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Biztonsági információk HU

Fontos biztonsági utasítások 
Csak háztartási használatra
• Elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, 

beleértve a következőket:
• OLVASSA EL MINDEN UTASÍTÁST HASZNÁLAT ELŐTT (EZ A KÉSZÜLÉK). A figyelmeztetések és 

utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

FIGYELEM-A tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

• Csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. Csak a gyártó által javasolt 
tartozékokat használja.

• Csak beltérben használja, nem szőnyeges padlófelületeken, mint pl. vinil, csempe, tömített fa stb. Ügyeljen arra, 

hogy ne szaladjon át laza tárgyakon vagy a területi szőnyegek szélén. A kefe elakadása a szíj idő előtti 

meghibásodását eredményezheti.

• Ne engedje játékként használni. Fokozott odafigyelés szükséges, ha gyermekek, háziállatok vagy növények használják, vagy 

azok közelében használják.

• Ne használjon gyúlékony vagy éghető folyadékot a padló tisztításához./Ne használja gyúlékony 
vagy éghető folyadékok, például benzin felszívására, és ne használja olyan helyen, ahol ezek jelen 
lehetnek.

• Az akkumulátor újratöltéséhez csak a készülékhez mellékelt levehető 
tápegységet használja. Csak az YLS0251B-E260090 (EU) / YLS0251A-A260090 (AU) 
tápegységgel használható.

• A porszívót csak a gyártó által előírt töltővel töltse fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz 
megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt 
használják.

• Ne merítse a vákuumot folyadékba. Csak tisztítási eljárással megnedvesített padlón használja.
• Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy 

szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek 
használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó 
utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 
A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

• Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel 
rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, 
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék 
használatára vonatkozóan. .

• A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
• A műanyag fólia veszélyes lehet. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a 
gyermekektől.
• Tartsa távol a hajat, bő ruházatot, ujjakat és minden testrészét a készülék és tartozékai 

nyílásaitól és mozgó részeitől.
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HU

• Csak olyan típusú és mennyiségű folyadékot használjon, amelyet a jelen útmutató Műveletek 
fejezetében leírtak. A folyadékot nem szabad elektromos alkatrészeket tartalmazó berendezés felé 
irányítani.

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja a porszívót, ha bármely nyílás el van zárva; portól, 

szösztől, szőrtől és minden olyan dologtól, ami csökkentheti a légáramlást, tartsa mentesen.

• Ne használja szűrő nélkül.
• Ne használja a porszívót sérült kábellel vagy csatlakozóval. Ha a kábel vagy a csatlakozó megsérül, a veszély 

elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviseletének vagy hasonló szakképzett személynek kell 
kicserélnie.

• Ne használja a vákuumot gyúlékony vagy éghető folyadékok, például kőolaj, felszívására, 
és ne használja a porszívót olyan helyeken, ahol ezek jelen lehetnek.

• Ne szívjon fel mérgező anyagokat (klóros fehérítő, ammónia, lefolyótisztító stb.). Ne vegyen fel kemény 
vagy éles tárgyakat, például üveget, szögeket, csavarokat, érméket stb.

• Ne használja a készüléket olyan zárt térben, amely tele van olajbázisú festék, festékhígító, 
egyes molyvédő anyagok, gyúlékony por vagy más robbanásveszélyes vagy mérgező gőz 
által kibocsátott gőzzel. Ne szívjon fel semmi égő vagy füstölgő tárgyat, például cigarettát, 
gyufát vagy forró hamut.

• Ne töltse a készüléket a szabadban. Ne töltse újra, ne szedje szét, ne hevítse 60°C fölé, és ne 
égesse el.

• A töltőalap kimeneti kapcsait nem szabad rövidre zárni. Ne használja sérült kábellel 
vagy töltővel. Ha a készüléket leejtették, megsérült, a szabadban hagyták, vízbe esett, 
vagy nem működik megfelelően, vigye vissza a szervizközpontba.

