


Biztonsági utasítás 

1. Az áramütés elkerülése érdekében ne húzza ki a csatlakozót nedves kézzel;
2. Kérjük, ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket engedély nélkül;
3.  Amikor  a  gép  be  van  kapcsolva,  ne  érintse  meg  kézzel  a  porlasztólemezt.  Ellenkező
esetben megégeti magát;
4. A tápkábel nem lehet karcos,  sérült,  csomós,  nem nyomható súlyokkal,  nem szorítható
vagy feldolgozható. Ellenkez  esetben áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat;ő
5. Kérjük, ne cserélje ki a tápkábelt. Bármilyen rendellenesség esetén kérjük, azonnal húzza
ki a csatlakozót;
6. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak kell kicserélnie;
7. Kérjük, ne válassza szét a víztartályt és az alapot, és m ködés közben ne érintse meg aű
vizet és az alapban lév  alkatrészeket.ő
8. A gépet csak bels  használatra használják;ő
9. Kérjük, húzza ki a hálózati csatlakozót viharos id járás esetén, vagy ha hosszú ideig nemő
használják;
10. Kérjük, ne borítsa fel a gépet, ha be van kapcsolva, és víz van benne, hogy elkerülje a belső
elektronikus alkatrészek megégését;
11. Csak hozzáért  feln ttek használhatják;ő ő
12.  Ne  vezesse  a  kábelt  a  sz nyeg  alatt.  Ne  takarja  be  sz nyeggel,  futósz nyeggel  vagyő ő ő
hasonló  burkolatokkal.  Ne  vezesse  a  kábelt  bútorok  vagy  készülékek  alatt;  A  kábelt  a
forgalmas területt l távol és olyan helyen helyezze el, ahol nem botlik bele.ő

Óvintézkedések

1. Ez a termék csak beltéri környezetbe, például ágyakra, kanapékra, takarókra stb. alkalmas.
Ne használja ipari hulladék és nehézfém por felszívására.
2. Ez a termék nem vízálló, és csak beltéri használatra alkalmas. Kérjük, tartsa távol es t l éső ő
vízt l, és ne tárolja nedves helyen (például fürd szobában, WC-ben, mosókonyhában stb.).ő ő
Ne porszívózza fel vizet vagy nedves port a rövidzárlat vagy elektromos szivárgás elkerülése
érdekében.
3.  Ez  a  termék  nem  alkalmas  fizikai,  érzékszervi  vagy  értelmi  fogyatékkal  él  személyekő
számára,  illetve  olyanok  számára,  akiknek  tapasztalat  és  józan  ész  nélkül  (beleértve  a
gyermekeket  is),  kivéve,  ha  azok  felügyelik  és  irányítják  ket,  akiknek  akik  eléggéő
rátermettek.
4. Ne használja ezt a terméket potenciálisan veszélyes környezetben, például gyúlékony és
robbanásveszélyes helyeken, mint például benzinkutak, olajraktárak, vegyi üzemek stb.
5. Ne használja ezt a terméket lézernyomtatók és fénymásolók tonerének tisztítására, hogy
elkerülje a gép vagy a t z vagy robbanás kialakulását.ű
6. Ne helyezze ezt a terméket magas h mérséklet  és h hatású helyekre vagy azok közelébe,ő ű ő
például süt kbe, ő
kandallókhoz,  a  deformáció,  a  sérülés  vagy  az  akkumulátor  felrobbanásának  elkerülése
érdekében.
7.  Ne  porszívózzon  fel  magas  h mérséklet  anyagokat  (például  cigarettacsikket,  forróő ű
szenet,  gyufát  stb.),  veszélyes  anyagokat  (például  kénsavat,  maró  hatású  anyagokat),
ultrafinom anyagokat (mész,  cement, szén por),  gyúlékony vegyi anyagok (például benzin,
kerozin, gázolaj, festék, alkohol, mosószer), éles anyagok (például üveg, vasreszelék, t k).ű



