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Ultra Önürítő Állomás
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Biztonsági Információ

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Használati korlátozások

Ez a termék kizárólag otthoni padlótisztításra szolgál.
Ne használja szabadban, nem padlófelületen, illetve kereskedelmi vagy ipari
környezetben.
Ez az önürítő állomás csak a STYTJ05ZHMHW porszívóval használható.

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy nem megfelelő
képességekkel rendelkező személyek használhatják felügyelet mellett a készülék biztonságos
használatára irányuló útmutatással, hogy megértsék amilyen veszélyeket foglal magában.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
Tisztítást és felhasználó általi karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
Ez a termék nem játék. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek és a háziállatok biztonságos
távolságban legyenek az önürítő állomástól, amíg az működik.

Ha a tápkábel megsérül, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviseletétől beszerezhető
speciális kábelre vagy szerelvényre.
Az önürítő állomást nyílt területen kell elhelyezni, nem a talajszint felett felfüggesztett helyeken
(például lépcsők mellett).
Ne mozgassa az önürítő állomást úgy, hogy a felső fedelét fogantyúként használja. Ne álljon
vagy üljön az automatikus ürítő állomáson.
Ne öntsön folyadékot az önürítő állomásba, és ne merítse vízbe.
Ne használja az önürítő állomást az eldobható zacskó nélkül, fürdőszobákban, vagy a medence
közelében.
Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat az automatikus ürítő állomás
tetejére, amíg az áll vagy működik.
Tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy az önürítő állomás ki van húzva a
konnektorból.
A sérülések elkerülése érdekében ne dugja az ujjait az önürítő állomás réseibe.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat az önürítő szellőzőnyílásokra.

Szállításkor ügyeljen arra, hogy a porszívó ki legyen kapcsolva, és lehetőleg az eredeti
csomagolásában tárolja.
Kérjük, használja ezt a terméket a Felhasználói kézikönyvben leírtak szerint. A felhasználók
felelősek minden olyan veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő használatából
ered.
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Töltés

Győződjön meg arról, hogy a használt tápegység feszültsége megegyezik az önürítő állomáson
jelzett feszültséggel.

Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa az önürítő állomást egyedül.

Ne helyezze az automatikus ürítő állomást hőforrások közelébe.

Ne használjon nedves ruhát a töltőérintkezők letörlésére vagy tisztítására, ne tisztítsa nedves kézzel.

Ha a tápkábel megsérül vagy eltörik, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a
vevőszolgálathoz.

Termék áttekintés

Csomag tartalma

Megjegyzések:

A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a használati útmutatóban csak
tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

Az önürítő állomáshoz használt porszívó külön megvásárolható. A porszívó használatának és
karbantartásának részleteit lásd a porszívó használati útmutatójában.

Az önürítő állomásnak a használatához az önürítő porrekesznek a porszívóhoz csatlakoztatva
kell lennie
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Önürítő állomás

x

Nyomja meg a takarítás elkezdéséhez
Nyomja meg és tartsa nyomva porrekesz
ürítéséhez

Jelzőfény
Fehér: Bekapcsolva/A porszívó teljesen feltöltve
Fehéren villog: A porszívó tölt
Narancssárgán villog: A zsák tele van/nincs
csatlakoztatva/Hiba

Jelzőterület

Töltőcsatlakozások

Önürítő nyílás

Előlap

Kábeltartó

Tápcsatlakozó
Be/Kikapcsoló gomb

Kábelhorony

Hátsó rész
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Megjegyzés: Az önürítő állomást egy eldobható zacskóval szerelték fel gyárilag.

Fogantyú

Csatlakozás

Szűrő (nem eltávolítható)

Légcsatorna fedele

Alsó rész
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Önürítő porrekes

Telepítés

1. Távolítsa el az eredeti porrekeszt a porszívóból.

2. Helyezze be az önürítő porrekeszt.

3. Tegye el az eredeti töltődokkolót.
x

xPorrekesz kapocs

Porrekesz fedele

Szűrő

Önürítő nyílás
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4. Telepítse az önürítő állomást

Helyezze az önürítő állomást szabad területen, ahol jó a Wi-Fi jel.

A tápkábel rendszerezéséhez használja a kábeltartót és a kábelhornyokat.

Használat

Bekapcsolás és töltés

Csatlakoztassa az önürítő állomást, és kapcsolja be. Az önürítő állomás
jelzőfénye fehérre vált.

Kézzel helyezze a porszívót az önürítő állomásra, a porszívó automatikusan
bekapcsol és elkezd tölteni.

Amint a porszívó teljesen feltöltődött, az önürítő állomás jelzőfénye 10 percig fehéren
világít, majd kialszik.

x

Illessze be a tápkábel földön lévő
részét a kábelhornyokba.

Kapcsolja be az önürítő
állomást

Csavarja a tápkábel
fennmaradó részét a
kábeltartóba.
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x

1.Nyissa fel a felső fedelet, és nyomjameg a porrekesz kioldó gombját, hogy az önürítő porrekeszt

felfelé húzva eltávolíthassa.

Megjegyzések:

Nyomja a kapcsolót az „I” jelig, az önürítő állomás bekapcsol; nyomja a kapcsolót „O”
állásba, az önürítő állomás kikapcsol.
Az önürítő állomás nem működik, ha nincs bedugva, vagy nincs bekapcsolva.