• Tartsa távol a töltőkábelt felforrósodott felületektől. Ne fogja meg a töltő csatlakozóját vagy a 
készüléket nedves kézzel. A kihúzáshoz a töltő csatlakozóját fogja meg a kábel helyett.

• Ne húzza vagy hordozza a töltőt a kábelnél fogva, ne használja a kábelt fogantyúként, ne csukja be az ajtót a 

kábelre, és ne húzza a kábelt éles szélek vagy sarkok körül.

• Kapcsolja ki, ha nem használja, a készülék tisztítása, karbantartása vagy szervizelése előtt, 
valamint mielőtt a szerszámot mozgó kefével csatlakoztatja vagy leválasztja.

• Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. Az 
elemeket tartsa távol a gyermekektől. Soha ne tegye az elemeket a szájába. Lenyelés esetén 
forduljon orvosához vagy a helyi mérgezési osztályhoz.

• Ne használjon sérült vagy módosított készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem 
látható viselkedést mutathatnak, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.

• Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. Tűznek vagy 130°C feletti 
hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.

• Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltse a készüléket az akkumulátorban 
megadott hőmérsékleti tartományon kívül, ami növeli a tűzveszélyt.

• Ne égesse el a készüléket még akkor sem, ha az súlyosan sérült. Az akkumulátort 
biztonságosan ártalmatlanítani kell, és a selejtezés előtt ki kell venni a készülékből, hogy 
elkerülje a tűz robbanását.

• Rossz körülmények között soha ne érintse meg az akkumulátort, amelyből a folyadék kiléphet. 
Ha véletlenül érintkezik, öblítse le vízzel. Ha folyadék szembe kerül, azonnal kérjen orvosi 
segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

• Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintes felületen van elhelyezve. Ne használja a készüléket
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Biztonsági információk HU

ugyanabban a helyzetben, ha a készülék kefehengerrel van felszerelve, és a fogantyú nincs 
teljesen függőlegesen. Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol megfagyhat.

• Fokozott körültekintéssel járjon el a lépcsőn végzett takarítás során.

• Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF állásban van, mielőtt felveszi vagy 

szállítja a készüléket. Ha a készüléket úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy olyan készüléket feszültség alá 

helyez, amelynél a kapcsoló be van kapcsolva, balesetveszélyes.

• Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személy cserélhet ki.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT 
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

• A szervizelést szakképzett szerelővel végeztesse el, kizárólag azonos cserealkatrészek 
felhasználásával. Ez biztosítja a termék biztonságának megőrzését.

• Ne módosítsa vagy kísérelje meg megjavítani a készüléket, kivéve a használati és 
gondozási útmutatóban leírtakat.

• Ne használja és ne tárolja rendkívül meleg vagy hideg környezetben (0 ℃ alatti vagy 40° C/104° F 
felett). Kérjük, töltse fel a vezeték nélküli vákuumot 0 ℃ /32 °F feletti és 40 °C /104 °F alatti 
hőmérsékleten).

• Ha a készüléket leejtették, megsérült, a szabadban hagyták, vízbe esett vagy nem úgy 
működik, ahogy kellene, soha ne próbálja meg működtetni. Kérjük, javíttassa meg egy 
hivatalos szervizközpontban.

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

A részletes e-kézikönyvért látogasson el a https://www.dreame-technology.com/
pages/user-manuals-and-faqs oldalra.
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HU Termék áttekintés
Csomagolási lista

Töltőbázis Főtest

Biztonsági szűrő Tisztító kefe Adapter

Tartozéktartó

Megjegyzés: A kézikönyvben található képek csak illusztrációk. A tényleges termék eltérhet.

