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Kérjük alaposan olvassa el a következő
utasításokat a termék használata előtt. Kérjük
őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi
használatra.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

KÉRJÜK OLVASSA EL A BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOKATHASZNÁLAT ELŐTT, ÉS ŐRIZZE MEG A
KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

Biztonsági előírások:

Az akkumulátort biztonságosan kell eltávolítani.
Ne használja lépcső vagy terasz közelében. Ennek az
eszköznek nincs szél érzékelője.
Az eszközt 8 év feletti gyerekek, illetve fizikai, érzékelési
és mentális fogyatékossággal élők, gyakorlati
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők szülő
vagy gondviselő jelenlétében használhatják vagy olyan
személyek, akik előzetes instrukciókat kaptak a termék
használatára vonatkozóan és tudatában vannak a
lehetséges veszélyeknek. Gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. Az eszköz felhasználói tisztítását és
karbantartását gyerekek nem végezhetik felnőtt
felügyelete nélkül.
Az eszköz kizárólag háztartási használatra alkalmas.
Az eszköz alkalmas vékony és közepes vastagságú
szőnyegek tisztítására. Nem alkalmas egyenetlen
felületek és vegyes összetételű szőnyegek tisztítására.
Szőnyegtisztításkor távolítsa el az oldalkefét az oldalkefe
véedelme érdekében.
Amennyiben az adapter kábele sérült, azt nem szabad
tovább használni.



Az akkumulátor feltöltése kizárólag a gyátó által
biztosított töltővel lehetséges.
Csak erre a célra kifejlesztett akkumulátort használjon.
Bármilyen más eredetű akkumulátor használata
robbanást vagy tüzet okozhat.
Kérjük csak ehhez a termékhez használja a mellékelt
adaptert.
Ne használja nedves vagy zsíros felületen.
Használat előtt tartsa távol a következő elemeketés
tárgyakat, amik kárt tehetnek az eszközben: üveg, tűz,
hosszú szőr/haj, nejlonzacskó, kábel, stb..
Ne üljön a termékre és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

FIGYELMEZTETÉS: Bizonyosodjon meg róla, hogy az
eszköz szabdon tud közlekedni a helyiségben (nincs
akadállyal eltorlaszolva, nem tud felborulni az eszköz) és
nincs olyan tárgy, amin az eszköz elcsúszna vagy
veszélyt okozna. (égő gyertya vagy vízzel teli váza).
Rendszeresen tisztítsa meg az eszközt.
Ürítse ki a portartályt.
Amennyiben nem használja az eszközt, töltse fel 3
havonta.
Csak akkor töltse fel, amikor alacsony töltöttséget jelez
vagy ki van kapcsolva. Akkor használja, amikor teljesen
feltöltött.
Megsemmisítés előtt az akkumulátort el kell távolítani,
áramtalanítsa az eszközt; az eszközt ki kell húzni a
konnektorból mielőtt eltávolítja az akkumulátort.
Ne dobja ki az akkumulátort háztartási hulladékkal együtt.
A helyi szabályozásnak megfelelően semmisítse meg
őket.
Töltse fel az akkumulátort / robotot az eszközhöz
biztosított adapterrel.
Az adapter fülső flexibilis kábele nem helyettesíthető; a
kábel sérülésének esetében az adaptert ki kell dobni és
ugyanilyen adapterre cserélni.



Az akkumulátor eltávolításakor az eszközt ki kell húzni a
konnektorból.
Ez az eszköz nem cserélhető akkumulátorral is
rendelkezik.

FIGYELMEZTETÉS: az akkumulátor feltöltéséhez csak az
eszközhöz mellékelt csaklakoztatót használja.

FIGYELMEZTETÉS: Fennáll a becsípődés veszélye. Tartsa
távol a bő ruhákat, hajat, ujjat, stb. A motorikus keféktől
és fúvókáktól.

FIGYELMEZTETÉS: a dugót ki kell húzni a konnektorból az
eszköz tisztítása vagy karbantartása előtt.

