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.Biztonsági utasítások
A balesetek elkerülése érdekében, beleértve a szakszerűtlen használatból eredő áramütést vagy tüzet, 
használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Figyelem
Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi, értelmi hiányosságokkal vagy 
korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyekszülő vagy

 gyám felügyelete mellett  használhatják a biztonságos működés biztosítása és a veszélyek elkerülése 
érdekében. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

A porszívó nem játék. Gyermekek nem játszhatnak vagy működtethetik ezt a terméket. Kérjük, legyen 
óvatos, ha a porszívót gyermekek közelében használja. Ne engedje gyermekeknek tisztítani vagy 
karbantartani a porszívót, kivéve, ha szülő vagy gyám felügyeli őket.

Ne használja a porszívót szabadban vagy nedves felületeken. A porszívót csak száraz beltéri felületeken 
használja. Ne érintse nedves kézzel a dugót vagy a porszívó bármely részét.

A tűz, robbanás vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében használat előtt ellenőrizze, hogy a 
lítium akkumulátor és a töltőadapter sérülésmentes. Ne használja a porszívót, ha a lítium akkumulátor 
vagy a töltő sérült.

A puha görgős fúvóka, a mini motoros fúvóka, az akkumulátor, a fém csatlakozócsap és a porszívó 
elektromosan vezetőképes, és nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. Tisztítás után feltétlenül 
szárítsa meg az összes szűrőt.

Kerülje el a mozgó alkatrészek okozta sérüléseket. A puha görgős fúvóka tisztítása előtt kapcsolja ki a 
porszívót. A puha görgős fúvókát, a portartályt és a szűrőt megfelelően fel kell szerelni a porszívó 
használata előtt.

Csak az eredeti töltőadaptert használja. Soha ne használjon nem eredeti adaptert, mert ez a lítium 
akkumulátor meggyulladását okozhatja.

Ne használja a porszívót gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin, fehérítő, ammónia, 
lefolyótisztító vagy egyéb folyadékok felszívására.

Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak, például üveg, szögek, csavarok vagy érmék 
felszedésére, amelyek károsíthatják a gépet. Ne használja a porszívót gipszkarton részecskék, hamu, 
például kandallóhamu, vagy dohányzó vagy égő anyagok, például szén, cigarettacsikk vagy gyufa 
felszívására.

Használat előtt ellenőrizze a tisztítandó területet. A nyílások eltömődésének elkerülése érdekében törölje 
le a nagyobb papírt, köpetet, műanyag ruhát vagy éles tárgyakat (például üveg, szögek, csavarok, érmék 
stb.) És minden olyan tárgyat, amely nagyobb, mint a nyílások.

Tartsa távol a hajat, a laza ruházatot, az ujjakat és a test más részeit a porszívó 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 porszívó nyílásaiba. Ne használja a porszívót elzáródott nyílásokkal. 
Tartsa távol portól, szöszszálaktól, szőrtől vagy más olyan tárgyaktól, amelyek csökkenthetik a 
légáramlást.
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Ne támassza a porszívót székre, asztalra vagy más instabil felületre, mert ez károsíthatja a gépet vagy 
személyi sérülést okozhat. Ha a porszívó megsérül a felborulástól vagy más módon meghibásodik, 
kérjük, forduljon hivatalos szervizünkhöz. Soha ne kísérelje meg önállóan szétszerelni a készüléket.

Szigorúan be kell tartani az akkumulátor újratöltésére vonatkozó útmutatót. Ha nem megfelelően 
tölti fel az akkumulátort a megadott hőmérsékleti tartományon belül, az károsodhat.

Kérjük, legyen különösen óvatos, ha a porszívót lépcsők tisztítására használja.

Győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van húzva a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja, 
valamint mielőtt karbantartást vagy javítást végez.

Ne telepítse, töltse vagy használja ezt a terméket szabadban, fürdőszobában vagy medence körül.

Tűzveszélyre vonatkozó figyelmeztetés: Ne vigyen fel semmiféle illatot a porszívó szűrőjére. Az ilyen 
típusú termékek ismerten gyúlékony vegyszereket tartalmaznak, amelyek a porszívó tüzet 
okozhatnak.

Ezt a terméket csak otthoni használatra tervezték.

Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. , ezennel kijelenjük, hogy ez a berendezés megfelel a 
vonatkozó irányelveknek, európai normáknak és módosításoknak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat 
teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.trouver-tech.com



3

Termék Áttekintés

Tartozékok

Töltő Adapter 

Hosszabbító Rúd

Puha Forgó Fej

Álló Tartóállvány 

2 az 1-ben Réstakarító Fej

Mini Motoros Fej

Megjegyzés: A kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék eltérhet.
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Termék Áttekintés

Részek Nevei

Akkumulátor Kioldó 
Gomb

LED Akkumulátor 
Állapotjelző

Takarítófej 
Kioldó gomb

Hosszabbító Rúd 
Kioldó Gomb

Hosszabbító Rúd

Kijelző

Puha Forgó Fej

Portartó Kioldó Gomb

Portartó

Töltő csatlakoztató

Antisztatikus érintkező

Be/Ki Kapcsoló
Nyomja meg bekapcsoláshoz 

Engedje el kikapcsoláshoz
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Termék Áttekintés

Kijelző

Megjegyzés: Ha a porszívó nem tud normálisan működni, a kijelzőn megjelenik a hibaelhárítási kód. A 
megoldás kereséséhez olvassa el a Hibaelhárítás részt.

Lakat Állás

Elektronikus zár

• Nyomja meg lezáráshoz/
feloldáshoz

• Zárás után nyomja meg röviden 
a folyamatos tisztításra való 
váltáshoz

Fogaskerék Allító

• Röviden nyomja meg a 
sebességváltáshoz

Eco

Közép

Turbó

Fogaskerék állapota

Maradék töltöttség kijelző
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Telepítés

Porszívó és tartozékok telepítési diagramja

Click

Click
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Telepítés

Függőleges tároló szerelési rajz

A tartót száraz, hűvös helyre kell felszerelni a konnektor közelében. 

A porszívó és tartozékai használaton kívül a 
tartókon tárolhatók.

 Húzza a tartó tartórúdját, amíg az ①.  ábrán 
látható módon rögzül. Szerelje fel a tartót a 
mellékelt csavarral, a ②.  ábra szerint.

Vegye ki a függőleges tárolót.
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• • Porszívó töltés közben nem használható.

• • Az első használat előtt töltse fel teljesen a porszívót. Ez körülbelül 3 órát vesz igénybe.

• • Turbo üzemmódban történő hosszabb ideig tartó porszívózás az akkumulátor felmelegedését 
okozza, ami megnöveli a töltési időt. A töltés előtt hagyja a porszívót 30 percig lehűlni. 

Töltés 

Megjegyzés

Töltöttégi Szint

LED Akkumulátor Állapotjelző

• • Villogó jelző: Töltés alatt
• Folyamatos jelző: feltöltve

Megjegyzés: Ha a porszívó teljesen fel van töltve, a visszajelző 5 perc múlva kialszik, és a porszívó energiatakarékos üzemmódba lép.

Kijelző képernyő

A kijelzőn a maradék töltöttség százalékban látható töltés közben. A képernyő 100%-a azt mutatja, 
hogy a töltés befejeződött.

LED Akkumulátor 
Állapotjelző
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Használat

Működési módok

A porszívónak két üzemmódja van, amelyeket saját igényei szerint választhatja.

1. mód: Folyamatos tisztítási mód

A munka megkezdéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó kapcsolóját, majd engedje el, 
hogy azonnal leálljon.

Megjegyzések:

• Ebben az üzemmódban nyomja meg röviden a kapcsolót a művelet felfüggesztéséhez vagy 
újraindításához ,  és a porszívó üzemmódja nem változik.

• A folyamatos tisztítás módból való kilépéshez kattintson ismét az elektronikus zárra.

2. mód: Folyamatos tisztítási mód (elektronikus zár)

Nyomja meg az elektronikus zár gombot a folyamatos tisztítás módba való váltáshoz, majd röviden 
nyomja meg a kapcsolót, hogy a porszívó folyamatos tisztítási módba kerüljön.

Használja az elektronikus zárat, hogy felszabadítsa ujjait, és elkerülje az ujjak fáradtságát, amelyet 
a kapcsoló tartása okoz.
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Használat 

Különböző mellékletek használata 
Puha hengeres fúvóka: alkalmas fa, csempe, márvány és más kemény padlófelületek 
porszívózására, valamint nagyobb szennyeződések és törmelékek felszívására.

  2 az 1-ben résfúvóka: repedések, ajtók és ablakok sarkainak, lépcsőknek és más nehezen 
elérhető helyeknek a porszívózására alkalmas.

