
XIAOMI DEERMA VACUUM CLEANER DX900 KÉZI
ÉS ÁLLÓ PORSZÍVÓ HAZSNÁLATI UTASÍTÁS



Folyamatos nagy szívóerővel tudja eltávolítani a port.

Kiválóan alkalmas a finom por gyors és rugalmas felszedésére minden felületen.
Hatékonyan tárolja a port, nem áramlik vissza, így tiszta lakóteret biztosít.

Felépítése

1. Markolat
2. Tápkábel tartó
3. Tápkábel
4. Felület a fogantyú összeszereléséhez
5. Főtest
6. Porgyűjtő doboz kioldógombja
7. Padlókefe
8. 2 az 1-ben ecset
9. Porgyűjtő doboz
10. Szűrő
11. Kapcsoló
12. Fém cső

FIGYELMEZTETÉSEK

A porszívó elektromos készülék, a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően kell
használni. A használati útmutatót kérjük őrizze meg későbbi használatra.
Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a porszívó feszültsége megegyeznik az Ön által
használt tápfeszültséggel.

Ne szívja fel a porszívóval a következő tárgyakat, mert károsíthatja a porszívót, vagy tüzet
okozhat, ami személyi sérülést és egyéb baleseteket okozhat.
A. Meleg tárgyak, például tüzes szén stb.;
B. éles szilánkokat, például üveget stb.;
C. káros tárgyak vagy víz és folyadékok (oldószerek, maró anyagok stb.)
D. gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok, például benzin vagy alkoholtermékek

Tisztítás vagy javítás idejére, illetve ha átmenetileg nem használja, a porszívót le kell
kapcsolni az áramellátásról. Az áramellátás megszakításakor ne húzza a tápvezetéket,
hanem kézzel felfelé kell a dugó műanyag részét kihúzni.

Kerülje a porszívó vízbe merítését, ne helyezze fűtőberendezés közelébe, hogy elkerülje a
tüzet.
A balesetek elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a gyerekek játsszanak a porszívóval.

Kérjük, ne használja a porszívót az alábbi helyzetekben:
A. leesett és láthatóan sérültnek tűnik, vagy a nem a megszokott módon működik;
B. tápkábel selszakadt



A fenti esetben ne indítsa be a gépet, időben adja át javításra a cégünk által kijelölt
karbantartó osztálynak.

Kerülje a hosszú ideig való működtetést a szívónyílás elzáródása esetén, hogy elkerülje a
motor károsodását és a porszívó túlmelegedését.
Ennek a terméknek a tápvezetéke és motorja Y típusú csatlakozást használ. Ha a tápvezeték
megsérül, akkor azzal megegyező berendezésre kell cserélni , vagy el kell küldeni a
szakszerű karbantartást végző helyre.

Az útmutatóban található termék fotók és információk csak tájékoztatásul szolgálnak, és
nem feltétlenül tükrözik 100%-ban a tényleges terméket. A képek és termékeink előzetes
értesítés nélkül változhatnak a legújabb fejlesztéseknek megfelelően.

TERMÉK PARAMÉTEREK

Termék neve: Porszívó
Modell: DX900
Feszültség: 220-240V~ 50-60Hz
Teljesítmény: 600W
Porkapacitás: 1,2L
Vákuum:≥15 KPa
Zajszint:≤82dB(A)

POLARIZÁLT DUGÓ

Ez a készülék polarizált csatlakozóval rendelkezik (az egyik penge szélesebb, mint a másik).
Biztonsági jellemzőként ez a csatlakozó csak egyféleképpen illeszkedik a polarizált aljzatba.
Ha a dugó nem illeszkedik teljesen a konnektorba, fordítsa meg a dugót. Ha még mindig nem
megfelelő, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ne kísérelje meg semmilyen módon
megjavítani/erőltetni a csatlakozót.

TERMÉKHASZNÁLATI MÓD

Fogantyú összeillesztése:



1. Nyomja meg a portartó gombot, vegye ki a portartó tálakat, bizonyosodjon meg arról, hogy
van benne szűrő, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész össze van szerelve,
rögzítse és állítsa a főkapcsolót „0/OFF” állásba használat előtt.

2. Szerelje fel a fogantyút: nyissa ki a fogantyúgombbal, helyezze be a fogantyút a fő testbe,
majd lassan forgassa el, amíg az aljához nem ér, majd engedje el a gombot, és rögzítse a
fogantyúhoz.

3. Helyezze be a padlókefét a 3. ábra szerint, és ellenőrizze, hogy rögzítve van-e.

4. Dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba, kapcsolja be a porszívót, a gép elkezdi a
működést.

5. Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a konnektorból.

6. Tekerje a tápkábelt a tápkábel tartó fogantyújára, és tárolja a gépet függőlegesen.

Kompakt porszívó mód



1. Forgassa el a tápkábel fogantyúját a tápkábel letekeréséhez

2. Távolítsa el a fogantyút

3. Távolítsa el a padlófúvókát

4. Helyezze be a 2 az 1-ben kefét

5. Dugja be a dugót a konnektorba, kapcsolja be a porszívót (ON)

6. Kapcsolja ki a kapcsolót (OFF), húzza ki a dugót a konnektorból

7. Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik oldalsó kioldógombot, és döntse meg a portartó
tálakat, távolítsa el a portartó tálakat, amikor a kioldógomb távolabb került.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Általános karbantartás:
Nyissa ki a portartályt, vegye ki a szűrőt, mossa ki vízzel és szárítsa meg természetes úton.

Megjegyzések:
- a szűrőt havonta meg kell tisztítani, és azonnal ki kell mosni, ha nyilvánvaló
szennyeződések vannak rajta;
- a szűrőt helyesen és szárazon kell beszerelni használat előtt;

Használat előtt győződjön meg arról, hogy az acélmag és a HEPA szivacs jó állapotban van.
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