FONTOS!
Ha a tápkábel megsérült tilos saját kezűleg scerélni.
Ha a termék leesett, kérje képzett szakember segítségét,
hogy ellenőrizze mielőtt újra használná. A belső sérülés
balesetveszélyes.
Bármilyen probléma vagy javítás esetén, kérjük lépjen
kapcsoaltba a helyi gyártó vevőszolgálatával, a gyártóval
vagy képzett szakemberrel, a veszélyek elkerülése
érdekében.

Hulladékgazálkodás és környezetvédelmi felelősség

Arra kérjük, hogy a környezettudatosság jegyében járjon
el a termékkel kapcsolatban. További információért
felveheti a kapcsoaltot a helyi hatóságokkal vagy
újrahasznosítási központokkal.

Kérjük olvassa el a használati utasítást használat előtt.

-Az eszközhöz mellékelt csatlakozó



Ez a termék megfelel az EU 2014/35/EU (73/23/EEC
hatályon kívül helyezése, módosították 93/68/EEC-re) és
a 2014/30/EU (hatályon kívül helyezett
89/336/EU) követelményeknek.

TERMÉKLEÍRÁS
Termékáttekintés

Porszívó centrifugális technológiával
és légszűrő szivaccsal
Dupla szűrés, magas hatékonyságú
tisztítás, hogy a leghatásosabban
távolítsa el a port.

Magas minőségű alumínium cső,
könnyű korrózióvédelem
Hosszú kialakítás, magasan lévő
területek, rések és más nehezen
hozzáférhető helyek könnyű elérése.

Felxibilis forgás, könnyű működés
Szabadon forog, hatékonyan távolítja el
a port.

Elektromos padlókefe
Minden fajta felület könnyű
tisztítására, mint a gyapjúszőnyeg,
minden fajta szennyeződést
eltávolítására.



Motor blokk

Jelzőlámpa
Működés, elektromos
csatlakozás kijelzése

Puha tapintású fogantyú
Magas minőségű felület,

kopásálló

Átlátszó portartály
Érdemes figyelni a porgyűjtőt
és az időszakos működést,
hogy elkerülje a rendszeres

szűrőcserét és a további
költségeket.

Por ürítő gomb
Nyissa fel a gomb fedelét a
portartálynak és öntse ki a

port.

Sebességszabályzó
A sebességet vezérli a
felhasználó igénye szerint.

Be-/Kikapcsoló gomb
Gyorsan ki-, bekapcsolahatja
a készüléket szükség
szerint, megtakarítva ezzel
az áramot.

Lezárás gomb
Rugalmas kezelése
különböző eszközöknek,
kényelmesebb működés

Elektromos kefe
Minden típusú padlófelület
tisztítására, mint a
gyapjúszőnyeg, hogy minden
szennyeződést



Elektromos kefe
Flexibilis forgás, kényelmes működés.

Szabad forgás, hatékony por eltávolítás.

Por érzékelő

Forgó kefe helye
Optimális kialakítása a kefe
helyének, segít növelni a
porteltávolítás
hatékonyságát.
Ütközőcsík
Kopásálló és
környezetbarát, ez a csík
védelmet ad

LED lámpa
Könnyen észrevehető

a sötét por, hogy
egyszerűen takarítható
legyen vakfolt nélkül.

Por hasáb
A takarítás

hatásosságát növeli.

Nejlon kefe
Finom, kétrétegű nejlon
kefe, könnyű kezelni a

koszt rövid szőrű
gyapjúszőnyeget és a

padlószegélyeket.

Görgős kefe
elakadásjelző

Nejlon kefe
Finom, kétrétegű nejlon
kefe, könnyű kezelni a
koszt rövid szőrű
gyapjúszőnyeget és a
padlószegélyeket.

Auto funkció gombTeljesítmény változás kijelző

Auto funkció kijelző

Por érzéklő kijelző

Motor
elakadás
kijelző

Kézi vezérlés



Csomag tartozékai

A termék folyamatos fejlesztése miatt a fenti konfiguráció
a termékmodell szerint változhat. Ezt a jogot fenntartjuk,
a változtatási jogok a cég tulajdonát képezik.

