 

Tippek: 

1. Mindig az eredeti alkatrészeket használja, hogy a garancia ne szűnjön meg.  

2. Ha a szűrő vagy fúvóka eltömődik, a porszívó nem sokkal a bekapcsolás után leáll. A 

működés helyreállításához tisztítsa meg a szűrőt vagy a fúvókát.  

3. Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, húzza ki a hálózati 

adaptert és tárolja hűvös, alacsony páratartalmú helyen, közvetlen napfénytől 

védve. Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében töltse fel a 

porszívót legalább 3 havonta egyszer. 

Porszívó tisztítása 

Száraz, puha kendővel törölje le. 

 
Porgyűjtő tartály tisztítása 

A tartály tisztítása előtt húzza ki az adaptert és tartsa a porszívó főkapcsolóját kikapcsolt helyzetben. A 

porszívó tisztító képesség csökken, ha a portartály „MAX” jelig van tele. A teljesítmény helyreállításához ürítse 

ki a rekeszt. 

Porgyűjtő tartály ürítése: Nyomja meg a kioldógombot a rekesz alján, majd ürítse ki a tartalmát.  

 

 
 

 
 
 

 



 

Megjegyzés: 
1. Ha bármelyik forgó alkatrész elakad, a porszívó automatikusan kikapcsolhat. Távolítsa el a beszorult idegen tárgyakat, 
majd folytassa a használatot. 

2. A porszívó automatikusan kikapcsol, ha motorja túlmelegedés -védelmi módba lép. Várja meg, amíg a motor 
hőmérséklete normalizálódik, mielőtt folytatná a használatot. 
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Ápolás és karbantartás 

Ciklon szerelvény  tisztítása 

a

1. Forgassa el a ciklon szerelvényt az ábrázolt irányba, hogy kinyithassa, majd távolítsa el a 

ciklon szerelvényt.

 
 

Ápolás és karbantartás 

HEPA Filter tisztítása 

1.  Helyezze a porszívót biztonságosan egy sík felületre, majd fordítsa el a HEPA szűrőegység 
fedelét irányba, és távolítsa el a HEPA szűrőegységet. 

Megjegyzés: A HEPA szűrőegység tisztítása előtt távolítsa el a beépített habpárnát. Öblítse 

le vízzel a HEPA szűrőt és a habpárnát.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Öblítse le a ciklon szerelvényt vízzel, amíg tiszta nem lesz. A ciklonszerelvény alapos 

szárításához legalább 24 órán át szellőző vagy hűvös helyen tartsa. Vigyázat: Ne tisztítsa a ciklon 

szerelvényt mosogatógépben vagy mosógépben, és ne próbálja szárítani szárítógépben, sütőben, 

mikrohullámú sütőben vagy nyílt tűz közelében. 

3. Ha megszáradt, szerelje vissza a ciklon szerelvényt.

2. Öblítse le vízzel a HEPA szűrőt és a habpárnát. A szűrőbe került összes por alapos eltávolításához forgassa 

el a HEPA szűrőt 360 fokkal öblítés közben. A felesleges törmelék eltávolítása érdekében többször ütögesse 

enyhén a szűrőt a mosogatóhoz. Tartsa a HEPA szűrőt jól szellőző és hűvös helyen, amíg teljesen megszárad. 

Megjegyzés: Teljesen szárítsa meg a szűrőt (legalább 24 órán keresztül), mielőtt visszahelyezi.  
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1. Az ábrán látható módon egy érmével 
forgassa el a zárat az óramutató járásával 
ellentétes irányba, amíg kattanást nem hall. 

 

4. Miután a mini motoros fúvóka 
megszáradt, helyezze vissza, a 

szétszerelés lépéseit fordítva. 

3. Állítsa a kefefejet függőlegesen jól 
szellőző helyre legalább 24 órán keresztül, 
amíg teljesen megszárad. 

2. Miután kinyitotta a kefefejet, vegye 
ki a mini motoros fúvókából, majd 

öblítse le és tisztítsa meg a kefefejet. 

Ápolás és karbantartás 

Puha görgős fúvóka és a mini motoros fúvóka tisztítása 

Ápolás és karbantartás 

Mini motoros fúvóka tisztítása 

Megjegyzés: Annak elkerülése érdekében, hogy véletlenül bekapcsolja a porszívót, a fej 

eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a lágy görgős fúvóka vagy a mini motoros fúvóka 

levált a porszívóról. 