Mini motoros fúvóka: szennyeződések, háziállatok szőre és egyéb makacs törmelékek felszívására 
kanapékról, ágyneműről és egyéb szövetfelületekről.
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Karbantartás

Tippek:

1. Mindig eredeti alkatrészeket használjon, hogy a garancia ne szűnjön meg.
2. Ha a szűrő vagy a fúvóka eltömődik, a porszívó röviddel a bekapcsolás után leáll. A működés 

helyreállításához tisztítsa meg a szűrőt vagy a fúvókát.
3. Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, húzza ki a hálózati adaptert, és 

tárolja hűvös, alacsony páratartalmú környezetben, közvetlen napfénytől védve. Az akkumulátor 
túlzott lemerülésének elkerülése érdekében töltse fel a porszívót legalább 3 havonta. 

A porszívó tisztítása

Törölje le a porszívót egy puha, száraz ruhával.

A portartály tisztítása

A porgyűjtő tisztítása előtt húzza ki a hálózati 
csatlakozó adaptert, és tartsa a porszívó 
főkapcsolóját kikapcsolt helyzetben.

1. Nyomja meg a portartály kioldó gombját, és 
tartsa lenyomva portartály eltávolításához a
nyíl irányába.

2. Ürítse ki a portartályt

 Megjegyzés: Használat után érdemes a 
tartályt kiüríteni

Módszer  1:

Módszer 2:
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Karbantartás

3. Távolítsa el a HEPA szűrőt. Forgassa el a ciklon szerelvényt a nyíl irányába, hogy eltávolítsa a 
portartályból.
Megjegyzés: A HEPA szűrőegység tisztítása előtt távolítsa el a beépített habpárnát. Öblítse le 
vízzel a HEPA szűrőt és a habpárnát.

4. Öblítse ki a portartályt, a ciklon szerelvényt, a HEPA-szűrőt és a beépített habpárnát, amíg 
tiszták nem lesznek. Mosás után hagyja legalább 24 órán át levegőn megszáradni.

Megjegyzések:

• Javasoljuk, hogy havonta egyszer tisztítsa meg a portartályt.

• Javasoljuk, hogy a ciklonrendszert, a beépített habpárnát és a HEPA szűrőt legalább 3-4 
havonta tisztítsa meg.

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

HEPA Szűrő

Habpárna

Ciklon Szerelvény

Portartály

1

2

Foam Pad 
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Karbantartás

Porgyűjtő szerelvény felszerelése
Megjegyzés: Az újratelepítés előtt győződjön meg arról, hogy minden szűrő teljesen száraz.

1. Szerelje be a ciklon szerelvényt, a beépített habpárnát és a HEPA szűrőt a portartályba.

2. Igazítsa a portartály réseit a porszívó hornyaihoz. Húzza lefelé a portartályt, amíg kattanást 
nem hall.

Click

HEPA Szűrő 

Ciklon Szerelvény

Portartály

Habpárna 

2

1
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Karbantartás

A lágy görgős fúvóka tisztítása

1. Nyomja meg a kefefej felengedő gombját
a nyíl irányában, amíg a kefefej fedele ki nem nyílik, 
majd vegye le a kefefejet a jelzett irányba való 
emeléssel.

Megjegyzés: Használjon eszközöket a klip 
eltávolításához.

3. Ha piszkos, öblítse le a kefefejet tiszta vízzel, 
míg tiszta nem lesz.

2. Ollóval vágja le a hajat és szálakat, amelyek a 
kefefejre tapadnak. Törölje le a port a 
bevágásról és az átlátszó burkolatról száraz 
ruhával vagy papírtörlővel.

4. Állítsa a kefefej fejét függőlegesen legalább 
24 órán keresztül, amíg teljesen megszárad.

12

6

111

57

210

48

9 24 hrs
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Karbantartás

A mini motoros fúvóka tisztítása 

2. Miután kinyitotta a hengerkefét, vegye ki a 
mini motoros fúvókából, majd öblítse le és 
tisztítsa meg a hengerkefét.

1. Érmével forgassa el a zárat az óramutató 

járásával ellentétes irányba, amíg kattanást 

nem hall.
Megjegyzés: Minden használat után ajánlott tisztítani a mini 

motoros fúvókát.