8. Ha használat közben rendellenes zajt észlel a motorból, és a légkivezetés h mérsékleteő
szokatlanul  magas,  kérjük,  azonnal  hagyja  abba  a  használatát,  és  lépjen  kapcsolatba  az
értékesítés utáni ügyfélszolgálattal.
9. Ha a gép meghibásodik, ne javítsa meg saját maga, hanem forduljon az értékesítés utáni
ügyfélszolgálathoz segítségért.
10. A termék névleges feszültsége 220V, és ne használjon más feszültségszint  tápegységet.ű
11.  A  tápkábel  csillag  elrendezésben  van  a  motorral,  ezért  a  biztonság  kedvéért,  ha  a
tápkábel  megsérül,  azt  a  gyártó,  annak  karbantartó  részlege  vagy  egy  hasonló  részleg
szakemberének kell kicserélnie.
12.  A  tápkábel  csatlakoztatásakor  és  kihúzásakor  tartsa  kezét  szárazon  az  áramütés
elkerülése érdekében.
13. Ha ezt a terméket hosszabb ideig nem használja, kérjük, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót
és húzza ki a hálózati kábelt. 

Funkcionalitás

A  240-270  nm  hullámhosszú  UV-C  közvetlenül  képes  elpusztítani  a  DNS-t  és  az  RNS-t
(ribonukleinsav)  a a  káros sejteket,  így a  káros mikroorganizmusok gyorsan elpusztulnak.
Amikor egy sejt szaporodik, a hosszú láncú DNS-ben lév  lánc megnyílik. A hosszú láncbanő
lév  A egység pedig a T egység kapcsolatát keresi. A hosszú lánc képes létrehozni ugyanazt aő
láncot, mint a másik hosszú lánc, amelyik éppen levált, és az új alapját képezi az új sejtnek. A
240-270 nm hullámhosszúságú ultraibolya sugarak elpusztíthatják a DNS-t. 
fehérjéket  termeljen.  Miután  a  káros  anyagok  DNS-ét  és  RNS-ét  elpusztították,  a  káros
anyagok  termel képessége  fehérjéket  és  a  szaporodást  elveszítették.  Mivel  a  károső
mikroorganizmusok és atkák gyorsan elpusztulnak, a az UV-C ultraibolya sugarak tisztító
hatása a káros mikroorganizmusokra és kórokozókra világszerte elismerték. 

Alkatrészek



1. Rozsdamentes acél sz r tartóű ő
2. HEPA
3. Rozsdamentes acél sz rű ő
4. Porcsésze
5. Porcsésze
6. F testő
7. UV/verésjelző
8. Alap
9. Porvéd  csésze kioldó gombő
10. Be-/kikapcsoló gomb
11. Fogantyú
12. Hálózati kábel
13. Elüls  üt egységő ő
14. UV-lámpa
15. Infravörös fényérzékel  portő
16. Hátsó ver egységő
17. Guruló kerék 
18. F test kioldóő
19. Fúvóka
20. Tisztítókefe
21. 2 az 1-ben résszerszám

Megjegyzés: csak tájékoztató jelleg  és változhat. ű

M szaki adatokű

a. M szaki specifikációkű

Termék neve Mite porszívó

Vákuum fok >10kPa 

Termékszám: CM1300W 

Zaj ≤82dB (A) 

Névleges feszültség 220-240V~ 

Termék anyaga ABSs PCS PA + 30% GF 

Névleges frekvencia 50-60Hz 

Termék mérete 335*225* 170mm 

Névleges teljesítmény 350W 

Kapacitás 0.4L



b. A termék jellemz iő

• Nagy  hatékonyságú  poratka-eltávolítás  percenként  akár  8000-szeres  rezgési
frekvenciával, kirázva a poratka-eltávolítást a matrac mélyén rejt z  poratkákat.ő ő

• Nagy  hatékonyságú  beépített  váltóáramú  motor,  er s  szívóer vel  a  poratkaő ő
eltávolításához.

• Kiterjesztett  UV-lámpa  széles  besugárzási  területtel  és  253,7  nm-es  ultraibolya
fénnyel a poratka nagyfokú elpusztításához. Hatékonysággal.

• Intelligens  infravörös  érzékel s  véd berendezés:  Az  UV-lámpa  automatikusanő ő
kikapcsol, miután egy bizonyos távolságot elér a a tárgy felületét l, hogy biztosítsa,ő
hogy ne világítsa meg közvetlenül az emberi testet.