A mini motoros fúvóka és a lágy hengerfúvóka elektromos alkatrészeket tartalmaz, és a lágy 

görgős fúvókafej csapágyakat is tartalmaz. Ne mossa le ezeket a részeket vízzel. Legyen óvatos 

az éles tárgyakkal, amikor eltávolítja a lágy görgős fúvóka és a mini motoros fúvóka fejébe 

akadt törmeléket. 

Puha görgős fúvóka tisztítása 

1. Nyomja a kefefej kioldó gombját a nyíl irányába, amíg a kefefej fedele ki nem nyílik, majd 
vegye le a kefefejet a jelzett irányba történő felemeléssel. 

2. Miután befejezte a lágy görgős fúvóka tisztítását, helyezze vissza, a szétszerelési lépések 
fordított sorrendjében történő végrehajtásával. 
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Hibaelhárítás 

Ha a porszívó nem működik megfelelően, kérjük olvassa el az alábbi táblázatot a lehetséges 

meghibásodások és a megoldások . 

 
 
 

Hibák Lehetséges probléma Megoldás 

 
Nem működik 

a porszívó 

A porszívó akkumulátora 

lemerült, vagy nagyon 

alacsony a töltöttségi szintje. 

Töltse fel teljesen az 

akkumulátort, majd folytassa 

a porszívózást. 

Elzáródás miatt 

túlmelegedés-védelmi 

módba lépett a porszívó. 

Várja meg, míg a porszívó lehűl, 

majd folytassa a működtetését. 

Szívónyílás vagy a 

légfolyosó el van zárulva. 

Távolítsa el az elzáródásokat a 

szívónyílásból vagy a 

légutakból. 

 
Gyenge szívóerő 

Megtelt a porgyűjtő tartály, 

és/vagy a HEPA filter 

eltömődött. 

Ürítse ki a porgyűjtő tartályt és 

tisztítsa meg a HEPA filtert.  

Tartozék eltömődött. 
Távolítsa el az elzáródást 

a tartozékból.  

A motor fura 

hangokat ad ki 

A fő szívónyílás vagy 

hosszabbító rúd 

eltömődött. 

Távolítsa el az eltömődéseket a fő 

szívónyílásban vagy a hosszabbító 

rúdban. 

A porszívó 

bekapcsolása 

után az első 

jelzőlámpa 

pirosan világít.  

Az akkumulátor megsérült.  
Kérjük, lépjen kapcsolatba a 

vevőszolgálattal a karbantartásért. 

A porszívó 

bekapcsolása 

után az első 

jelzőlámpa 

pirosan villog.  

 
 Hálózati adapter nem 

kompatibilis.  

Csak az eredeti hálózati adaptert 

használja.  

 
Az akkumulátor 

jelzőlámpája 

nem világít 

töltéskor. 

Az adapter nem csatlakozik 

a porszívóhoz. 

Győzödjön meg, hogy az 

adapter megfelelően be van 

dugva. 

Az akkumulátor teljesen fel 

van töltve, és alvó 

üzemmódba váltot. 

Rendesen lehet használni. 

Ha a probléma a fenti két 

lehetőség kizárása után is 

fennáll. 

Kérjük, lépjen kapcsolatba a 

vevőszolgálattal a karbantartásért. 

Lassan tölt 
Az akkumulátor hőmérséklete 

túl alacsony vagy túl magas. 

Várja meg, amíg az akkumulátor 

hőmérséklete normalizálódik, majd 

folytassa a használatot. 

 
 
Ez a termék akkumulátort tartalmaz, amelyeket csak szakképzett szakember vagy értékesítés utáni szerviz 
cserélhet. Ez a termék nem cserélhető akkumulátort tartalmaz.



 

 

 

WEEE Információ 

Az alábbi szimbólummal ellátott összes termék elektronikai terméknek és elektronikai 

hulladéknak minősül (WEEE 2012/19/EU irányelv alapján), amelyet a háztartási 

hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. A megfelelő 

áramtalanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre 

káros lehetséges következményeket. További információt a helyi önkormányzattól vagy 

környezetvédelmi szervezettől kérhet. 
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