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A termék felépítése

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a tartalom nem sérült-e. Ha igen,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Porszívó test
HEPA szűrő keret
Ciklonszűrő
Portartály
Összekötő rúd
Padlókefe
Réskefe
Hosszú-vékony kefefej
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Technikai paraméterek
Megnevezés: porszívó
Modell: DX1000W
Névleges feszültség: 220-240V
Névleges teljesítmény: 600W
Névleges frekvencia: 50-60Hz
Portartály kapacitás: 0,6L
Zajszint: max. 82dB(A)

A DX1000W vezetékes porszívó egy nagy sebességű porszívó
motorral és nagy hatékonyságú szűrőrendszerrel felszerelt
porszívó. Gyorsan beindítható, a nagy sebességű porszívó motor
pedig stabilan 16 kpa-ig tud erős szívóerőt leadni, ami hatékonyan
képes összegyűjteni a dinnyemag és a vörösbab méretű háztartási
szemetet és a szabad szemmel láthatatlan részecskéket. A durva
és finom port a belső ciklon elválasztó rendszer előzetesen
leválasztja, majd a por felszívja a talajból, és szilárdan a
portartályban tartja a finom acélhálóból, szűrőpamutból, HERA-ból
álló szűrőrendszerrel a légszűrőhöz. és egyéb szűrőanyagok a
másodlagos szennyezés megelőzésére. A használati tapasztalatot
tekintve az egyszerű és könnyű porszívótest olyan tartozékokkal
együtt, mint a könnyű műanyag csatlakozó, rugalmas
vékonycsiszolt kefe, hosszú lapos tisztítófej és kefeszívófej,
könnyen és hatékonyan végezheti el az egész ház takarítási
munkáját.

Jellemzők



Használat
1. Illessze be a csatlakozószerelvényt (1-1.
ábra) a főmotor csatlakozási helyzetébe az
ábrán látható irányban, és győződjön meg
arról, hogy a helyére van szerelve, az 1-2. ábra
szerint.

2. Szerelje fel a padlókefét (2-1. ábra) a
csatlakozóra az ábrán látható irányban, és
győződjön meg arról, hogy a 2-2. ábrán látható
módon a helyére van szerelve.

3. Az áramforráshoz való csatlakoztatás után
nyomja meg a bekapcsoló gombot, a porszívó
vákuum üzemmódba lép, majd nyomja meg a
gombot a kikapcsolási módba lépéshez. A fenti
lépések megismételhetők az oda-vissza
váltáshoz.

4. Az ábrán látható iránynak megfelelően helyezze be
a megfelelő tartozékokat (opcionális) a főmotor vagy
a csatlakozó szerelvény interfész irányába, ha
szükséges, és nyomja meg a "bekapcsolás" gombot a
gép elindításához a különböző funkcionális
követelmények megvalósításához, miután
meggyőződött a csatlakozás szilárdságáról.



Tisztítás és karbantartás
Óvintézkedések és javaslatok:
1. A porszívó tisztítása és karbantartása előtt húzza ki a porszívót, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
1. Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a porcsészéket, hogy elkerülje a légcsatorna eltömődését a
túlzott por felgyülemlése miatt, ami a szívás csökkenését eredményezi.
2. A porpohár tisztításakor a másodlagos tisztítás elkerülése érdekében szerelje szét a porcsészéket
a szemetestartály felé.

Portartály eltávolítása, tisztítása és felszerelése:
1. Forgassa el a porcsészéket az ábrán látható irányban, amíg a pont a nyitott zár szimbólumra nem
mutat, majd vegye ki a porcsészéket.
2. Vegye ki a HEPA szűrőelemet a porpohárból, fogja meg a ciklontorony fogantyúját, hogy
ugyanabba az irányba emelje fel a ciklontornyot, majd vegye ki a ciklontornyot.

3. Ürítse ki a szemetet a porpohárból a szemetesbe.
4. A porpohár tisztítása után helyezze vissza a ciklontornyot és a HEPA szűrőelemet a porcsészébe,
majd forgassa el és rögzítse.



Tisztítás és karbantartás
1. Vegye ki a HEPA szűrőelemet a portartóból.
Javasoljuk, hogy minden használat után
óvatosan ütögesse meg, hogy a szűrőpapírra
tapadt túlzott por ne befolyásolja a porgyűjtő
hatást. A HEPA szűrőelem tiszta vízzel
mosható, a tisztítás gyakoriságát a tényleges
használatnak megfelelően határozza meg.
Szükség esetén cserélje ki a megadott típusú
HEPA szűrőbetétre: 2-3 havonta javasolt
cserélni a porgyűjtő hatás érdekében.

