
FLEX STICK PORSZÍVÓ F10

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat a készülék használata
előtt. Kérjük, őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi használatra.
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FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMESEN OLVASSA EL A
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT, ÉS
ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI
HASZNÁLATHOZ.

Biztonsági utasítások:
•Az akkumulátort biztonságosan ki kell venni.
• Ne használja lépcsők közelében vagy erkélyen. Ez a
gép nem rendelkezik elkerülő érzékelőkkel.
•Ezt az egységet 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel
rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem
rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy
felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak a gép
biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a
veszélyeket.
•Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A felhasználó
által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik
gyermekek felügyelet nélkül.
•Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.
•Ez az egység alacsony és közepes nemezhátú
szőnyegekhez alkalmas. Nem alkalmas egyenetlen
padlókra vagy vegyes szőnyegekre.
• Távolítsa el az oldalkefét a szőnyeg alatti tisztításnál,
hogy megvédje az oldalkefét.
•Ha az adapter tápkábele megsérül, az adaptert ki kell
dobni.
• Az akkumulátorokat csak a gyártó által szállított töltővel
töltse.
•A készüléket kifejezetten erre a célra kialakított
akkumulátorral használja. Bármilyen más akkumulátor
használata robbanást vagy tüzet okozhat.
•Ne használja nedves vagy zsíros poron.
•Használat előtt tartsa távol a törékeny tárgyakat és
egyéb tárgyakat, amelyek belegabalyodhatnak a kefékbe
(pl. haj, műanyag zacskók, kötél, drót stb.).
•Ne üljön a gépre, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
•FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg arról, hogy az
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egység szabadon tud működni a helyiségben (nem
takarja el akadály, nem tud felborulni), és nincs olyan
akadály, amelyen a készülék felborulhat és veszélyt
jelenthet (például égő gyertya). vagy vízzel töltött váza).
Rendszeresen tisztítsa meg a gépet.
• Ürítse ki a portartályt.
•Tegye be a gépet három hónapig használat nélkül.
Csak alacsony fogyasztású riasztás esetén vagy
kikapcsolt állapotban töltse fel. Teljes feltöltés után
használja.
Az akkumulátort el kell távolítani az ártalmatlanítás előtt;
az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell
választani a hálózatról;
•Ne dobja ki az elemeket a háztartási hulladékkal együtt.
Távolítsa el őket a helyi előírásoknak megfelelően. Az
akkumulátort/a robotot csak a készülékhez mellékelt
adapterrel töltse újra.
•Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell
választani a hálózatról.
Ez a készülék akkumulátort tartalmaz, amely nem
cserélhető.
FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor újratöltéséhez csak
a készülékhez mellékelt levehető tápegységet használja.



HU-4

FONTOS
Sérülés esetén a tápkábelt saját kezűleg cserélni tilos.

Ha a készülék leesik, kérjen meg egy szakképzett személyt, hogy
ellenőrizze, mielőtt újra használná. A belső sérülések balesetet
okozhatnak. Bármilyen probléma vagy javítás esetén a veszély
elkerülése érdekében forduljon a helyi forgalmazó, gyártó
vagy szakképzett személy ügyfélszolgálatához.

FIGYELMEZTETÉS: Becsípődés
veszélye. Tartsa távol a laza ruházatot,
hajat, ujjakat stb. a motoros keféktől és
fúvókáktól.
FIGYELMEZTETÉS: a készülék
tisztítása vagy karbantartása előtt a
csatlakozódugót ki kell húzni a
konnektorból.

Ártalmatlanítás és környezetvédelmi felelősség
A környezetbarát használat érdekében javasoljuk, hogy készülékét
megfelelően használja. További információért forduljon a helyi
hatóságokhoz vagy újrahasznosító központokhoz.

Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

Ez a termék megfelel a 2014/35/EK irányelv vonatkozó
követelményeinek.EU (a 93/68/EGK irányelvvel módosított 73/23/EGK
irányelv hatályon kívül helyezése) és 2014/30/EU (a 89/336/EGK
irányelv hatályon kívül helyezése)
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
Termék áttekintés

Centrifugális
technológiás porszívó
légszűrő szivaccsal.
Kettős szűrés, nagy
hatékonyságú tisztítás a
legjobb poreltávolító
hatás elérése érdekében.

Kiváló minőségű alumínium
cső, könnyű korrózióálló

Hosszú kialakítás, könnyen
kezelhető magas helyeken,
repedéseknél és egyéb nehéz
sarkoknál.

