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Biztonsági előírások
A nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetek, köztük az áramütés vagy a balesetek
megelőzése érdekében kérjük, hogy használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és
őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

 Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi, értelmi
hiányosságokkal, korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek
használhatják szülő vagy gondviselő felügyelete alatt a biztonságos működés biztosítása és a
veszélyek kockázatának elkerülése érdekében. A gyermekek nem végezhetnek takarítást és
karbantartást felügyelet nélkül.
 A porszívó nem játék. A gyermekek nem játszhatnak vele és nem üzemeltethetik ezt a
terméket. Kérjük, legyen óvatos, amikor gyermekek közelében használja a porszívót. Ne
engedje, hogy a gyermekek tisztítsák vagy karbantartják a porszívót, hacsak szülő vagy
gondviselő nem felügyeli őket.
 Ne használja a porszívót szabadban vagy nedves felületen. A porszívót csak száraz beltéri
felületen használja. Ne érintse meg nedves kézzel a csatlakozót vagy a porszívó bármely
részét.
 A tűz, robbanás vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében használat előtt
ellenőrizze, hogy a lítium akkumulátor és a töltőadapter sértetlen-e. Ne használja a porszívót,
ha a lítium akkumulátor vagy a töltő megsérült.
 A puha görgős fúvóka, az akkumulátor, a fém csatlakozó csap és a porszívó elektromos
áramvezető, ezért nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. Tisztítás után feltétlenül
szárítsa meg az összes szűrőt.
 Amozgó alkatrészek okozta sérülések elkerülése érdekében a puha henger fúvókájának
tisztítása előtt kapcsolja ki a porszívót. A lágy görgős kefetartót, a porteret és a szűrőt mind
megfelelően be kell szerelni a porszívó használata előtt.
 Csak az eredeti töltõadaptert használja. Soha ne használjon nem eredeti adaptert, mert ez
meggyulladhat a lítium akkumulátorral.
 Ne használja a porszívót gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin vagy fehérítő,
ammónia, leeresztő tisztítószerek vagy más folyadékok felvételére.
 Ne használja a porszívót gipszkarton részecskék, hamu, például kandalló hamu, vagy
dohányzó vagy égő anyagok, például szén, cigarettacsikk vagy gyufa felszedésére.
 Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak, például üveg, szegek, csavarok vagy
érmék felszedésére, amelyek károsíthatják a gépet.
 Tartsa távol a hajat, a laza ruházatot, az ujjakat és a test többi részét a porszívó nyílásaitól
és mozgó részeitől. Ne irányítsa a szemére vagy a fülére, és ne tegye a szájába.
 Ne tegyen semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba. Tartsa távol portól, szösztől, szőrtől és
egyéb tárgyaktól, amelyek csökkenthetik a légáramlást.
 Ne támassza a porszívót egy székre, asztalra vagy más instabil felületre, mert ez
károsíthatja a gépet vagy személyi sérüléseket okozhat.
 Ha a porszívó megsérül vagy egyéb módon hibásan működik, kérjük, lépjen kapcsolatba
hivatalos szervizünkkel. Soha ne kísérelje meg önállóan szétszerelni a készüléket.
 Szigorúan be kell tartani az akkumulátor feltöltésének kézikönyvében található összes
utasítást. Ha nem tölti megfelelően az akkumulátort a megadott hőmérsékleti tartományon
belül, az károsíthatja az akkumulátort.
 Csak olyan tartozékokat és pótalkatrészeket használjon, amelyeket a Dreame jóváhagyott.
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 Ne használja a porszívót anélkül, hogy a tiszta porrekesz és szűrő lenne a helyén.
 Győződjön meg róla, hogy a porszívó ki van húzva, ha hosszabb ideig nem használja,
valamint mielőtt bármilyen karbantartást vagy javítást végezne.
 Kérjük, legyen különösen körültekintő, amikor a porszívót tiszta lépcsőn használja.
 Ne telepítse, töltse fel és ne használja a terméket szabadban, fürdőszobában vagy a
medence közelében.
 Tűzveszély figyelmeztetés: Ne használjon semmiféle illatszert a porszívó szűrőjére. Az
ilyen típusú termékek gyúlékony vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek a porszívó
kigyulladását okozhatják.

Ezt a terméket kizárólag otthoni használatra tervezték

1. Kijelző
2. Hosszabbító rúd
3. Puha hengeres szívófej
4. Töltő bemenet
5. Ki-bekapcsoló gomb
- Nyomja be a bekapcsoláshoz
- Engedje el a kikapcsoláshoz
6. Ciklonszűrő
7. Portartály kiengedő gomb
8. HEPA szűrő
9. Hosszabbító lecsatlakoztató gomb
10. Szívófej lecsatlakoztató gomb
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1. Hálózati töltő
2. Hosszabbító cső
3. 2 az 1-ben rés szívófej
4. 2 az 1-ben kefe szívófej
5. Hosszabbító rúd
6. 2 az 1-ben tároló és töltő falitartó (tartozék: 2 csavar, 2 fali dugaj)
7. Puha hengeres szívófej
8. Mini motorizált szívófej
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Megjegyzés:
 A porszívót első használata előtt teljesen töltse fel. Ez körülbelül néhány órát vesz igénybe.
 A porszívó töltés közben nem használható.
 Hosszabb ideig tartó turbó üzemmódban történő porszívózás az akkumulátor
felmelegedését eredményezi, ami megnöveli a töltési időt. Hagyja a porszívót lehűlni 30 percig,
mielőtt feltölti.
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Elektronikus zár / Szűrő visszaállítása
- Kattintson a Munka mód váltására
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 1,5
másodpercig a szűrő visszaállítási
felületéhez való belépéshez

Az akkumulátor töltöttségi szintjének
jelzőfénye
- Kék: Az akkumulátor töltöttségi szintje
meghaladja a 20%-ot
- Piros: Az akkumulátor töltöttségi szintje
kevesebb, mint 20%

Módválasztó/Nyelvbeállítás
- Nyomja meg a módok közötti váltáshoz
- Nyomja le és tartsa lenyomva 3 mp-ig a
nyelv kiválasztásához

Megjegyzés: Ha a termék használata során bármilyen rendellenesség lép fel, a képernyőn azonnali üzenet
jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy a teljesítmény normális maradjon.