Készüléktest Elektromos kefe

2in1 porkefe Eszköz a szűk
helyekhez, résekhez

Töltő dokk Töltő

Hosszú alumínium cső flexibilis huzallal



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az alumínium cső beszerelési útmutatója

Nyomja az alumínium cső végét vízszintesen a porszívón
kialakított porszívónyílásba, bizonyosodjon meg róla,
hogy egyben van és nem laza, és hogy az összeszerelés
sikeres, miután meghallotta a kattanó hangot (1. ábra).
Az alumínium cső eltávolításához tartsa a porszívó fő
testét az egyik kezével és a gombot nyomva tartva húzza
ki a másik kezével az alumínium csövet.

Az elektromos kefe beállításának leírása

Nyomja az egyik végét a körkefének a csőbe a
légkivezetés felőli végén, győződjön meg róla, hogy
feszesen illeszkedik, nem laza. Amint hangjelzést hall a
beállítás sikeres volt.
Ha el akarja távolítani a kefét, tartsa a kefét az egyik
kezében, a másik kezével nyomja meg a gombot
folyamatosan, a kefét ki lehet húzni.
Az elektromos kefe az alumínium csőre is
csatlakoztatható közvetlenül.



Tartozékok

Útmutató a tartozékok használatához

Az alumínium cső és az elektromos kefe használatánál
használhatja a 2-in-1 kefét is.
Megfelelő kisebb szoba takarításához, rések vagy
általánostól eltérő felületek, mint a falak sarkai,
ablakpárkány kerete, háztartási berendezések belseje,
fiók, autó ülések, képkeret, mennyezet, billentyűzet, stb.

A hosszú fúvóka megfelelő a nehezen elérhető helyek
takarítsáára, mint sarkok, rések, stb.

A tartozékokat 2 különféle módon csatlakoztathatja:
közvetlenül a flexibilis cső vége felől vagy a motor blokk
vége felől.

1. Mód: A flexibilis cső vége fellől: Fogja a hosszú fúvókát,
illessze be az alumínium csőbe amíg kattanást nem hall,
ami megerősíti a sikeres beszerelést. Eltávolításhoz
húzza le közvetlenül a csőről.
Fogja a 2 in 1 kefét és járjon el ugyanígy: illessze be az
alumínium csőbe amíg kattanást nem hall, ami megerősíti
a sikeres beszerelést.
Eltávolításhoz húzza le közvetlenül a csőről.

2. Mód: A tartozék közvetlen beillesztése a motor blokkba
ismételje meg a következő ábrán láthatókat:



Akkumulátor telepítés útmutatók

Csatlakoztassa az akkumulátort a géphez az alsó képen
láthatók szerint és illessze be úgy, hogy meggyőződött
róla hogy nem laza. Ha meghallja a hangjelzést, akkor
sikeresen csatlakoztatta.

FIGYELEM:
Hosszútávú használatnál tartsa az akkumulátort száraz,
hűvös helyen és hagyja az akkumulátort közepesen
feltöltött állapotban. Kérjük csomagolja az akkumulátort
nem vezetőképes anyaba, hogy elkerülje a közvetlen



érintkezést az akkumulátorral, ami sérülést okozhat az
akkumulátorban.

Használat

1. Előkészítés
Használat előtt kérjük helyezze be az akkumulátort és
ellenőrizze, hogy fel van-e töltve. Ha nem, akkor töltse fel
időben (a termék feltöltöttsége), újratöltés után
használható.

A tisztítandó terület szerint a tartozékok igény szerint
kiválaszthatók.

2. Üzembehelyezés
Nyomja meg a bekapcsolás gombot, érintse meg a
gombot, a gép elkezd működni, ha le akarja állítani a
működést engedje el a gombot.

3. Por ürítő tartály
Miután leállította a gépet, nyomja meg a portálcát a
portartály oldalán. Nyissa ki a rekeszt, öntse ki a port,
zárja vissza a tartály fedelét.