Elektromos
padló
kefe
Minden típusú
padló egyszerű
tisztításához,
valamint vastag
gyapjúszőnyegek
tisztításához,
minden típusú
szennyeződés
eltávolításához.

Rugalmas forgás,
kényelmes kezelés.

Szabad forgás,
hatékony
szennyeződés
eltávolítása.
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Motorblokk

Indikátor
lámpa

Termék
munka,
elektromosság ”--
jelzés.

Puha
tapintású
fogantyú

Kiváló
minőségű
textúra,
ellenáll az
elhasználódásnak

/
'

'
Átlátszó portartály ',
Kényelmes megfigyelni a
porgyűjtést és az időben
történő feldolgozást, elkerülve
a gyakori szűrőcseréket és
költségeket. '.

Sebesség szabályozó

Szabályozza a
sebességet a
felhasználók
kérése szerint

Attach gomb

Szükség esetén gyorsan
elindítja/leállítja a porszívót,
így energiát takarít meg.

— Záró gomb

Különféle
tartozékok
rugalmas
kombinációja,
kényelmesebb
kezelés.

Porürítőgomb
'''

'

''''., Elektromos kefe

Nyissa ki a
portartály alsó
fedelét, és öntse
ki a port.

''''•,''''., A könnyű tisztítás
érdekében
''•,''.,minden típusú padló,
mint'','.valamint vastag
gyapjú''''szőnyegek
eltávolításához
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Elektromos kefe

Rugalmas forgás, kényelmes kezelés.

Szabad forgás, hatékony szennyeződés

eltávolítás.

LED lámpa

Használatával sötétben
is megtalálható a kosz,
hogy vakfoltok nélkül
tisztíthasson.

Porcsík
Nylon kefe

Kétrétegű finom nylon
kefe, könnyen
kezelhető a
szennyeződésekkel a
rövid gyapjúszőnyeg
és a padlóvarrás
között.

Gördülő kefe üreg

A kefeüreg optimalizált
kialakítása, segít a por
csökkentésében.

Ütközésvédő szalag

& Porérzékelő
A forgó kefe

eltömődésének jelzője
TeljesítményváltásindikátorAuto mód kapcsoló
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Automatikus mód
jelző

Motor elzáródás
indikátor Kézi kapcsoló

Porérzékelő jelző
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A csomagolás tartalma

Főtest

2 az 1-ben
porszívó kefe

Töltőfedélzet

Elektromos kefe

Rés szívófej

Töltő

Hosszú alumínium cső rugalmas tömlővel

A termék folyamatos fejlesztése miatt a fenti konfiguráció típusonként változik.
Ezt a jogot fenntartjuk. A magyarázat joga a céget illeti meg.



HU-10

Beépítési útmutató alumínium csövekhez

Beszerelési útmutató elektromos keféhez

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

• Tolja be vízszintesen az alumíniumcső végét a főgép vákuumfuratába,
hogy megbizonyosodjon arról, hogy tömör és nem lazul meg, és hogy a
beszerelés sikeres legyen, miután kattanó hangot hall. (1.ábra)

• Az alumíniumcső eltávolításához az egyik kezével fogja meg a fő testet, a
másik kezével pedig húzza ki a gomb megnyomásával. (2. ábra)

1. Ábra 2. Ábra

• Nyomja a kerek kefe szájának egyik végét a levegőkimenet csővégébe,
hogy megbizonyosodjon arról, hogy szoros és nem laza; ha kattanó hang
hallható, a telepítés sikeresen megtörtént (3. ábra).

• Ha el akarja távolítani a kefét, az egyik kezében tartsa a kefét, a másik
kezével egyszerre nyomja meg a gombot, és a kefe kihúzódik. (4. ábra)

• Az elektromos kefe az alumínium csőcsatlakozás módszerét is
használhatja, és közvetlenül a dokkolóra telepíthető.

3.Ábra 4.Ábra

Kiegészítők

Útmutató a tartozékok használatához
Az alumínium cső és az elektromos kefe használata mellett a 2 az 1-ben
kefével és a hosszú fúvókával a terméket minden helyzethez igazíthatja (5.
ábra):
- 2 az 1-ben kefe
Alkalmas kis helyiségek, hézagok vagy szabálytalan tárgyfelületek
tisztítására, például falsarok, ötvözött ablakkeret rés, háztartási gép belső,
fiók, autópárna, képkeret, mennyezet, billentyűzet stb.
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- A hosszú fúvóka
Alkalmas kényelmetlen sarkok tisztítására, mint pl. sarok, rés stb.

