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EN HUBiztonsági előírások
A nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetek, beleértve az áramütést vagy a 
tüzet, megelőzése érdekében kérjük, hogy használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a 
kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

VIGYÁZAT
Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi, 
értelmi hiányosságokkal vagy 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 tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.

A vákuum nem játék. A gyermekek nem játszhatnak és nem üzemeltethetik ezt a 
terméket. Kérjük, legyen óvatos, amikor gyermekek közelében használja a vákuumot. 
Ne engedje, hogy a gyermekek tisztítsák vagy fenntartsák a vákuumot, hacsak szülő 
vagy gondviselő nem felügyeli őket.

Ne használja a vákuumot szabadban vagy nedves felületen. A vákuumot csak száraz 
beltéri felületeken használja. Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóhoz vagy a vákuum 
bármely részéhez.
A tűz, robbanás vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében használat előtt 
ellenőrizze, hogy a lítium akkumulátor és a töltőadapter sértetlen-e. Ne használja a 
vákuumot, ha a lítium akkumulátor vagy a töltő megsérült.
A többkefés rúd, az akkumulátor, a fém csatlakozó csap és a vákuum villamosan vezető, 
ezért nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. Tisztítás után feltétlenül szárítsa 
meg az összes szűrőt.
Kerülje el a mozgó alkatrészek okozta sérüléseket. A többkefés rúd tisztítása előtt 
kapcsolja ki a vákuumot. A többkefés rudat, a porteret és a szűrőt mind a vákuum 
használata előtt megfelelően be kell szerelni.
Csak az eredeti töltőadaptert használja. Soha ne használjon eredeti adaptert, mert ez 
meggyulladhat a lítium akkumulátorral.
Ne használja a vákuumot gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin vagy 
fehérítő, ammónia, lefolyótisztító vagy más folyadék felszívására.
Ne használja a vákuumot éles vagy kemény tárgyak - például üveg, szögek, csavarok 
vagy érmék - felvételére, amelyek károsíthatják a gépet. Ne használja a vákuumot 
gipszkarton részecskék, hamu, például kandalló hamu, dohányzás vagy égés 
felszívására. anyagok, például szén, cigarettacsikk vagy gyufák.
Használat előtt ellenőrizze a tisztítandó területet. A nyílások eltömődésének elkerülése 
érdekében tisztítsa meg a nagyobb papírt, spitballt, műanyag ruhát vagy éles tárgyakat 
(például üveg, szögek, csavarok, érmék stb.) És minden, a nyílásoknál nagyobb tárgyat.
Tartsa távol a hajat, a laza ruházatot, az ujjakat és a test többi részét a vákuum 
nyílásaitól és mozgó részeitől. Ne irányítsa a tömlőt, pálcát vagy szerszámot a szemére 
vagy a fülére, és ne tegye a szájába.
Ne tegyen semmilyen tárgyat a vákuum nyílásaiba. Ne használja a vákuumot
minden nyílást elzárt. Tartsa távol portól, szösztől, szőrtől vagy egyéb tárgyaktól
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1. A 2 az 1-ben töltő- és tárolótartót hűvös, száraz helyre kell telepíteni, a közelben 
elektromos csatlakozóval. Telepítés előtt győződjön meg, hogy nincsenek-e elektromos 
vezetékek vagy csövek abban a térben, ahol a szerelvényt felszerelik.

2. A rögzítő sablon matricájának aljának vízszintesnek kell lennie, és olyan 103 cm-re a 
talajtól. A felső résznek olyan 30 cm * szabad felülettel kell rendelkeznie. (* 30 cm: 
Hagyjon elegendő helyet arra az esetre, ha a jövőben esetleg cserélhető elemeket kell 
vásárolnia.)

3. Használjon 8 mm-es fúrógéppel felszerelt fúrógépet, hogy fúrjon egy lyukat a rögzítő 
sablon matricájának minden jelölőjébe, majd dugjon egy fali csatlakozót minden furatba.

