UŽIVATELSKÝ
MANUÁL
USER GUIDE

VACUUM

CLEANER
VYSAVAČ

HASZNÁLATI
KÉZIKÖNYV

Szívófej

MINI
HORDOZHATÓ
PORSZÍVÓ
Összecsukható
gomb
Kiegészítők
kikapcsolás

2 az 1-ben kefe
szívófej

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1.
A fogantyú
kihajtása.

2.
Nyomja meg hosszan
a bekapcsoló gombot
bekapcsoláshoz;
A bekapcsoló gomb ismételt
hosszú megnyomásával
kapcsolja ki a készüléket.

Elektromos
energiaellátás

3.
A por tisztítása.

4.
Nyomja meg
a hajtogató gombot
a porszívó
felhajtásához.

FIGYELMEZTETÉS
1. Kapcsolja ki a porszívót, mielőtt eltávolítja vagy beszereli a portartályt és a szívofejt.
2. Ne használja a porszívót a portartály és a szűrő beszerelése nélkül.
3. Ne használja a porszívót égő vagy fustölő tárgyak, például égő cigarettacsikk,
gyufa stb. tisztítására.
4. Ne használja a porszívót kemény vagy éles tárgyak, például üveg stb. tisztítására.
5. Ne használja a porszívót gyúlékony folyadékok, például benzin stb. tisztítására.
6. Gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják a porszívót.

A KÉSZÜLÉK GONDOZÁSA
1. Használjon puha anyagot vagy papírtörlőt a porszívó tisztításához.
2. Ne használjon semmilyen maró hatású tisztítószert vagy kémiai oldatot a porszívóhoz.
3. Kerülje a porszívó közvetlen napfény és magas hőmérségletű környezet alá helyezését.
4. Tartsa a porszívót tisztán és szárazon használat után

KAPCSOLÓDÁS
A USB–C típusú kábellel töltse fel a porszívót a LED-kijelző villogni fog.
Ha a porszívó teljesen feltöltődött, a kijelző folyamatosan világítani fog.

* Ha a porszívó teljesen feltöltődött, a jelzőfény bekapcsolva marad.

TISZTÍTÁSI ELJÁRÁS
*Figyelmeztetés: Kérjük, tiszta vízzel mossa ki és szárítsa meg a szűrőt, mielőtt vissza helyezi.

HU

1.
Fordítsa a
portartályt az
óramutató járásával
ellentétes irányban.

2.
Vegye ki a mosható
szűrőt a tisztításhoz.

3.
Szárítsa ki a szűrőt
majd telepítse a
portartályba.

4.
Szerelje fel a
portartályt az
óramutató járásával
megegyező
irányban.

SPECIFIKÁCIÓK
Termék neve: Mini hordozható porszívó
Bemenet: 5V/2A
Akkumulátor: 7,4V/2000mAh*2
Névleges teljesítmény: 70W
Szívás: nyomás: 5000Pa
Forgási sebesség: 48000 R/m
Töltési idő: körülbelül 3 óra

Munkaidő: 20–25 perc
(különböző helyzetek alapján)
Méret: 148×155×57 mm
Nettó súly: 353 g
Portartály kapacitása: 100 ml
Anyag: ABS + PC
Szín: Fekete/ Fehér
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