• Kett s sz rés finom rozsdamentes acélsz r vel és HEPA-val, az allergének hatékonyő ű ű ő
kisz résére.ű

• Levehet  és kett s használatú mind a porgy jtéshez, mind az atka eltávolításához és aő ő ű
porhoz, kényelmes és praktikus.

Használat 

1. ábra

1. Szerelje be az alapegységet
Helyezze be az alapegység csapjait a f darab furataiba ő
az utasításoknak megfelel en. ő
képen látható módon, és az alap a helyén van, amikor egy kattanást
hall.

2. ábra

2. Kapcsolja be vagy kapcsolja ki a készüléket
Kapcsolja  be  a  készüléket,  nyomja  meg  a  bekapcsoló  gombot  az  ábrán
látható  módon,  és  a  a  porszívó  normál  üzemmódban  kezd  el  m ködni;ű
nyomja  meg  ezt  a  gombot  újra,  a  porszívó  magas  üzemmódban  fog
m ködni;  nyomja  meg újra,  a  a  porszívó  kikapcsol,  és  ez  így ismétl dik.ű ő
Amikor  a  porszívó  porszívó  be  van  kapcsolva,  a  ver funkció  és  aző
ultraibolya lámpa bekapcsol, ha az infravörös érzékel  port 5 cm-en belülő
van a tisztítófelülett l, ellenkez  esetben ezek ki vannak kapcsolva.ő ő

3. ábra

3. Vegye ki a f darabotő
Nyomja meg a f darab kioldógombját, és húzza ki a f darabot ő ő
az alábbi utasításoknak megfelel en az ábrán látható módon. ő



4. ábra

4. A tartozékok beszerelése
Szerelje fel a szívófúvókát vagy a 2 az 1-ben résszerszámot a képen
látható  utasítás  szerint.  A  f darab  kézi  porszívóként  is  használhatóő
(ebben az esetben az UV lámpa és a ver  funkció ki van kapcsolva). ő

5. ábra

5. A hajkefe és a résszerszám felcserélése
Nyomja  meg  a  hajkefe  fels  és  alsó  részén  lév  két  gombot  a  jobbő ő
kezével.  kezével  a  képen  látható  módon,  és  húzza  a  nyíl  irányába  a
hajkefével.  bal  kézzel,  hogy  befejezze  a  hajkefe  és  a  résszerszám
cseréjét a 2 az 1-ben eszközzel.
 

Megjegyzés:

1. Ha  az  UV-lámpa  be  van  kapcsolva,  ne  dolgozzon  hosszú  ideig  ugyanabban  a
helyzetben. a tárgy sérülésének elkerülése érdekében.

Tisztítás és karbantartás

UV lámpa

A használat során kérjük, vegye figyelembe a következ  pontokat:ő

1. Amikor a  tisztító bekapcsolva van,  szigorúan tilos az UV-lámpát közvetlenül  az ember
bármely  részére  irányítani.  testre  (szem,  kéz,  arc  stb.),  állatokra  vagy  növényekre,  a
sérülések elkerülése érdekében.
2. Amikor a tisztító bekapcsolva van, ne tegye a tisztítót hosszú id re egy bizonyos pozícióba,ő
hogy ne sérüljön meg a tárgy. 
3.  Az  UV-lámpa  bekapcsolása  után  ne  tegye  a  kezét  az  UV-lámpa  alá,  hogy  elkerülje  a
b rsérülést.ő
4. Ne engedje, hogy id sek, gyermekek vagy korlátozott felismerési  képesség  személyekő ű
egyedül  használják,  hogy  elkerülje  az  emberek,  állatok  vagy  növények  véletlen  rossz
használatból ered  károsodását.ő
5. Használat közben, ha az ultraibolya lámpával kapcsolatban bármi szokatlant észlel (nem
világít vagy villog), kérjük, id ben lépjen kapcsolatba értékesítés utáni ügyfélszolgálatunkkal;ő
ne vizsgálja meg, ne szedje szét és ne javítsa meg saját maga.



Tisztítsa meg a porvéd  csésze szerelvénytő

1. ábra 

1. Vegye ki a porvéd  csészétő
Nyomja  meg a  porvéd  csésze  kioldó  gombját  az  utasításnakő
megfelel en  a  képen  látható  módon,  és  vegye  ki  a  porfogóő
csészét szerelvényt.

