




Tisztítás és karbantartás

1.  A készüléket  kémiai  oldószerek,  például  benzin,  alkohol  és  lakkhígító  helyett  száraz ruhával
tisztítsa; ellenkező esetben kagylórepedések vagy a szín elhalványulása következhet be;
2. Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket;
3.  Tisztítsa  meg  időben  a  porszívócsészében  felhalmozódó  hulladékokat,  hogy  biztosítsa  a
zavartalan légáramlást, és megakadályozza a csökkent szívást vagy a felmelegedett motort okozó
eltömődést;
4. Cserélje ki a szűrőelemet 3 havonta egyszer. Gyakori használat esetén a csereciklus a ténylegesen
szükséges mértékben lerövidíthető.

Biztonsági óvintézkedések

1. Használat előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítás minden tartalmát, és szerelje
össze a készüléket a jelen használati utasítás lépéseit követve;
2. A termék károsodását vagy személyi sérüléseket okozhatnak a jelen használati utasításnak nem
megfelelő műveletek;
3. A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy az alkalmazott tápegység megfelel a porszívó
névleges teljesítményének (220-240V 50-60Hz), amely a készülék névtábláján szerepel.
4. Ez a termék kizárólag beltéri (háztartási, szállodai, iskolai stb.) használatra készült, és soha ne
használja ipari hulladékok és nehézfém por tisztítására;
5. A működés biztonsága érdekében, hacsak nem megfelelő felügyelet és útmutatás mellett, ezt a
terméket nem használhatják a fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek, illetve a
tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is);
6. Soha ne használja ezt a terméket rejtett veszélyeket rejtő körülmények között, pl. benzinkutak,
olajraktárak és vegyi üzemek, valamint más, gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokat tartalmazó
helyeken;
7. Soha ne használja ezt a terméket a pigment vagy toner tisztítására bármilyen lézernyomtató vagy
fénymásoló megakadályozására; ellenkező esetben a nyomtató vagy fénymásoló megsérülhet vagy
veszélybe kerülhet;
8. Soha ne tegye ezt a terméket magas hőmérsékletű helyre, például kályhába vagy kandallóba,
vagy ne közelítse meg azt; ellenkező esetben a termék burkolata deformálódik és megsérül;
9.  Soha  ne  használja  a  terméket  magas  hőmérsékletű  anyagok  (például  égő  szén),  veszélyes
anyagok (például szulfinsav, maró és agresszív anyag), ultrafinom anyagok (például mész, cement
és szénpor) vagy gyúlékony vegyi anyagok (például benzin, kerozin, gázolaj,  festék és alkohol)
felszívására;
10.  Működés  közben,  ha  a  levegő  kimeneti  oldalán  rendellenesen  magas  hőmérsékletet  észlel,
azonnal állítsa le a működést, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati személyzettel;
11. Ha a tápkábel megsérül vagy a gép meghibásodik, soha ne javítsa meg saját maga; azonnal
állítsa le a működést, és forduljon az ügyfélszolgálati személyzethez segítségért;
12. Bármilyen sérült tápkábelt a gyártó, a megfelelő karbantartó részleg vagy a hasonló részlegek
szakszemélyzetének kell kicserélnie a veszély megelőzése érdekében. 



Termékösszetevők

Termékösszetevők és összeszerelés

Megjegyzés: ha a fent felsorolt  összetevők és a termék tényleges összetevői között  eltérés van,
olvassa el a vásárolt termékek összetevőit.



Műszaki paraméterek

A termék paraméterei és jellemzői

a. Termék paraméterek



Működési utasítás



Čistenie a údržba

Čistenie zásobníka na prach

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo zásobníka na prach a súčasne mierne nadvihnite zásobník na prach,
aby ste ho oddelili od hlavného telesa.
2. Ak je potrebné odstrániť horné veko nádoby na prach, jednou rukou držte rukoväť a druhou
rukou podoprite dno nádoby na prach. Odpad z koša na prach vyprázdnite do odpadkového koša a
potom otočte cyklónový stĺpik proti smeru otáčania, aby ste ho odstránili.