4
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Termék áttekintés HU

Vákuum

Öntisztító gomb

Szívási szint gomb
Be/Ki kapcsoló

Alumínium cső

LED kijelző

Tiszta víz tartály
Kioldó gomb Hangutasítás gomb

Tiszta víz tartály
Fogantyú

Tiszta víz tartály
Piszkos víztartály

Kioldó gomb

Piszkos víztartály
Fogantyú

Piszkos víztartály

Görgős kefe burkolat

Kioldó gombok
Görgős kefe burkolat
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HU Termék áttekintés
Hengerkefe szerelvény

Segédkerék

Kis kerék

Görgős ecset

Töltőbázis

Töltés
Töltés
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Termék áttekintés HU

Kijelző képernyő

Öntisztító
Standard mód Turbó mód

Elem töltöttségi szint jelző
Akkumulátor állapot/

Hiba
• Zöld: akkumulátor töltöttségi szint > 20%
• Narancs: akkumulátor töltöttségi szint ≤ 20%

Tiszta víz tartály Cső blokkolva
Villogó narancssárga:

tiszta víztartály üres

Piszkos víztartály A görgős kefe beragadt / a 
görgőkefe nincs telepítveVillogó piros:

piszkos víz tartály tele 
piszkos víz tartály nem

telepítve

Hangutasítás gomb

Hangutasítás gomb
• Nyomja meg röviden a hangutasítás 

aktiválásához vagy a hangerő 
beállításához

• Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 
másodpercig a nyelvek közötti 
váltáshoz
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HU Telepítés

Töltőbázis telepítése
Szerelje be a tartozéktartót a töltőaljzatba a jelzett módon.

Vákuum beépítési diagram
Illessze be függőlegesen a fogantyú szerelvény végét a vákuum tetején lévő nyílásba a jelzett 
módon, érezni fogja, hogy a helyére kattan.

Megjegyzés: A fogantyú szétszereléséhez egy kemény tárggyal nyúljon a porszívó hátulján 
lévő lyukba, hogy megnyomja az érintkezőket, és ezzel egyidejűleg húzza felfelé a 
fogantyút.

2
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Töltés HU

Megjegyzés: Az első használat előtt töltse fel teljesen a vákuumot.

1. Helyezze a töltőalapot vízszintes talajra a falhoz. Csatlakoztassa a hálózati adapter egyik 
végét a töltőaljzathoz, a másik végét pedig egy otthoni aljzathoz.

2. Helyezze a vákuumot a töltőaljzatra, a képernyőn világít, jelezve a töltés állapotát. A kijelzőn 
látható szám az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét mutatja százalékban a töltés alatt. 
Ha a szám 100, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Amint a vákuum teljesen feltöltődött, a 
jelzőfény 10 másodperc múlva kialszik.
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HU Hogyan kell használni

Töltse fel a tiszta víz tartályt

1. Nyomja meg a tisztavíz-tartály kioldó 
gombját, és húzza kifelé a tartályt az 
eltávolításhoz.

2. Nyissa ki a tartály fedelét, és öntsön 
elegendő tiszta vizet a tisztavíztartályba.

3. A víz hozzáadása után szorosan zárja le 
a tartály fedelét.

4. Helyezze be a tisztavíz-tartályt a fő 
testbe, amíg kattanást nem hall.

C咔
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Használat HU

Indítsa el a Tisztítást

A porszívó függőleges/dönthető kapcsolóval van felszerelve. Bekapcsolás után ferdén 
használja.
Röviden nyomja meg a

megnyomásával a készülék kikapcsol.
gombot, a készülék bekapcsol, és a porszívó megkezdi a tisztítást. A gomb ismételt megismét abbahagyni

Megjegyzés: Amikor a vákuum működik, ne emelje fel-le vagy mozgassa, és ne billentse 
oldalra vagy fektesse le, hogy megvédje a szennyezett vizet a vákuumba visszakerülő víztől.

＜140° ＜40°

Ne döntse meg a vákuumot 140°-nál nagyobb szögben a vízszivárgás elleni védelem érdekében.