A porszívónak két üzemmódja van, amelyek saját igényei szerint választhatók ki.

1. mód: Folyamatos tisztítási mód (manuális)
Amunka megkezdéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó kapcsolóját, majd azonnali
leállításához engedje el.
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2. mód: Folyamatos tisztítási mód (elektronikus zár)
Készenléti állapotban kattintson az elektronikus zár gombjára a folyamatos tisztítás üzemmódra
váltáshoz, majd röviden nyomja meg a kapcsolót, hogy a porszívót folyamatos tisztítási
üzemmódba kapcsolja.
Az elektronikus zár segítségével szabadítsa fel az ujjait, ezzel elkerülheti az ujjak elfáradását,
amelyet a kapcsoló tartása okoz.

1. Puha görgős szívófej: Alkalmas fa,
csempe, márvány és más kemény
padlófelületek porszívózására, valamint
nagyobb szennyeződések és törmelékek
elszívására. A puha görgős fúvóka közvetlenül

is rögzíthető a porszívóra.
2. Mini motorizált szívófej: Az erős rezgés
mély tisztítást eredményez az atkák és a por
eltávolításában a matracokból és a szövet
felületéről.

3. 2 az 1-ben kefefej: Alkalmas por és atkák
felszívására ágyakon, kanapékon és egyéb
bútorszöveteken.

4. 2 az 1-ben rés szívófej: Alkalmas
repedések, ajtó- és ablak sarkok, lépcsők és
más nehezen elérhető helyek porszívózására.



8

5. Hosszabbító cső: nehezen elérhető saroktisztításhoz használja.

Megjegyzés: Ha bármely forgó alkatrész elakad, a porszívó automatikusan kikapcsolhat. Távolítsa
el az elakadt idegen tárgyakat, majd folytassa a használatát.
A porszívó automatikusan kikapcsol, ha motorja túlmelegedésvédelmi módba kapcsol. Várjon,
amíg a motor hőmérséklete normalizálódik, mielőtt folytatná a használatát.

Ha a termék használata során bármilyen rendellenesség lép fel, a képernyőn azonnali üzenet
jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy a teljesítmény normális maradjon.

Dugulás: Ellenőrizze, hogy a porrekesz, a hosszabbító rúd és a puha hengerfúvóka el
van-e dugulva.

Szűrőcsere esedékes: A szűrő eltávolításához és cseréjéhez olvassa el a
karbantartási kézikönyv [HEPA-szűrő tisztítása] szakaszát.

Alacsony akkumulátor: Töltse fel a készüléket.

Az akkumulátor túlmelegedett: várjon, amíg az akkumulátor lehűl a további használat
előtt.
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Takarítsa meg a kefefejet.

Szűrő visszaállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a szűrő
visszaállításának visszaszámlálási képernyőjéhez való belépéshez. Amikor
megjelenik a képernyőn, az azt jelzi, hogy a visszaállítás sikeres volt.

Töltse fel a készüléket.

A készülék javítást vagy szervizelést igényel, vegye fel a kapcsolatot a
szervízzel.

Hibák Lehetséges okok Megoldás

A porszívó nem működik

A porszívó lemerült vagy alacsony az
akkumulátorszintje.

Töltse fel a készüléket, majd folytassa
a használatot.

Túlmelegedési védelem mód
bekapcsolva.

Várja meg, míg a porszívó lehűl.

Nyílás vagy bemenet eltömődése,
eldugulása.

Tisztítson meg minden nyílást.

Gyenge szívóerő

A porrekesz megtelt és / vagy a HEPA
szűrő egység eltömődött.

Ürítse ki a porteret és tisztítsa meg a
HEPA szűrőegységet.

A szívófej eltömődött. Tisztítsa meg a szívófejet.

Amotor furcsa hangot ad ki
A fő szívónyílás vagy a hosszabbító
rúd el van dugulva

Távolítsa el a fő szívónyílás vagy a
hosszabbító rúd esetleges eltömődését

Az első jelzőfény piros a
porszívó bekapcsolása után

Az akkumulátor sérült.
A karbantartásért forduljon az
értékesítés utáni szervizhez.

Az első jelzőfény pirosan
villog a porszívó bekapcsolása
után

A tápegység nem kompatibilis
A porszívó töltéséhez csak az eredeti
hálózati adaptert használja.
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Az akkumulátor jelzője nem
világít töltés közben

Az adapter nincs csatlakoztatva a
porszívóhoz.

Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter
megfelelően van-e csatlakoztatva.

Az akkumulátor teljesen fel van töltve,
és alvó üzemmódba vált.

Normálisan használható.

Ha a probléma a fenti két lehetőség
kizárása után is fennáll

A karbantartásért forduljon az
értékesítés utáni szervizhez.

Lassan tölt
Az akkumulátor hőmérséklete túl
alacsony vagy túl magas

Várjon, amíg az akkumulátor
hőmérséklete normalizálódik, majd
folytassa a használatot.