5 ábra (tartozékok)

(6, 7) ábra

A tartozékokat 2 különböző módon lehet behelyezni: közvetlenül a
flexibilis cső végére (1. mód) vagy a motorblokk végére (2. mód).

1. mód: Fogja meg a hosszú fúvóka-csatlakozót, helyezze be az
alumíniumcső végébe, amíg egy kattanást nem hall, amely megerősíti a
telepítést. Az eltávolításhoz húzza közvetlenül rá.
Fogja meg a 2 az 1-ben kefetartozékot, és végezze el ugyanazt a
műveletet: helyezze be az alumíniumcső végébe, amíg egy kattanást nem
hall, amely megerősíti a telepítést.
Az eltávolításhoz húzza közvetlenül le. (6. és 7. ábra)

2. mód: Ha a tartozékokat közvetlenül a motorblokkba szeretné helyezni,
ismételje meg a műveletet (8. és 9. ábra).
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9. ábra

Az akkumulátor beszerelési útmutatója

8. ábra

Helyezze be az akkumulátort a gépbe a (10. ábra) irányban, és helyezze be
a (11. ábra) szerint, hogy ne lazuljon meg. Ha a hang hallható, a telepítés
sikeresen megtörtént.

FIGYELEM:

Ábra10 ábra 11

Hosszú távú használat esetén tartsa az akkumulátort hűvös és száraz
helyen, és hagyja félig feltöltött állapotban. Kérjük, csomagolja be az
akkumulátort nem vezető anyaggal, hogy elkerülje az akkumulátorral való
közvetlen érintkezést, ami károsíthatja az akkumulátort.



12. ábra

Használat

1. Előkészületek
Használat előtt helyezze be az akkumulátort, és ellenőrizze, hogy
az akkumulátor fel van-e töltve. Ha nem, kérjük, időben töltse fel
(lásd "termék feltöltés"), feltöltés után használható.

A tisztítandó területnek megfelelően a kiegészítők igény
szerint választhatók.
A gépet speciálisan különféle tartozékokkal szerelték fel. A
tisztítási területnek megfelelően kiválaszthatja a területnek
megfelelő használatot. (a részletekért lásd a „Melléklet
Üzemeltetési utasításokat” című részt)

2. Munkakezdés
Nyomja meg a "kapcsoló gombot", érintse meg a gombot, a gép
elkezd dolgozni, ha le kell állítania a munkát, lazítsa meg a
"kapcsoló gombot". (12. ábra)

3. Por ürítése
A gép leállítása után koppintson a portartály oldalán lévő portálcára
(13. ábra). Nyissa ki a tartályt, ürítse ki a port, és zárja le a
portartály fedelét. (14. ábra)

13. ábra
HU-13

14. ábra
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17. ábra

4. Szerelje szét a szűrőmagot
Forgassa el és vegye ki a portálcát, hozzáférhet a rozsdamentes acél
szűrőhöz, fordítsa el az eltávolításához. A rozsdamentes acél szűrő és a
porfogó cseréjéhez fordítva végezze el. (15. ábra)

15. ábra

Távolítsa el a szűrőelemet a nyíllal jelzett irányban. (16. ábra)

16. ábra

5. Termék töltése
Csatlakoztassa a töltőt közvetlenül a porszívóhoz vagy a
töltőállomáshoz (17. ábra), a másik végét pedig az otthoni fali

aljzathoz. (18. ábra)
18. ábra

A töltésjelzőről
Működés közben: a lámpa folyamatosan világít.
Részlegesen feltöltött: LED villog.
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Teljesen feltöltve: a lámpa folyamatosan világít.
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Jegyzet:
Miután a termék 3 havonta elhagyja a gyárat (feltételek esetén), kérjük,
használja speciális töltőnket az akkumulátor 3 órás töltéséhez (nem kell
teljesen feltölteni).

Ne töltse hosszú ideig az akkumulátort, ha a normál töltési időn túl még
mindig tölt, kérjük, azonnal hagyja abba, különben olyan veszélyek
léphetnek fel, mint az akkumulátor felmelegedése, deformációja vagy
égése.

Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, vagy ha
mélykisülésben van, az első néhány alkalommal lecsökkenhet az
akkumulátor teljesítménye. Javasoljuk, hogy a töltés után teljesen
lemerüljön (általában több mint 6 óra). Csak kétszer kell megismételni a
műveletet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Annak érdekében, hogy ne befolyásolja a gép teljesítményét, ajánlatos
rendszeres időközönként karbantartani az alkatrészeket.
A fő ház (a motorblokk) (a tartórész) tisztítása előtt győződjön meg arról,
hogy a gép leáll, és a termék nincs töltés alatt.