Kapcsolja be a szívási szintet

A vákuum alapértelmezés szerint normál üzemmódban van bekapcsolva. A szívóerő gomb megnyomásával 
Turbó üzemmódba léphet az aktuális igényeknek megfelelően.
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HU Gondozás és karbantartás

Tippek:

1. Győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van húzva, és nem működik.
2. Szükség esetén az alkatrészeket ki kell cserélni. Kérjük, használja az eredeti gyár által kijelölt alkatrészeket, 

hogy elkerülje a termék alkalmatlanságból eredő károsodását.
3. Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, húzza ki a töltőt, és tárolja 

hűvös, alacsony páratartalmú helyen, távol a közvetlen napfénytől. Az akkumulátor túlzott 
kisülésének elkerülése érdekében legalább 3 havonta töltse fel a vákuumot.

Egykattintásos öntisztító
* Az öntisztító funkció csak akkor kapcsolható be, ha a porszívó fel van töltve, és az akkumulátor 
töltöttsége meghaladja a 10%-ot.

1. Helyezze a porszívót függőlegesen a töltőaljzatra a kijelölt tisztítás után, és ellenőrizze, 
hogy a tisztavíz-tartály tele van-e.

2. Nyomja meg röviden az öntisztító gombot a fogantyú tetején, az öntisztító jelzőfény 
kigyullad a képernyőn és elindul az öntisztítás.

3. A porszívó az öntisztítás befejezése után tovább töltődik.

Jegyzet:
• Ha mély öntisztításra van szükség, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a mély öntisztító 

funkció aktiválásához. Kérjük, töltse fel a tiszta víz tartályt és ürítse ki a piszkos víz tartályt aktiválás 
előtt, és ez a funkció csak akkor aktiválható, ha a vákuum fel van töltve és az akkumulátor 
töltöttsége meghaladja a 30%-ot.

• Az öntisztítás befejezése után időben tisztítsa meg a szennyezett víztartályt. Ha foltok vannak 
az alapon, kérjük, időben tisztítsa meg az alapot.
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Gondozás és karbantartás HU

Tisztítsa meg a hengerkefe fedelét*Szükség szerint tisztítsa meg.

1. Az ábrán látható módon nyomja meg a 
hengerkefe fedelének kioldó gombjait mindkét 
oldalon kifelé a hengerkefe burkolatának 
eltávolításához.

2. Öblítse le tiszta vízzel a hengerkefe fedelét, 
amíg az tiszta nem lesz.

3. A huzatot használat előtt alaposan meg 
kell szárítani.

4. Igazítsa a kefe fedelét a porszívó jobb 
oldali nyílásához, és nyomja le a fedelet, 
amíg kattanást nem hall.

C咔lic哒k
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HU Gondozás és karbantartás
Tisztítsa meg a görgős kefét*Szükség szerint tisztítsa meg, javasolt cserélni

3-6 havonta.

1. Húzza fel a hengerkefe bal oldali 
fogantyúját, és vegye ki.

2. A mellékelt tisztítókefével távolítsa el a 
görgős kefébe ragadt szőrszálakat és 
törmeléket, majd öblítse le tiszta vízzel. A 
hengerkefét használat előtt alaposan 
meg kell szárítani.

3. Száraz ruhával vagy papírtörlővel törölje le a 
port a porbeszívó nyílásról. Soha ne öblítse le 
vízzel.

4. A tisztítás befejezése után illessze a 
hengerkefe jobb oldali végét a porszívó 
jobb oldali nyílásába, és nyomja be a bal 
végét a vákuum bal oldali nyílásába, amíg a 
helyére nem kattan.
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Gondozás és karbantartás HU

Tisztítsa meg a piszkos víztartályt
* Javasoljuk, hogy minden használat után, valamint az öntisztító funkció bekapcsolása előtt és után 
ürítse ki a szennyezett víztartályt.

1. Nyomja meg a szennyezett víztartály 
kioldó gombját, és húzza ki a jelzett módon.

2. Egyik kezével fogja meg a tartályt, másik 
kezével húzza fel a tartály fedelét, hogy 
kiöntse a szennyezett vizet.

Piszkos víztartály
Borító

3. Öblítse le tiszta vízzel a tartályt és a 
tartály fedelét. Tisztítsa meg a tartály 
belső falát a mellékelt tisztítókefével.