4. Igazítsa a tartó furatait a falon lévő furatokhoz. Rögzíteni a falhoz a mellékelt csavarokkal.

103 cm

30 cm

Telepítés
2 az 1-ben töltési és tárolási felszerelés telepítési rajza
A 2 az 1-ben töltő és tároló tartó opcionális kiegészítő. Az igényei szerint telepítheti.
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EN HUTermék áttekintés
Komponensek nevei

Lezárás gomb

Antisztatikus kontakt 
elektronikus zár

Amikor a vákuum működik, 
nyomja meg röviden a gombot 

a folyamatos / folyamatos 
tisztítási módra váltáshoz

Szívásszint kapcsoló

Porcsésze alsó borítójának 
kioldógombja

Hosszabbító rúd kioldó gomb

Kefésrúd feje kioldó 
gomb

Hosszabbító rúd

Többkefés sáv

Töltőport

LED akkumulátor állapotjelző 

akkumulátor kioldógomb be / ki 

kapcsoló

• Nyomja meg a 

bekapcsoláshoz

• Engedje el a Dust 

Cup kikapcsolásához

Turbó

Közepes

Gyenge 
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HU ENTermék áttekintés
Kiegészítők

Hosszabbító rúd

Töltő RésfúvókaHosszabbító tömlő 2 az 1-ben kefefúvóka

Többkefés sáv Mini elektromos kefe2 az 1-ben töltő 
és tároló tartó

(Beleértve a csavarokat × 2,
fali dugók × 2 és a sablon 

matrica)

Megjegyzés: Az ebben a kézikönyvben szereplő képek csak illusztrációk. A tényleges 
termék eltérhet.
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EN HUTelepítés
Porszívó feltelepítési 
diagram

Klikk

Klikk
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Klikk Klkk

Klikk

Telepítés
Kiegészítők feltelepítési 
diagramja
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HU ENNe támassza a vákuumot egy székre, asztalra vagy más instabil felületre, mert ez 
károsíthatja a gépet vagy személyi sérüléseket okozhat. Ha a vákuum megsérül a 
megdöntés miatt, vagy más módon működik, kérjük, forduljon hivatalos szervizünkhöz. 
Soha ne kísérelje meg önállóan szétszerelni a készüléket.

Szigorúan be kell tartani az akkumulátor feltöltésének kézikönyvében található összes 
utasítást. Ha nem tölti be megfelelően az akkumulátort a megadott hőmérsékleti 
tartományon belül, az károsíthatja az akkumulátort.

Kérjük, legyen különösen óvatos, amikor a porszívót használja a lépcsők tisztításához.

Győződjön meg róla, hogy a vákuum nincs kihúzva, ha hosszabb ideig nem használja, 
valamint bármilyen karbantartás vagy javítás előtt.

Ne telepítse, töltse fel és ne használja a terméket szabadban, fürdőszobában vagy a 
medence közelében.

Tűzveszélyre figyelmeztetés: Ne alkalmazzon semmilyen illatanyagot a vákuum 
szűrőjére. Az ilyen típusú termékek gyúlékony vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek 
a vákuum kigyulladását okozhatják.

Ezt a terméket kizárólag otthoni használatra tervezték.

Csak az eredeti töltőt használja (YLS0251B-E300080 (EU) / YLS0241A-A300080 (AU) 
modell). Ennek elmulasztása a lítium-ion akkumulátor kigyulladásához vezethet.

Csak a jóváhagyott típusú akkumulátort használja (P2010-7S1P-BW típus). Ennek 
elmulasztása a lítium-ion akkumulátor kigyulladásához vezethet.

Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés 
megfelel az alkalmazandó irányelveknek, európai normáknak és módosításoknak. Az 
EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: 
www.dreame-technology.com
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LED akkumulátor állapotjelző

Megjegyzés: Miután a vákuum teljesen fel van töltve, a jelző 5 perc múlva kialszik, és a 
vákuum energiatakarékos üzemmódba lép.

1

2

Ki Villogás Be

Alacsony aksi

Félig feltöltött aksi

Majdnem teljesen feltöltött

Teljesen feltöltött

A vákuum feltöltése a töltővel A vákuum feltöltése a töltőtartón

Töltés
Az első használat előtt töltse fel teljesen a vákuumot.

