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Napájení

NÁVOD K OBSLUZE

1.
Rozložení
rukojeti

2.
Dlouze stiskněte tlačítko
napájení pro zapnutí;
opakovaným dlouhým
stisknutím tlačítka napájení
přístroj vypnete

3.
Čištění prachu

4.
Stiskněte tlačítko
skládání
a přístroj složte

UPOZORNĚNÍ
1. Před vyjmutím nebo instalací vysavače a zásobníku na prach a hubice přístroj vypněte.
2. Nepoužívejte vysavač bez instalace zásobníku na prach a filtru.
3. Vysavač nepoužívejte k čištění hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou hořící nedopalky
cigaret, zápalky apod.
4. Nepoužívejte vysavač k čištění tvrdých nebo ostrých předmětů, jako je sklo apod.
5. Nepoužívejte vysavač k čištění hořlavých kapalin, jako je benzín apod.
6. Děti nesmí vysavač používat bez dozoru.

PÉČE O VAŠE ZAŘÍZENÍ
1. K čištění vysavače použijte měkký hadřík nebo papírovou utěrku.
2. Na vysavač nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky nebo chemické roztoky.
3. Neumisťujte vysavač na přímé sluneční světlo a do prostředí s vysokou teplotou.
4. Po použití udržujte vysavač v čistotě a suchu

NAPÁJENÍ
K nabíjení vysavače použijte kabel typu USB–C, indikátor LED začne blikat.
Když je vysavač plně nabitý, indikátor zůstane rozsvícený.

CZ

* Když je vysavač plně nabitý, indikátor bude svítit .

POSTUP ČIŠTĚNÍ
*Upozornění: Umyjte čistou vodou a před uložením přístroje jej řádně osušte.

1.
Otočte prachovou
nádobu proti
směru hodinových
ručiček

2.
Vysuňte
omyvatelný
filtr na čištění

3.
Vysušte filtr
a poté jej nainstalujte
do prachové
nádoby.

4.
Otočte prachovou
nádobou ve směru
hodinových ručiček
nainstalujte zpět
zásobník na prach.

SPECIFIKACE
Název produktu: Přenosný vysavač

Pracovní doba: 20–25 minut

Vstup: 5V/2A

(V závislosti na různých situacích)

Baterie: 7,4V/2000mAh*2

Velikost: 148×155×57 mm

Jmenovitý výkon: 70W

Čistá hmotnost: 353 g

Sání: 5000Pa

Kapacita prachové nádoby: 100 ml

Rychlost otáčení: 48000 R/m

Materiál: ABS + PC

Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny

Barva: černá/bílá
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