4. A tisztítás befejezése után zárja le a 
tartály fedelét, pattintsa be a tartály alját a 
vákuum alátámasztó helyzetébe, és 
finoman nyomja meg a tartályt, amíg 
kattanást nem hall.

C咔
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HU Gondozás és karbantartás

Tisztítsa meg a szűrőt*Javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg és cserélje ki
3-6 havonta.

1. Távolítsa el a szűrőt a szennyezett 
víztartály tetejéről.

2. Öblítse le a szűrőt tiszta vízzel. Az 
újratelepítés előtt alaposan szárítsa meg.

Tisztítsa meg a csövet

Távolítsa el a szennyezett víztartályt, és használat előtt törölje le egy nedves ruhával, hogy feltisztítsa a 
szennyeződést a csőben.
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HU

Hiba Lehetséges ok Megoldás

A fogantyúszerelvény nincs a 
helyére szerelve.

Helyezze vissza a fogantyút
a helyére.

A vákuum eleme lemerült, vagy 
alacsony a töltése.

Töltse fel teljesen a vákuumot, 
majd folytassa a használatát.

A vákuum függőlegesen áll. Hajtsa vissza a vákuumot.

A vákuum
nem működik. A hengerkefe nincs a helyére 

szerelve, vagy a hengerkefe 
elakadt.

Helyezze vissza vagy tisztítsa meg a 

hengerkefét.

A szennyvíztartály nincs a 
helyére szerelve.

Helyezze vissza a szennyezett 
víztartályt.

A piszkos víztartály megtelt. Ürítse ki a piszkos víztartályt.

A szűrő eltömődött. Tisztítsa meg a szűrőt.

A hengerkefe fedelét, a szűrőt és 
a tisztavíz-tartályt nem szerelték 
fel a helyére.

Használat előtt győződjön meg 
arról, hogy az alkatrészek a 
helyükre kerültek.

Gyenge szívás
Tekintse meg a karbantartási 
kézikönyv [A görgős kefe 
tisztítása] című részt.

A görgős kefe szőrszálakba 
gabalyodik.

Néhány idegen tárgy van a 
csőben, vagy a cső az
zárolt.

Tisztítsa meg a csövet.

Túl sok piszkos víz a 
szennyezett víztartályban. Ürítse ki a piszkos víztartályt.A motor

A fő szívónyílás el van zárva. Távolítson el minden 
eltömődést a fő szívónyílásban.

A hálózati adapter nincs 
bedugva a konnektorba.

Győződjön meg arról, hogy a 
hálózati adapter megfelelően 
csatlakozik.Az akkumulátor

állapotjelző
töltés közben nem 
világít. A hálózati adapter nincs 

megfelelően csatlakoztatva 
a töltőaljzathoz.

Győződjön meg arról, hogy 

megfelelően vannak csatlakoztatva.
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HU

Hiba Lehetséges ok Megoldás

állapotjelző
töltés közben nem 
világít.

A töltőbázis nincs 
megfelelően csatlakoztatva 
a porszívóhoz.

Győződjön meg arról, hogy a vákuum a 

helyén van.

Nincs vízfolyás A tisztavíz-tartály nincs a helyére 
szerelve, vagy a tisztavíz-tartály 
üres.

Helyezze vissza vagy töltse fel a 
tiszta víztartályt.

Ütközés vagy éles húzás 
hatására víz kerül a 
motorba.

Ha a vákuum be van kapcsolva, 
óvatosan mozogjon előre-hátra.

A szűrő tisztítás után nem 
száradt meg teljesen.

Használat előtt alaposan szárítsa 
meg a szűrőt.

Nyissa ki a kefe fedelét a görgős 
kefe ellenőrzéséhez és 
tisztításához.

A görgős kefét nagy 
részecskék beszoríthatják.

Az öntisztító funkció aktiválása 
előtt győződjön meg arról, hogy 
a porszívó fel van töltve.