Megjegyzés: A teljes töltés kb. 3,5 óra. A Turbo üzemmód hosszabb ideig tartó használata az 
akkumulátor felmelegedését eredményezi, ami megnöveli a töltési időt. Hagyja a vákuumot 
30 percig lehűlni, mielőtt feltöltené.

Töltési módszerek
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2. módszer: Folyamatos tisztítási mód (elektronikus zár)
Kattintson az elektronikus zárra, hogy a vákuum működése közben folyamatos tisztítási 
módba kapcsolhasson. Ezután engedje el a be / ki kapcsolót, hogy a vákuum folyamatos 
tisztítás üzemmódban legyen.
Az elektronikus zár segítségével szabadítsa fel az ujjait, és elkerülje az ujjak fáradását, 
amelyet a kapcsoló tartása okoz.

Megjegyzés: Ebben az üzemmódban a zárjelző folyamatosan világít. 
Kattintson ismét az elektronikus zárra a folyamatos tisztítási módból való 
kilépéshez.

Hogyan kell használni
Használási módszerek

Válasszon a vákuum kétféle munkamódszere közül az Ön igényeinek megfelelően.

1. módszer: Folyamatos tisztítási mód
A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a be / ki kapcsolót, majd engedje 
el, hogy azonnal leálljon.
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Mini Elektromos kefe

Szennyeződés, háziállat szőr és egyéb 
makacs törmelékek elszívására a 
kanapékról, ágyneműkről és egyéb 
szövetfelületekről.

Megjegyzés: A többkefés rudat közvetlenül 
a vákuumhoz lehet rögzíteni.

2 az 1-ben kefefúvóka
Függönyök, billentyűzetek, mennyezetek, 
kanapék, jármű belső terének, 
dohányzóasztalainak stb.

Megjegyzés: Nem ajánlatos porszívózni 
törékeny felületeken, például selyemen.

Résfúvóka
Alkalmas repedések, ajtó- és ablak sarkok, 
lépcsők és más nehezen elérhető helyek 
porszívózására.

缩放8%，旋转-5
Hogyan kell 
használni
Különböző kiegészítők 
használata

Többkefés sáv
Közepes / rövid cölöpszőnyegeken, 
csempéken és padlón történő porszívózásra 
alkalmas
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EN HUHogyan kell használni
Hosszabbító tömlő
Alkalmas nehezen elérhető sarkok tisztítására, mint például a fiókok, a jármű belső tere, a 
kanapé alja stb.

Jegyzet:
• Ha bármely forgó alkatrész elakad, a vákuum automatikusan kikapcsol. Távolítsa el az 

elakadt idegen tárgyakat, majd folytassa a használatát.
• Ha az akkumulátor túlmelegedik, a vákuum automatikusan kikapcsol. Várjon, amíg az 

akkumulátor hőmérséklete normalizálódik, majd folytassa a használatot.
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HU ENÁpolás és karbantartás

Tippek:
• Mindig eredeti alkatrészeket használjon, hogy a garancia érvényét veszítse.
• Ha a szűrő vagy a fúvóka eltömődik, a vákuum nem sokkal működik, miután bekapcsolta. 

Tisztítsa meg a csövet a funkcionalitás helyreállításához.
• Ha a vákuumot hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, húzza ki a töltőt, és 

tárolja hűvös, alacsony páratartalmú környezetben, közvetlen napfénytől távol. Az 
akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében töltse fel a vákuumot legalább 
háromhavonta.

2. Nyomja a porcsésze kioldókapcsolóját a nyíl által jelzett irányba, majd óvatosan 
távolítsa el a porcsészét a vákuumból.

A porszívó takarítása
Törölje le a vákuumot egy puha, száraz ruhával.

A portartály, az előszűrő és a ciklon tisztítása
A vákuum tisztítási képessége csökken, ha a porcsészét a "MAX" jelig töltjük. A teljesítmény 
helyreállítása érdekében ürítse ki időben a portartályt. A porcsésze kiürítése előtt 
ellenőrizze, hogy a vákuum le van-e kapcsolva az áramról, és ne nyomja meg a 
bekapcsológombot.

1. Nyomja meg a poros pohár fedelének kioldógombját, majd ürítse ki a tartalmát.

2

1

1
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1. Távolítsa el a porcsészét az ábra 
szerint.

