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INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1.
Układ
uchwytów

2.
Długie naciśnięcie
przycisku zasilania aby
włączyć urządzenie; aby
wyłączyć urządzenie, należy
kilkakrotnie nacisnąć przycisk
zasilania przez długi czas.

Złącze mocy

3.
Czyszczenie
z kurzu.

4.
Nacisnąć przycisk
składania
i złożyć
urządzenie.

OSTRZEŻENIE
1. Przed demontażem lub montażem odkurzacza oraz pojemnika na kurz i ssawki należy
wyłączyć urządzenie.
2. Nie wolno używać odkurzacza bez zamontowanego pojemnika na kurz i filtra.
3. Nie używaj odkurzacza do czyszczenia płonących lub palących się przedmiotów, takich jak
palące się niedopałki papierosów, zapałki, itp.
4. Nie należy używać odkurzacza do czyszczenia twardych lub ostrych przedmiotów,
takich jak szkło itp.
5. Nie używaj odkurzacza do czyszczenia cieczy łatwopalnych, takich jak benzyna itp.
6.Dzieci nie mogą używać odkurzacza bez nadzoru.

DBAĆ O SWÓJ SPRZĘT
1. Do czyszczenia odkurzacza używaj miękkiej szmatki lub ręcznika papierowego.
2. Nie używaj żadnych żrących środków czyszczących lub roztworów chemicznych na odkurzaczu.
3. Nie należy umieszczać odkurzacza w bezpośrednim świetle słonecznym lub w środowisku
o wysokiej temperaturze.
4.zachować próżni czyste i suche po użyciu

NAPÁJANIE
Użyj kabla typu USB–C do naładowania odkurzacza, wskaźnik LED zacznie migać.
Gdy odkurzacz jest w pełni naładowany, wskaźnik pozostaje zapalony.

* Gdy odkurzacz jest w pełni naładowany, zapali się wskaźnik.

PROCEDURA CZYSZCZENIA
* Uwaga: Przed odłożeniem urządzenia na miejsce należy je umyć czystą wodą
i dobrze wysuszyć.

PL

1.
Obrócić pojemnik
na kurz w kierunku
przeciwnym do
ruchu wskazówek
zegara

2.
Wyciągnij
zmywalny
filtr do czyszczenia

3.
Wysuszyć filtr,
a następnie
zamontować go w
pojemniku na kurz.

4.
Obrócić pojemnik
na kurz zgodnie z
ruchem wskazówek
zegara, aby
go ponownie
zamontować.

SPECYFIKACJA
Nazwa produktu: Odkurzacz przenośny
Wejście: 5V/2A
Bateria: 7,4V/2000mAh*2
Moc znamionowa: 70W
Ssanie: 5000Pa
Prędkość obrotowa: 48000 R/m
Czas ładowania: około 3 godziny

Czas pracy: 20–25 minut
(w zależności od różnych sytuacji)
Rozmiar: 148×155×57 mm
Waga netto: 353 g
Pojemność pojemnika na kurz: 100 ml
Materiał: ABS + PC
Kolor: czarny/biały
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