A vákuum nem töltődik.

Az öntisztító funkció csak akkor 
kapcsolható be, ha a vákuum 

fel van töltve és az akkumulátor 
töltöttsége meghaladja a 10%-
ot.

Az öntisztítás Az öntisztítás nem indítható el, 
ha az akkumulátor töltöttsége 
10% alatt van.

A piszkosvíz-tartály nincs a 
helyére szerelve, vagy a 
piszkosvíz-tartály megtelt.

Helyezze vissza vagy ürítse ki a 
piszkos víztartályt.

A tisztavíz-tartály nincs a helyére 
szerelve, vagy a tisztavíz-tartály 
üres.

Helyezze vissza vagy töltse fel a 
tiszta víztartályt.
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Hibaelhárítás HU

Ha a vákuum nem működik megfelelően, a képernyőn hibaüzenet jelenik meg. A megoldás 
megtalálásához olvassa el a hibaelhárítási táblázatot.

Hiba
Ikon Lehetséges ok Megoldás

Tisztítsa meg a víztartályt üresen Töltse fel a tiszta víztartályt.

A piszkos víztartály nincs 
felszerelve

Szerelje be a szennyezett víztartályt.

Piszkos víztartály tele Ürítse ki a piszkos víztartályt.

Tisztítsa meg a görgős kefét a mellékelt 
tisztítókefével.A görgős kefe elakadt

A görgős kefe nincs telepítve Szerelje fel a görgős kefét.

Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a szűrő.

A cső eltömődött

Tekintse meg a karbantartási kézikönyv [Clean the 
Tube] című részét.

Hibaelhárítási kód Lehetséges ok Megoldás

E1/EE/EF Motor hiba Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

E2/E3/E7/E8/E9 Akkumulátorhiba Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Kérjük, használja az eredeti hálózati 
adaptert, vagy lépjen kapcsolatba az 
ügyfélszolgálattal.

Adapter
összeegyeztethetetlen

E4/E5

Várja meg, amíg az akkumulátor 
hőmérséklete normalizálódik, majd 
folytassa a vákuum használatát.túlmelegedésE6
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HU Műszaki adatok

Vákuum

Modell VWV7 Töltési idő kb. 3 óra

Névleges feszültség 21,6 V Töltőfeszültség 26 V

Névleges teljesítmény 170 W Névleges kapacitás 2300 mAh

Piszkos víztartály
KapacitásNévleges kapacitás 2500 mAh 500 ml

Tiszta víz tartály
Kapacitás 900 ml

Adapter

YLS0251B-E260090
(EU) /
YLS0251A-A260090
(AU)

Átlagos aktív
Hatékonyság

Modell 87,28%

100-240 V ~ 50/60 Hz 
0,8 AMmax

Hatékonyság alacsony szinten

terhelés (10%)
Bemenet 79,74%

Terhelés nélküli teljesítmény

FogyasztásKimenet 26 V 0,9 A 0,08 W

• Ez a termék akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett szerelő vagy 
vevőszolgálat cserélhet ki.

• Ez a termék nem cserélhető elemeket tartalmaz.
• A lítium-ion akkumulátorcsomag a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A porszívó 

ártalmatlanítása előtt kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:
- Az akkumulátor eltávolítása előtt húzza ki a tápellátást és ürítse ki az akkumulátort, amennyire 

csak lehetséges, majd vegye le a készülék alsó fedelét a csavarok kicsavarásával.
- Az akkumulátor eltávolításához válassza le a kivezetéseket. A veszélyek elkerülése érdekében ne sértse 

meg az elemtartó fedelét.
- Ezután dobja ki vagy hasznosítsa újra az akkumulátort az adott ország vagy régió helyi 

törvényeinek és előírásainak megfelelően.

WEEE információ

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés 
hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan 
háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet 
úgy, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt 
gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a 
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt   lehetséges negatív következményeket. 
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal az ilyen gyűjtőpontok 
helyével, valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban.
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