4. Szűrő szétszerelése
Forgassa el és távolítsa el a portálcát, hogy hozzáférjen a
rozsdamentes acél szűrőhöz, fordítsa el és távolítsa el.
Tegyen ellenkező képpen, hogy áthelyezze a
rozsdamentse acél szűrőt és a portálat.

Távolítsa el a szűrő elemet a nyíllal jelölt irányba.

5. Termék feltöltése
Csatlakoztassa a tötőt közvetlenül a porszívóhoz vagy
tötőállomáshoz, a másik végén az otthoni fali kiálláshoz.



A töltő kijelzőről:
Működés közben: a fény folyamatosan világít
Részben töltött: a LED villog
Teljesen feltöltve: a fény folyamatosan világít

Megjegyzés:
Miután a termék elhagyta a gyárat töltse fel 3 havonta (a
leírt esetekben), kérjük használja a speciális töltőt az
akkumulátor feltöltéséhez 3 órán keresztül (nem kell
teljesen feltölteni).

Ne töltse az akkumulátort hosszú időn keresztül, ha
normál töltési idő felett tölti azonnal állítsa le, különben
az akkumulátor melegedését, deformációját és
gyulladását kockáztatja.

Amikor az akkumulátor nincs használatban hosszú ideig
vagy nagyon lemerült állapotban van, az első néhány
alkalom visszaeshet a töltöttség. Ajánlott teljesen
lemeríteni a feltöltés után (általában több, mint 6 órán
keresztül). A folyamatot kétszer meg kell ismételni.

Tisztítás és karbantartás

A teljesítmény fenntartásának érdekében ajánlott a
tartozékok rendszeres karbantartása.
Mielőtt kitisztítja a fő testet (a motor blokkot) (a tartó
szerkezetet), bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék
nem működik és a termék nincs feltöltés alatt.

Törölje le vízzel vagy semleges tisztítószerrel. Mielőtt
letörli, bizonyosodjon meg róla, hogy a ruha száraz. Ne
szivárogtasson vizet a porszívó belső részeibe. Tisztítás



után ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy nedves
helyre.

Portartály tisztítása

Amint a pormennyiség eléri a “MAX” jelzés, kérjük tiztítsa
ki amilyen haar lehetséges és ne töltse túl a jelzésen.
A portartály könnyebb kiürítése érdekében távolítsa el az
alumínium csövet vagy más tartozékokat a tisztítás előtt.

Miután a gép megállt, nyissa ki a portartályt és ürítse ki a
port. Ha bármilyen makacs szennyeződést talál a belső
falán, kérjük törölje le óvatosan egy nedves ronggyal.
A tisztítás után zárja be a portartály tetejét és
bizonyosodjon meg róla, hogy a zárógomb a helyén van.

Megjegyzés:
Miután letörölte a belső falát a portartálynak egy nedves
ronggyal, szükséges, hogy napon szárítsa, utána takarja
le miután megszáradt.

Külső szűrő tisztítása

Annak érdekében, hogy biztosítja a termék megfelelő
működését, ajánljuk, hogy 3-6 havonta tisztítsa
rendszeresen (használattól függően), nyomja és tartsa
nyomva a portstály kioldó gombot, távolítsa el a testet és
fordítsa el a fedelét, távolítsa el a szivacsot és a port a
szivacsból.



Ha túl ok por halmozódott fel, mossa ki és szárítsa meg
mielőtt visszahelyezi a készülékbe.

Figyelmeztetés!
A szivacsos szűrő kimosása alkalmával használjon hideg
vizet és szárítsa a szabadban )általában 24 óra a napon,
utána helyezze vissza a készüléket).

Kefe tisztítása
Ajánlott, hogy a kefét minden 4-5 használat után tisztítsa
meg, amikor az elektromos kefét használja.
1. Kapcsolja ki és távolítsa el az elektromos kefét
2. Fordítsa meg a kefét és fordítsa el a gombot egy
érmével, hogy kinyissa a zárat.
3. Távolítsa el a forgókefét, hogy rögzítse a fedőlapot,
emelje fel a forgókefe egyik végét és húzza ki.
4. Használjon ollót vagy más hegyes eszközt a beragadt
szőrök és más szennyeződések eltávolításához.
5. Amikor a tisztítás befejeződött, nyomja be az egyik
végét a forgókefének a padlókefébe, majd csatolja be a
másik végét a padlókefébe.
6. Zárja be a fedelet és zárja le.

