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NÁVOD NA OBSLUHU

1.
Rozloženie
rukoväte

2.
Dlhé stlačenie tlačidla
napájania na zapnutie;
opakovaným dlhým
stláčaním tlačidla
napájania zariadenie
vypnete

Napájení

3.
Čistenie prachu

4.
Stlačte tlačidlo
skladania
a zložte
zariadenie

UPOZORNĚNÍ
1. Pred vysunutím alebo inštaláciou vysávača a nádoby na prach a hubice spotrebič vypnite.
2. Nepoužívajte vysávač bez nainštalovania nádoby na prach a filtru.
3. Vysávač nepoužívajte na čistenie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú horiace
cigaretové ohorky, zápalky atď.
4. Vysávač nepoužívajte na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov, ako je sklo atď.
5. Vysávač nepoužívajte na čistenie horľavých kvapalín, ako je benzín a pod.
6. Deti nesmú vysávač používať bez dozoru.

STAROSTLIVOSŤ O VAŠE ZARIADENIE
1. Na čistenie vysávača použite mäkkú handričku alebo papierovú utierku.
2. Na vysávač nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky alebo chemické roztoky.
3. Vysávač neumiestňujte na priame slnečné svetlo ani do prostredia s vysokou teplotou.
4. Udržujte vysávač po použití čistý a suchý.

NAPÁJANIE
Na nabíjanie vysávača použite kábel typu USB–C, indikátor LED začne blikať.
Keď je vysávač úplne nabitý, indikátor zostane svietiť.

* Keď je vysávač plne nabitý, indikátor sa rozsvieti.

SK

POSTUP ČISTENIA
*Poznámka: Pred uskladnením prístroj umyte čistou vodou a riadne vysušte.

1.
Otočte nádobu na
prach proti smeru
hodinových ručičiek

2.
Vysuňte
omyvatelný
filtr na čištění

3.
Vysušte filter
a potom ho
nainštalujte
do nádoby na prach.

4.
Otočte nádobu
na prach v smere
hodinových ručičiek,
aby ste nádobu
na prach opäť
nasadili.

ŠPECIFIKÁCIE
Názov produktu: Prenosný vysávač
Vstup: 5V/2A
Batéria: 7,4V/2000mAh*2
Menovitý výkon: 70W
Odsávanie: 5000Pa
Rýchlosť otáčania: 48000 R/m
Čas nabíjania: približne 3 hodiny

Pracovný čas: 20–25 minút
(v závislosti od rôznych situácií)
Veľkosť: 148×155×57 mm
Čistá hmotnosť: 353 g
Kapacita prachovej škatuľky: 100 ml
Materiál: ABS + PC
Farba: čierna/biela
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