3. Mosás után hagyja a hengerkefét alaposan 
megszáradni úgy, hogy legalább 24 órán át álljon, 
jól szellőző helyen.

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

12

6

111

57

210

48

9 24 hrs
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Paraméterek

Porszívó

Puha hengeres fúvóka

Mini motorizált fúvóka

Töltési feszültség

Névleges teljesítmény

Töltési idő

Modell VPA1

Modell AVB11

40 WNévleges teljesítmény

Névleges feszültség

400 W

Kb. 3 óra

Névleges feszültség

Akkumulátor-kapacitás 

Modell VPL4

2500 mAh

30 V

25.2 V

25.2 V

Töltő Adapter

Modell

Bemenet

Kimenet

YLS0241A-A300080

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

30 V           800 mA

A lítium-elem akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Mielőtt megsemmisítené a 
porszívót, először vegye ki az akkumulátort, majd dobja ki, vagy hasznosítsa újra az ország vagy régió 
helyi törvényeinek és előírásainak megfelelően.

Névleges teljesítmény Névleges feszültség20 W 25.2 V
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Gyik

Ha a porszívó nem működik megfelelően, olvassa el az alábbi hibaelhárítási táblázatot.

Hibák

A porszívó 
nem működik

Gyenge szívóerő

A motor furcsa 
hangot ad ki 

Az akkumulátor 
jelzőfénye nem világít 
töltés közben.

Lassan tölt.

Lehetséges okok

Túlmelegedés elleni védelmi mód, 
amelyet elzáródás váltott ki.

Tisztítsa meg a szívónyílásokat vagy a 
légutakat. Várjon, amíg a porszívó 
lehűl, majd kapcsolja be újra.

A porszívó lemerült. Töltse fel teljesen a porszívót, majd 
folytassa a használatot.

A szívónyílás vagy a légutak 
el vannak zárva.

Távolítsa el az elzáródásokat a 
szívónyílásból vagy a légutakból.

A portartály megtelt és/vagy a HEPA 
szűrőegység eltömődött.

A fő szívónyílás vagy hosszabbító 
rúd blokkolva van.

A töltőadapter nincs bedugva a 
porszívó üregébe

A porszívó használható.

Kérjük, lépjen kapcsolatba a 
vevőszolgálattal a 
karbantartásért.

Az akkumulátor feltöltődött, 
és automatikusan alvó 
üzemmódba kapcsolt.

Ha a probléma a fenti két 
lehetőség kizárása után is 
fennáll.

Az akkumulátor hőmérséklete 
túl alacsony vagy túl magas.

Várja meg, amíg az akkumulátor 
hőmérséklete normalizálódik, 
majd folytassa a használatot.

Ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg 
a HEPA szűrőegységet.

A melléklet blokkolva. Távolítsa el az elzáródásokat 
a mellékletben.

Távolítsa el az eltömődéseket a fő 
szívónyílásban vagy a hosszabbító rúdban

Ellenőrizze, hogy az adapter teljesen 
be van-e dugva a porszívóba.

Megoldások
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Hibaelhárítási tippek

Ha a porszívó nem működik megfelelően, a képernyőn megjelenik a hibaelhárítási kód. A megoldás 
kereséséhez tekintse meg az alábbi táblázatot.

WEEE információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad összekeverni a 
szelektálatlan háztartási hulladékkal. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet 
azzal, hogy leadja a hulladékkészülékeit az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen, amelyet a kormány vagy a helyi 
hatóságok jelöltek ki. A megfelelő gyűjtés és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre 
és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot a szerelővel vagy a helyi hatóságokkal, ha további információra van 
szüksége az ilyen gyűjtőpontok helyéről és feltételeiről.

E1

Hibaelhárítási
kód

E2

E3

E4

Ha az E5-E7 kódok megjelennek a képernyőn, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
vevőszolgálattal.

Hiba

Akkumulátor

Túlmelegedett

Tisztítsa meg az 
ecsetet

Lehetséges 
problémák Megoldások

Tekintse meg a karbantartási útmutató [Lágy 
görgős fúvóka] fejezetét a rostanyag és a 
hengerkefe köré tekert szőrszálak tisztításához.

Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő, a hosszabbító rúd 
és a puha görgős fúvóka nincs-e eltömődve.

Kérjük, lépjen kapcsolatba értékesítés utáni 
szervizszemélyzetünkkel karbantartás céljából.

Kérjük, várjon, és használja tovább, ha a 
motor hőmérséklete normális.

A légcsatorna elzárva



Gyártja: Dreame Trading（Tianjin）Co.,Ltd.
További információkért keresse fel: www.trouver-tech.com

Származási hely: Kína
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