Tisztítás& Karbantartás

Az önürítő porrekesz tisztítása

(heti takarítás javasolt)

2.Nyissa ki a porrekeszt, és ürítse ki a tartalmát, majd törölje le egy ronggyal az
önürítő szellőzőnyílásait.

Megjegyzés: A szűrő eltömődésének elkerülése érdekében finoman ütögesse meg a portrekeszt,
amikor kiüríti a tartalmát.

Önürítő nyílása
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Megjegyzések: x

Ne tisztítsa a szűrőt kefével vagy az ujjával.

3. Töltsön tiszta vizet a porrekeszbe, és zárja le a porrekesz fedelét, majd rázza meg a rekeszt
előre-hátra, végül öntse ki a vizet.

VIGYÁZAT: A szűrő tisztításához csak tiszta vizet szabad használni.
Ne használjon mosószert.

4. Távolítsa el a szűrőt az ábrán látható módon, majd öblítse ki, és finoman koppintson a szűrő szélére,
hogy eltávolítsa a port és a törmeléket.

Kétheti tisztítás javasolt. Használat előtt a
szűrőnek teljesen száraznak kell lennie.

Az eldobható zsák cseréje

Ha az eldobható zacskót ki kell cserélni, ekkor az önürítő állomás jelzőfénye villogni kezd.

1. Nyissa ki az önürítő állomás felső fedelét, húzza felfelé a fogantyút az eltávolításhoz, majd dobja
ki az eldobható zacskót.

Megjegyzés: A fogantyú felfelé húzása lezárja az eldobható zsákot, hogy megakadályozza, hogy
a por és törmelék véletleül kihulljon.
1. Száraz ruhával távolítsa el a port és a törmeléket a szűrőről.
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Az önürítő állomás légcsatornájának tisztítása (szükség szerint tisztítsa meg)
Ha a légcsatorna eltömődött, kövesse az alábbi lépéseket a tisztításhoz.
1. Csavarja le a légcsatorna fedelét az eltávolításhoz.

2. Ellenőrizze, hogy a légcsatornát nem zárják-e le idegen tárgyak, és szükség esetén távolítsa el
a tárgyakat.

3. Szerelje vissza a légcsatorna fedelét, és csavarja be.

A töltőérintkezők és az önürítő szellőzőnyílások tisztítása (szükség szerint tisztítsa meg)
Puha, száraz ruhával tisztítsa meg a töltőérintkezőket és az önürítő szellőzőnyílásokat.



in which case you will need to manually plac x

e the vacuum-mop onto the

x

Hibaelhárítás

Hiba Lehetséges okok, megoldásuk

A porszívó nem tér vissza az önürítő
állomásra.

Túl sok akadály van az önürítő állomás körül. Helyezze az önürítő állomást szabadabb,
nem zsúfolt helyre.

Tisztítsa meg az önürítő állomás kijelző területét.
A porszívó mozgatás hatására elállítódhat és újrapozícionálja magát, új útvonalat hoz létre,
ha az újrapozícionálás sikertelen. Ha a porszívó túl messze van az önürítő állomástól,
előfordulhat, hogy nem tud magától visszatérni az állomásra.

A por automatikus ürítési folyamata
nem indul el, miután a porszívó
visszatér az automatikus ürítési
állomásra.

Győződjön meg róla, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően be van dugva, és az
önürítő állomás be van kapcsolva.

A porszívó “ne zavarj” üzemmódjában az önürítő állomás nem üríti ki automatikusan a
porrekeszt.
Előfordulhat, hogy az önürítő állomás nem üríti ki automatikusan a porrekeszt, ha az
önürítés funkció le van tiltva, vagy az önürítés gyakorisága módosul az alkalmazásban.

A porszívó nem kezdi el a takarítást,
ha megnyomja a takarítás/önürítés
gombot.

Győződjön meg róla, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően be van dugva, és
azönürítő állomás be van kapcsolva.

Győződjön meg róla, hogy a porszívó megfelelően csatlakozik az önürítő állomáshoz.

Az önürítő jelzőfénye narancsásrgán
villog

Ellenőrizze, hogy az önürítő állomás nyílásai nem szennyezettek-e, és szükség esetén
azonnal tisztítsa meg őket.

Ellenőrizze, hogy az önürítő állomás alján lévő légcsatorna nincs-e eltömődve, és
szükség esetén azonnal tisztítsa meg.

A szokásosnál tovább tart a
porrekesz kiürítése.

Ha az önürítő állomás azt észleli, hogy a légcsatornája eltömődött, a szokásosnál
tovább tarthat a porrekesz kiürítése. Szükség esetén azonnal tisztítsa meg a
légcsatornát.

Miután az önürítő állomást már hosszabb ideig használta, az önürítési folyamat
némileg tovább tarthat, így biztosítja a funkció zökkenőmentes működését. Ez
normális.



The indicator on th Check to make sure the disposable bag is in x

e auto-empty statio stalled properly. See the instructions in the

Termékleírás

Modell: STYTJ05ZHMHWJC

Méretek: 285 × 397 × 468 mm

Névleges bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Névleges kimenet: 19,8 V 1 A

Névleges teljesítmény: 1000 W

WEEE hulladékkezelési újrahasznosítási információk

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, elektromos és elektronikus berendezési hulladék
(WEEE, a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad

válogatatlan háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett az emberi egészség védelme és a

környezetvédelmi szempontból a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által
kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre
és az emberre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, egészség. Kérjük, forduljon a
gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével és feltételeivel kapcsolatos
további információkért.