Dörzsölje át vízzel vagy semleges mosószerrel. Súrolás előtt győződjön
meg arról, hogy a ruha száraz. Ne szivárogjon vizet a porszívó belső
részeibe (19. ábra) Tisztítás után ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy
nedves helyre.

19. ábra

A portartály tisztítása
Ha a por mennyisége eléri a "MAX" értéket, kérjük, mielőbb távolítsa el,
és ne töltse túl.
A szemetes ürítésének megkönnyítése érdekében ajánlatos tisztítás előtt
eltávolítani az alumínium csövet vagy egyéb tartozékokat.
A gép leállítása után nyissa ki a portartály fedelét, és ürítse ki a port. Ha
makacs szennyeződést talál a portartály belső falában, nedves ronggyal
óvatosan törölje le.
Tisztítás után zárja le a portartály fedelét, és ellenőrizze, hogy a reteszelő
gomb a helyén van-e.
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Jegyzet:
A portartály belső falának nedves ronggyal történő áttörlése után napfény alá
kell helyezni, majd alapos száradás után le kell takarni a portartályt.

A kimeneti szűrő tisztítása
A termék teljesítményének biztosítása érdekében javasolt rendszeresen
tisztítani és 3-6 hónap elteltével cserélni. (használattól függően) nyomja
meg és tartsa lenyomva a portartály kioldó gombját, vegye le a testet és
fordítsa el a fedelet, távolítsa el a szivacsot, és porolja le a szivacsszűrőt.
(lásd 16. ábra)
Ha túl sok por halmozódott fel, alaposan mossa le és szárítsa meg,
mielőtt behelyezi a főbe.

Figyelem!
A szivacsszűrő mosásakor használjon hideg vizet és alaposan
szárítsa meg (általában napfényben 24 órán át), majd tegye vissza a
testbe.

Tisztító kefe
Javasoljuk, hogy a kefét 4-5 alkalommal, elektromos kefével végzett
kezelés után egyszer tisztítsa meg:
(1) Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el az elektromos kefét.
(2) Fordítsa meg a kefét, és fordítsa el a rögzítőgombot a rögzített

burkolaton egy érmével a zár kinyitásához. (20. ábra)
(3) Távolítsa el a hengerkefét a fedőlemez rögzítéséhez, emelje fel a

hengerkefe egyik végét, és húzza ki a hengerkefét. (21. ábra)
(4) Egy ollóval vagy más éles eszközzel távolítsa el a kusza állatszőrt és

egyéb hulladékot (22. ábra).
(5) Amikor a tisztítás befejeződött, nyomja be a gördülőkefe egyik végét a

padlókefébe, majd rögzítse a másik végét a padlókefébe. (23. ábra)
(6) Fedje le a fedelet és zárja le.

20.Ábra 21.Ábra 22.Ábra 23.Ábra
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Válogatás és tárolás
töltőállomás tárolása: könnyen elvihető, helytakarékos. (24.
ábra) Tartozékok tárolása: könnyen elvihető, könnyen
összegyűjthető. (25. ábra)

24.Ábra 25. ábra
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HIBAELHÁRÍTÁS
Gyakori hibák elemzése és kezelése.

Probléma Lehetséges ok Megoldás

A porszívó
nem működik.

A termékben nincs áram, vagy
nincs elég áramellátás.

Kérjük, használja,
miután a termék
megtelt árammal.

A termék
szívása
csökken.

A vákuumnyílás
elzáródott.

A portartály, a szűrőelemek tele
vannak porral.

A guruló kefe
összegabalyodik a szőrrel stb.

Tisztítsa meg a
porszívó nyílásait.

Tisztítsa meg a
portartályt és a
szűrőanyagokat.

Tisztítsa meg a
gördülő kefét.

A fenti helyzet kizárása után a
helyzet változatlan marad.

Kérjük, forduljon
vevőszolgálatunkhoz
a karbantartásért.

A motor
abnormális
hanggal
működik.

A fő szívócső vagy az
alumíniumcső eltömődött.

Távolítsa el az
akadályokat a fő
szívócsőben, az
alumíniumcsőben.

A fenti helyzet kizárása után a
helyzet változatlan marad.

Kérjük, forduljon
vevőszolgálatunkhoz
a karbantartásért.

A termék
nem
töltődik.

A fő gép és a töltő interfésze
nincs megfelelően
csatlakoztatva.