3. Tisztítsa meg vízzel a ciklonoszlopot, a ciklonfedelet, a lebegtetőt és a portartályt.
4. A HEPA-szűrőre tapadt por közvetlenül vízzel öblíthető le. A tisztítási gyakoriság a tényleges
használat  függvénye.  Javasoljuk,  hogy  a  HEPA-szűrőt  minden  egyes  használat  után  óvatosan
simogassa meg a por felhalmozódásának megakadályozása és a hatások biztosítása érdekében. A
kimosott szűrőt a teljes száradás után vissza kell szerelni a főtestbe.



5. Szerelje vissza az úszót és a ciklonfedelet a porgyűjtőbe (az úszót a nyíl által jelzett irányban kell
felszerelni). Igazítsa a ciklonoszlopot a porgyűjtő belső oszlopán lévő nyíláshoz, és forgassa el az
oszlopot az óramutató járásával megegyező irányba a megfelelő rögzítéshez.
6.  Szerelje  vissza a felső fedelet  és a HEPA-szűrőt  (a HEPA-szűrőt  teljesen ki kell  szárítani)  a
portartályra  és  a  főtest  ülésére,  tiszteletben  tartva.  Folytassa  a  porszívó  használatát,  miután  a
portartályt visszahelyezte a főtest ülésére.

Megjegyzés: 

1. Az úszót a rajta lévő nyílvesszővel jelzett irányba kell felszerelni; ellenkező esetben a biztonsági
vízzáró szelep megsérül;
2. Mivel az úszónak fel-le kell úsznia a portartályban, a ciklonoszlop helyes felszerelése után az
aktív úszó által okozott hangot fog hallani, ha a portartályt rázzák, ami normális;



Tárolás és karbantartás

1. Minden tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket;
2.  Hosszú  távú  tároláshoz  tegye  a  tisztítót  hűvös,  száraz  helyre;  soha  ne  tegye  ki  közvetlen
napsütésnek vagy nedves környezetnek;
3. Ne helyezzen nehéz akadályokat a tisztítóra; ellenkező esetben megsérül;
4.  Bármilyen  hiba  esetén  (különösen  bármilyen  motorhiba),  kérjük,  időben  lépjen  kapcsolatba
velünk. Soha ne szerelje szét és ne javítsa meg a tisztítót saját maga.
5. Törölje ki a tisztítókendőt, mielőtt a főtest tisztítására használná; a portartályt közvetlenül vízzel
ki  lehet  öblíteni,  majd tisztítókendővel  szárazra törölni  vagy természetes  úton megszárítani.  Ne
használjon kémiai oldószereket, például benzint, alkoholt vagy lakkhígítót a tisztításhoz; ellenkező
esetben a héj repedése vagy színének elhalványulása következik be;
6. Kérjük, időben ürítse ki a portartályt, ha sok hulladék van benne, hogy biztosítsa a zavartalan
levegő útját, és megakadályozza az eltömődés okozta gyengébb szívást vagy a motor melegedését;
7. A tisztítási hatások biztosítása és a motor élettartamának meghosszabbítása érdekében kérjük,
időben tisztítsa meg a porgyűjtőt és a HEPA-szűrőt; a sérült HEPA-szűrőt, ha van, időben cserélje
ki;
8. A fődarab zökkenőmentes kormányzásának biztosítása érdekében a görgőket használat után meg
kell tisztítani, hogy ne legyen haj vagy idegen anyag, amely blokkolja a görgőket és befolyásolja a
kormányzást;
9. A HEPA-szűrőt közvetlenül vízzel lehet átöblíteni, és vissza kell szerelni a főtestbe, ha teljesen
megszáradt  (megakadályozza  a  közvetlen  kitettséget  erős  napsütésnek)  a  használathoz,  hogy
biztosítsa a szívóhatást és a zökkenőmentes használatot;
10.  A nedves keféhez és a talajkefékhez a használat  után haj  vagy nagyméretű idegen anyagok
kapcsolódhatnak. 
Kérjük, időben tisztítsa meg őket a megfelelő szívóhatás biztosítása érdekében.

Kapcsolási rajz



Hibaelhárítás