Rendszerezés és tárolás
Töltő dokkoló: könnyű alővenni, helytakarékos
Tartozékok tárolása: könnyű elővenni és összeszerelni



Hibajelzés
Általános hibák feltérképezése és megoldása

Hiba Lehetséges ok Megoldás
Porszívó nem
működik

A termék nem kap
áramot, nincs
feltöltve.

Teljs feltöltés után használja
a terméket.

A porszívó nyílásai
eldugultak.

Tisztítsa ki a nyílásokat.

A termék
teljesítménye
csökken.

A portartály és a
szűrő tartozékok
megteltek porral.

Tisztítsa ki a portartályt és a
szűrőket.

A forgó kefe megtelt
szőrrel/hajjal, stb.

Tisztítsa meg a forgó kefét.

A fenti eseteket
kizárva a probléma
továbbra is fennáll.

Kérjük vegye fel a kapcsolatot
vevőszolgálatunkkal a
karbantartás miatt.

A motor furcsa
hangot ad ki.

A fő szívócső vagy az
alumíniumcső

eldugult.

Távolítsa el az akadályokat a
fő szívócsőből és az
alumíniumcsőből.

A fenti eseteket
kizárva a probléma
továbbra is fennáll.

Kérjük vegye fel a kapcsolatot
vevőszolgálatunkkal a
karbantartás miatt.

A készülék nem tölt. A fő vezérlő és a töltő
nincs megfelelően
csatlakoztatva.

Kérjük ellenőrizze és
csatlakoztassa megfelelően.

A fenti eseteket
kizárva a probléma
továbbra is fennáll.

Kérjük vegye fel a kapcsolatot
vevőszolgálatunkkal a
karbantartás miatt.



Ha a fenti lépések nem működnek megfelelően az
eszközén, kérjük vegye fel a kapcsolatot
vevőszolgálatunkkal és kérjen segítséget.

Technikai információk

Paraméterek
Működési feszültség (V) 25.2V
Névleges feszültség (W) 400W
Akkumulátor kapacitás
(mAh)

2500mAh

Portartály kapacitás (L) 0.6L
Egyszeri töltési idő (óra) 3 és 5 óra között
Folyamatos működési idő
(perc)

8 perc magas fokozaton, 50
perc alacsony fokozaton

Termék méretek (mm) 369mm x 125mmx 227mm
Nettó tömeg (kg) 2.65 kg

Jótállás:

A jótállás nem vonatkozik a termék kopó alkatrészeire,
illetve azok által okozott károkra:
1,felület kopása a termék normál használata mellett
2,Sérülések és kopások folyadékkal való érintkezés miatt,
rozsda vagy rovarok okozta korrózió
3,bármilyen baleset, rongálás, nem használat,
szétszerelés vagy nem megfelelő javítás
4,nem megfelelő karbantartás, nem megfelelő feszültség
alá helyezés
5,bármilyen nem a gyártó által biztosított alkatrész
használata

A garancia felmondásra kerül, ha a termék névtáblája
vagy a sorozatszáma eltávolításra kerül.



Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv
vonatkozik. Az elektronikus hulladékot a háztartási
hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arrakijelölt
helyen.További információt a helyi önkormányzattól vagy
környezetvédelmi szervektől kérhet.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a
rendeltetésszerű használatnakésazelőírásoknak
megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és
magyar nyelvűhasználatiútmutatóval kerül forgalomba. A
gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE
megfelelőségi jellel kerül aforgalombaa79/1997.(XXII.31.)
IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel
minden direktívának és európai
normának.Minőségtanúsítás A forgalomba hozó tanúsítja,
hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz.
rendeletbenelőírtakszerint megfelel a leírásban szereplő
műszaki jellemzőknek.