2. ábra

2. Öntse ki a port és tisztítsa meg a porszívót
Húzza ki a sz r egységet a képen látható módon, és öntse ki aű ő
port a porcsészéb l.ő

3. ábra

3. Tisztítsa meg a rozsdamentes acél sz r t és a HEPAű ő
A képen látható módon, az óramutató járásával ellentétes
irányban forgatva vegye ki a rozsdamentes acél sz r t. és aű ő
HEPA-t, és öblítse le közvetlenül a következ  lépés után aő
por eltávolítása után.

4. ábra

4. Szerelje össze a porvéd  csészétő
Szárítsa  meg  leveg n  a  sz r t,  a  porcsészét  és  a  HEPA-t,  majdő ű ő
helyezze be a vissza a következ  használatra.ő



Tárolás

1. Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, kérjük, tárolja a gépet h vös és száraz helyen; neű
tegye a gépet napfénynek vagy nedvességnek kitett helyre.
2. Ne halmozzon nehéz tárgyakat a gép fölé, hogy elkerülje a gép összetörését.
3.  Ha  a  termék  (különösen  az  ultraibolya  lámpa)  meghibásodik,  kérjük,  id ben  lépjenő
kapcsolatba velünk. Ne szerelje szét és ne javítsa azt saját maga.
4.  Kérjük,  a  porszívó  tisztításakor  száraz  ruhát  használjon;  ne  használjon  kémiai
oldószereket, például benzint, alkoholt, banánolajat stb., különben a burkolat megreped vagy
kifakul; ha a porszívónak szüksége van a tisztításra vagy karbantartásra van szükség, kérjük,
el ször kapcsolja ki a kapcsolót.ő
5. Ha sok szennyez dés van a porcsészében, kérjük, id ben tisztítsa meg azt, hogy a szell zéső ő ő
biztosítása  érdekében  akadálytalan  legyen,  és  elkerülje  az  eltöm dést,  amely  aő
szívóteljesítmény csökkenéséhez vezethet a túlmelegedés a 
motor túlmelegedését.
6. A tisztítóhatás és a motor hosszú élettartamának biztosítása érdekében kérjük, figyeljen a
tisztításra  a  porcsészét  és  a  HEPA-t  id ben  tisztítsa.  Ha  a  HEPA  sérült,  kérjük,  id benő ő
cserélje ki.
7.  A  termékkel  felszerelt  UV-C  lámpa  penetrációja  gyenge.  A  kvarcüveg  véd cs  vanő ő
felszerelve  az  UV-lámpára,  hogy  az  UV-lámpa  felületét  tisztán  tartsa.  Kérjük,  hogy  a
véd csövet tartsa szabadon por- és olajfoltoktól.ő
8. Ha az UV-lámpa véd csöve és a termék felülete közötti résben por gy lik össze, miutánő ű
hosszú használat után, egy kis kefével megtisztíthatja.
9. Ha a porszívót hosszú ideig használják, az infravörös érzékel  eszköz véd  lámpaburájaő ő
felhalmozódhat a por,  ami miatt az érzékel  tévesen ítélheti  meg, és az UV-lámpa mindigő
bekapcsolva maradhat, és elveszítheti a az ember vagy az állatok védelmére szolgáló védelmi
funkciót. Tisztítsa meg a lámpaerny  felületén lév  port tiszta ruhával, és tartsa tisztán. Neő ő
blokkolja az infravörös érzékel t.ő

A kijelz  állapotaő

UV indikátor kék Az  UV-jelz  kék  szín  Az  UV-  és  aő ű
ver funkció normálisan m ködik;ő ű

Az UV-kijelz  kék színnel villog ő Az UV-kijelz  kék színnel villog Az UV- vagyő
ver funkció  nem  engedélyezett  vagy  nemő
m ködik;ű

Az UV-kijelz  pirosan villogő UV-kijelz  pirosan villog Sem az UV-, sem aő
verés funkció nincs bekapcsolva. 
A  10  másodpercig  tartó  villogás  után  a
jelz fény kialszik, és a vezérl panel kikapcsol.ő ő
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