Kérjük, ellenőrizze és
csatlakoztassa jól.

A fenti helyzet kizárása után a
helyzet változatlan marad.

Kérjük, forduljon
vevőszolgálatunkhoz
a karbantartásért.

Ha a fenti lépések nem működnek megfelelően az eszközzel, kérjük,
forduljon vevőszolgálatunkhoz segítségért.



HU-20

Műszaki paraméter

Akkumulátor
kapacitása (mAh)

Portartály térfogata (L)

2500
mAh

0,6 liter

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi feszültség(V) 25,2V

Névleges teljesítmény(W) 400W

Egyszeri töltési idő(h) 3-5 óra között

Folyamatos működésidő 8 (magas) 50
(alacsony)(perc)
Termék mérete(mm) 369 mm x 125 mm x

227 mm
Nettó tömeg
(kg)

2,65 kg

A GARANCIA NYILATKOZATA:
A garancia nem terjed ki a termék kopó részeire, sem azokra a
problémákra vagy sérülésekre, amelyek a következőkből erednek:
(1) felületi károsodás a termék normál kopása miatt;
(2) folyadékokkal való érintkezésből és rozsda vagy rovarok jelenléte által okozott

korrózióból eredő hibák vagy károsodások;
(3) bármilyen esemény, visszaélés, helytelen használat, átalakítás, szétszerelés

vagy jogosulatlan javítás
(4) nem megfelelő karbantartás, a termék nem rendeltetésszerű használata

vagy nem megfelelő feszültséghez való csatlakoztatás;
(5) a gyártó által nem szállított vagy nem jóváhagyott tartozékok bármilyen

használata.

A garancia megszűnik, ha a termék adattábláját és/vagy sorozatszámát
eltávolítják.

ÁRTALMATLANÍTÁS
Ez a logó a terméken azt jelenti, hogy az eszköz ártalmatlanítását
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE)
szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU irányelv szabályozza.
Az elektromos vagy elektronikus berendezésekben található bármely
veszélyes anyag potenciális hatással lehet a környezetre és az
egészségre

újrafeldolgozás. Következésképpen a készüléket hasznos élettartamának
végén nem szabad a válogatatlan kommunális hulladékkal együtt
kidobni.

Az Ön végfelhasználói szerepe alapvető fontosságú az újrafelhasználás, az
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újrahasznosítás és a termékből származó egyéb értékteremtés tekintetében.
Választhat a helyi hatóságok (újrahasznosító központok) és forgalmazók által
szervezett különböző begyűjtési és csererendszerek közül. Az Ön kötelessége
kihasználni ezeket a lehetőségeket.
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2.Az akkumulátor élettartamának végén:

Ez a készülék nem cserélhető
akkumulátort tartalmaz.

A használt akkumulátorokat szelektív
gyűjtési rendszerrel kell támogatni, hogy
újrahasznosíthatók legyenek, ezáltal
csökkentve a környezetre gyakorolt
hatást.
Amikor az akkumulátor eléri élettartama
végét, el kell helyezni egy megfelelő
szelektív gyűjtőrendszerbe, amely
megsemmisítését és/vagy
újrahasznosítását végzi.

Ha az akkumulátorsav kifolyt, kerülje a bőrrel, szemmel és
nyálkahártyával való érintkezést! Az akkumulátorból kifolyó folyadék
kiütéseket okozhat. Ha a sav mégis érintkezett a bőrrel, azonnal
öblítse le tiszta vízzel az érintett területeket, és azonnal forduljon
orvoshoz.

- Az elemeket a megfelelő +/- polaritással kell behelyezni.
- Ne töltse újra a nem újratölthető elemeket a robbanásveszély

miatt.

FONTOS:
Semmilyen körülmények között ne dobja ki a készüléket
vagy az akkumulátort közúton.

,
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Kimeneti
teljesítmény
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Tájékoztatás a külső tápegységekről a 2019/1782/EU bizottsági rendelethez

Érték Mér
ték
egy
ségModell azonosítás

A gyártó neve vagy védjegye

Bemeneti feszültség

Bemeneti AC

frekvenciaKimeneti

feszültségKimeneti

áram

Átlagos aktív hatásfok

Hatékonyság alacsony terhelés
mellett (10%)

SAW15A-300-0500GD

Shenzhen Shi Ying Yuan
ElectronicsVállalat, KFT.
100-240 V

50/60 Hz

30 V

0.5 A

>86,8%

>72%

Üresjárati
energiafogyasztás

<0.1
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