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UPOZORN"NÍ
1. P!ed vyjmutím nebo instalací vysava"e a zásobníku na prach a hubice p!ístroj vypn#te.
2. Nepou$ívejte vysava" bez instalace zásobníku na prach a filtru.
3.  Vysava" nepou$ívejte k "i%t#ní ho!ících nebo kou!ících p!edm#t&, jako jsou ho!ící nedopalky 

cigaret, zápalky apod. 
4. Nepou$ívejte vysava" k "i%t#ní tvrd'ch nebo ostr'ch p!edm#t&, jako je sklo apod.
5. Nepou$ívejte vysava" k "i%t#ní ho!lav'ch kapalin, jako je benzín apod.
6. D#ti nesmí vysava" pou$ívat bez dozoru.

1. K "i%t#ní vysava"e pou$ijte m#kk' had!ík nebo papírovou ut#rku.
2. Na vysava" nepou$ívejte $ádné korozivní "isticí prost!edky nebo chemické roztoky.
3. Neumis(ujte vysava" na p!ímé slune"ní sv#tlo a do prost!edí s vysokou teplotou.
4. Po pou$ití udr$ujte vysava" v "istot# a suchu

PÉ!E O VA#E ZA$ÍZENÍ

Napájení

1. 
Rozlo$ení
rukojeti

2. 
Dlouze stiskn#te tla"ítko 

napájení pro zapnutí; 
opakovan'm dlouh'm 

stisknutím tla"ítka napájení 
p!ístroj vypnete

3. 
)i%t#ní prachu

4. 
Stiskn#te tla"ítko 

skládání
a p!ístroj slo$te

Zapnutí/
Vypnutí

Sací
tryska

P#íslu$enství

Skládací
tla%ítko

Kartá%ová
tryska 2 v 1

PRENOSN& 
VYSAVA%



Skládací
tla%ítko

* Kdy$ je vysava" pln# nabit', indikátor bude svítit.

1. 
Oto"te prachovou 

nádobu proti 
sm#ru hodinov'ch 

ru"i"ek

2. 
Vysu*te 

omyvateln'
filtr na "i%t#ní

3. 
Vysu%te filtr

a poté jej nainstalujte
do prachové

nádoby.

4. 
Oto"te prachovou 
nádobou ve sm#ru 
hodinov'ch ru"i"ek 

nainstalujte zp#t 
zásobník na prach.

NAPÁJENÍ

SPECIFIKACE

POSTUP !I#T"NÍ

K nabíjení vysava"e pou$ijte kabel typu USB–C, indikátor LED za"ne blikat.
Kdy$ je vysava" pln# nabit', indikátor z&stane rozsvícen'.

*Upozorn#ní: Umyjte "istou vodou a p!ed ulo$ením p!ístroje jej !ádn# osu%te.

Název produktu: P!enosn' vysava"
Vstup: 5V/2A
Baterie: 7,4V/2000mAh*2
Jmenovit& v&kon: 70W
Sání: 5000Pa
Rychlost otá'ení: 48000 R/m
Doba nabíjení: p!ibli$n# 3 hodiny

Pracovní doba: 20–25 minut
(V závislosti na r&zn'ch situacích)
Velikost: 148+155+57 mm
%istá hmotnost: 353 g
Kapacita prachové nádoby: 100,ml
Materiál: ABS + PC
Barva: "erná/bílá
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Made in China


