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1.  Przed demonta!em lub monta!em odkurzacza oraz pojemnika na kurz i ssawki nale!y  
wy"#czy$ urz#dzenie.

2. Nie wolno u!ywa$ odkurzacza bez zamontowanego pojemnika na kurz i filtra.
3.  Nie u!ywaj odkurzacza do czyszczenia p"on#cych lub pal#cych si% przedmiotów, takich jak 

pal#ce si% niedopa"ki papierosów, zapa"ki, itp. 
4.  Nie nale!y u!ywa$ odkurzacza do czyszczenia twardych lub ostrych przedmiotów,  

takich jak szk"o itp.
5. Nie u!ywaj odkurzacza do czyszczenia cieczy "atwopalnych, takich jak benzyna itp.
6.Dzieci nie mog# u!ywa$ odkurzacza bez nadzoru.

1. Do czyszczenia odkurzacza u!ywaj mi%kkiej szmatki lub r%cznika papierowego.
2. Nie u!ywaj !adnych !r#cych &rodków czyszcz#cych lub roztworów chemicznych na odkurzaczu.
3.  Nie nale!y umieszcza$ odkurzacza w bezpo&rednim &wietle s"onecznym lub w &rodowisku  

o wysokiej temperaturze.
4.zachowa$ pró!ni czyste i suche po u!yciu
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W"#czanie /
Wy"#czanie
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Z"#cze mocy
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Dysza
szczotkowa
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Przycisk
sk"adany

INSTRUKCJA OBS$UGI:

OSTRZE%ENIE

DBA& O SWÓJ SPRZ'T

1. 
Uk"ad

uchwytów

2. 
D"ugie naci&ni%cie 

przycisku zasilania aby 
w"#czy$ urz#dzenie; aby 

wy"#czy$ urz#dzenie, nale!y 
kilkakrotnie nacisn#$ przycisk 

zasilania przez d"ugi czas.

3. 
Czyszczenie

z kurzu. 

4. 
Nacisn#$ przycisk 

sk"adania
i z"o!y$ 

urz#dzenie.
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* Gdy odkurzacz jest w pe"ni na"adowany, zapali si% wska'nik.

1. 
Obróci$ pojemnik 

na kurz w kierunku 
przeciwnym do 

ruchu wskazówek 
zegara

2. 
Wyci#gnij 
zmywalny

filtr do czyszczenia

3. 
Wysuszy$ filtr, 

a nast%pnie 
zamontowa$ go w 
pojemniku na kurz.

4. 
Obróci$ pojemnik 
na kurz zgodnie z 

ruchem wskazówek 
zegara, aby 

go ponownie 
zamontowa$.

NAPÁJANIE

SPECYFIKACJA

PROCEDURA CZYSZCZENIA

U!yj kabla typu USB–C do na"adowania odkurzacza, wska'nik LED zacznie miga$.
Gdy odkurzacz jest w pe"ni na"adowany, wska'nik pozostaje zapalony.

* Uwaga: Przed od"o!eniem urz#dzenia na miejsce nale!y je umy$ czyst# wod#  
i dobrze wysuszy$.

Nazwa produktu: Odkurzacz przeno&ny
Wej$cie: 5V/2A
Bateria: 7,4V/2000mAh*2
Moc znamionowa: 70W
Ssanie: 5000Pa
Pr%dko$& obrotowa: 48000 R/m
Czas 'adowania: oko"o 3 godziny

Czas pracy: 20–25 minut  
(w zale!no&ci od ró!nych sytuacji)
Rozmiar: 148(155(57 mm
Waga netto: 353 g
Pojemno$& pojemnika na kurz: 100)ml
Materia': ABS + PC
Kolor: czarny/bia"y 
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