3. Tisztítsa meg a HEPA szűrőt tiszta 
vízzel. Győződjön meg róla, hogy a HEPA 
szűrőt 360 ° -kal elforgatta, hogy alaposan 
eltávolítsa a szűrőbe befogott összes port. 
A felesleges szennyeződés eltávolításához 
többször enyhén koppintson a szűrőre.

Jegyzet：
• A szűrő mosásához csak tiszta vizet használjon. Ne használjon mosószert.
• Ne próbálja meg a HEPA szűrőt ecsettel vagy ujjal megtisztítani.

2. Távolítsa el a HEPA szűrőt a vákuumból 
úgy, hogy az ábrán látható irányba lefelé 
húzza.

4. Hagyja a HEPA szűrőt 24 órán át 
levegőn száradni.

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

Ápolás és karbantartás
A HEPA szűrő takarítása

Javasoljuk a HEPA szűrő tisztítását 4-6 hónaponként.

2

1
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1. Helyezze a HEPA szűrőt a vákuumba, 
és finoman nyomja le az ábra szerint.

2. Helyezze vissza a porcsészét.

Ápolás és karbantartás
A HEPA szűrő telepítése
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1. Forgassa a zárat az óramutató járásával 
ellentétes irányba, amíg le nem áll, majd 
vegye le a hengerkefét a keferúdról.

2. Vágja le ollóval a szőrszálakat és a 
szálakat, amelyek beragadnak a keferúd 
fejére. Száraz ruhával vagy papírtörlővel 
törölje le a port a rovátkáról és az átlátszó 
fedélről. Használat előtt alaposan szárítsa 
meg.

3. Ha piszkos, öblítse le a hengerkefét 
tiszta vízzel, amíg tiszta nem lesz.

4. Állítsa a görgőkefét legalább 24 órán át 
függőlegesen, amíg teljesen meg nem 
szárad.

Ápolás és karbantartás
A Multi-Brush Bar tisztítása

12

6

111

57

210

48

9 24óra 3
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1. Az ábrán látható érmével forgassa el a 
zárat az óramutató járásával ellentétes 
irányba, amíg kattanást nem hall.

3. Állítsa a görgőkefét függőlegesen egy 
jól szellőző helyre legalább 24 órán át, 
amíg teljesen meg nem szárad.

2. Miután kinyitotta a görgőkefét, vegye le a 
mini elektromos keféről, majd öblítse le és 
tisztítsa meg a kefefejet.

4. Miután a mini hengerkefe megszáradt, 
helyezze vissza a szétszerelési lépések 
fordított végrehajtásával.

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

Ápolás és karbantartás
A Mini elektromos kefe tisztítása
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1. Nyomja le az akkumulátor kioldógombját, és csúsztassa jobbra az ábra szerint az ábra 
szerint annak eltávolításához.
2. Helyezze be az új akkumulátort.

Ápolás és karbantartás
Akkumulátor

A vákuum kivehető újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amely korlátozott számú 
újratöltési ciklust tartalmaz. Hosszabb használat után előfordulhat, hogy az akkumulátor 
már nem tölt fel. Ha ez megtörténik, az azt jelenti, hogy az akkumulátorcsomag 
életciklusának végét elérte, és ki kell cserélni.
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HU ENSpecifikációk

Porszívó

Mini elektromos kefe

Modell

Modell DM002 

AVB9

20 W 25.2 V

VTN1 Töltési feszültség

Névleges feszültség

Névleges feszültség

400 WNévleges teljesítmény

Kb. 3.5 óraTöltési idő

Névleges teljesítmény

Modell

Modell

Névleges teljesítmény

30 V

Névleges feszültség 25.2 V

40 W 25.2 V

Többkefés sáv

Töltő

YLS0251B-E300080 (EU) / YLS0241A-A300080 (AU)

100-240V~50/60Hz 0.8A max

Kimenet

Bemenet

Névleges kapacitás 2400 mAh

30 V         800 mA

EnergiaNévleges kapacitás 2400 mAh 60.48 Wh

25.2 V

Újratölthető lítium-ion akkumulátor

P2010-7S1P-BWModell Névleges feszültség