2 Vegye ki a ciklontornyot a portartóból,
tisztítsa meg a felületet a portól és a
szőrzettől, majd mossa le tiszta vízzel a
ciklontorony szűrőacél hálóját, hogy elkerülje
az eltömődést: miután a portartályban lévő
szemetet a szemetesbe ürítette, mossa le
tiszta vízzel a porpohár belsejét.

3. Minden alkatrészt teljesen meg kell szárítani (de kerülni kell a napsugárzást), miután tiszta
vízzel lemosta, hogy megakadályozza, hogy a por agglomerációja befolyásolja a porgyűjtő hatást
az újbóli használat során.



Biztonsági óvintézkedések

Kérjük, óvatosan kezelje a porszívót.
Kérjük, használja a terméket a használati utasításban foglalt követelményeknek
megfelelően.
Soha ne helyezze a porszívót túl közel a tűzforráshoz és olyan helyekre, ahol magas a
hőmérséklet.
Mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy a porszívó adattábláján
feltüntetett névleges feszültség (220-240V-50/60Hz) megfelel-e az Ön által használt
tápegységnek.
Soha ne használja és ne tárolja a porszívót rendkívül kedvezőtlen körülmények között,
például szélsőséges hőmérsékleten; beltérben, 0-35°C környezeti hőmérsékleten ajánlott
használni.
Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem megfelelően van felszerelve, amikor először
használja a porszívót, vagy kicserélte a megadott szűrőelemet.

Használat előtt:

Használat közben:
1. Ez a termék csak háztartásban, szállodában, iskolában és egyéb beltéri környezetben
használható. Kérjük, ne használja ipari hulladék és nehézfémpor felszívására;
2. Soha ne működtesse a porszívót gyúlékony és robbanásveszélyes gáz alatt;
3. Soha ne távolítson el tisztítószert, kerozint, tűket, nedves port, szennyvizet, gyufát és egyéb
tárgyakat a porszívóval;
4. Soha ne távolítson el apró részecskéket, például cementet, gipszport és falport, vagy nagy
tárgyakat, például játékokat és köpőgolyókat a porszívóval, hogy elkerülje a porszívó hibáit:
5. Soha ne működtesse a terméket hosszú ideig, ha a be- és kimeneti nyílások el vannak
dugulva, hogy ne sértse meg a porszívót;
6. Soha ne távolítson el vizet vagy más folyadékot a porszívóval, és soha ne öblítse le a
porszívót vízzel, hogy elkerülje a rövidzárlatot;
7. Soha ne használja a porszívót porpohár nélkül;
8. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy értelmi fogyatékossággal élő személyek kezeljék a
porszívót;
9. Soha ne engedje, hogy a tápkábel durva éles tárgyakon haladjon át, és ne húzza meg
erősen a tápkábelt, hogy elkerülje a tápkábel sérülését;
10. Soha ne támasztja a porszívót instabil felületekhez, például székekhez és
étkezőasztalokhoz, hogy elkerülje a leesés által okozott károkat vagy személyi sérüléseket;
11. Kérjük, azonnal hagyja abba a termék használatát, ha használat közben a motor
rendellenes zajt hall;
12. Ha a tápkábel eltörik, a gyártó, a szerviz vagy hasonló részleg szakemberének kell
kicserélnie.



Hibaelhárítás
A porszívó nem működik.
Ok: 
1. A tápkábel csatlakozója nem tulajdonképpen bedugva;
2. A konnektorban nincs áram; 
3. A motor hővédője engedélyezve van;
4. A motor sérült.

Megoldás: 
1. Dugja be megfelelően a tápkábel csatlakozóját
2. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóaljzat megfelelően tudja-e szolgáltatni
az áramot.
3. Kapcsolja be újra, miután egy ideig állni hagyta a porszívót.

A szívóerő gyengül.
Ok: 
1. A portartály tele van porral;
2. A talajkefe bemenetét idegen anyagok blokkolják;
3. A HEPA szűrőelem eltömődött vagy nem száradt meg teljesen a tisztítás
után.

Megoldás:
1. Tisztítsa meg a szemetet a portartályban;
2. Tisztítsa meg az idegen anyagokat a talajkefében;
3. Tisztítsa meg vagy teljesen szárítsa meg a HEPA szűrőelemet.

Túl hangos.
Ok:
1. A portartály tele van porral;
2. A padlókefe bemenetét idegen anyag blokkolja.

Megoldás:
1. Tisztítsa meg a szemetet a portartályban;
2. Tisztítsa meg az idegen anyagokat a padlókefében.


