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Biztonsági utasítások
Az áramütés vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetekmegelőzése
érdekében kérjük, hogy használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg
későbbi felhasználás céljából.

Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi, értelmi
hiányosságokkal vagy korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek
használhatják szülő vagy gondviselő felügyelete alatt a biztonságosműködés biztosítása és a
veszélyek kockázatának elkerülése érdekében. A gyermekek nem végezhetnek takarítást és
karbantartást felügyelet nélkül.
A porszívó nem játék. A gyermekek nem játszhatnak és nem üzemeltethetik ezt a terméket.
Kérjük, legyen óvatos, amikor gyermekek közelében használja a porszívót. Ne engedje, hogy
a gyermekek tisztítsák vagy tartsák fenn a porszívót, hacsak szülő vagy gondviselő nem
felügyeli őket.
Ne használja a porszívót szabadban vagy nedves felületen. A porszívót csak száraz beltéri
felületeken használja. Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóhoz vagy a porszívó 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 porszívót, ha a lítium
akkumulátor vagy a töltő megsérült.
A puha henger kefe, az akkumulátor, a fém csatlakozó csap és a porszívó villamosan vezető,
ezért nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. Tisztítás után feltétlenül szárítsa meg
az összes szűrőt.
A mozgó alkatrészek okozta sérülések elkerülése érdekében fordítsa el a porszívót a puha
görgős kefesor tisztítása előtt. A puha görgős kefetartót, a porteret és a szűrőt a porszívó
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 porszívót mozgékony vagy éghető folyadékok, például benzin vagy fehérítő,
ammónia, lefolyótisztító vagy más folyadék felszívására.
Ne használja a porszívót gipszkarton részecskék, hamu, például hamu helyettesítésére, vagy
dohányzó vagy égő anyagokra, például szénre, cigarettacsikkre vagy gyufára.
Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak, például üveg, szögek, csavarok vagy
érmék felfogására, amelyek károsíthatják a gépet.
Tartsa távol a hajat, a laza ruházatot, az ujjhegesztőket és a test egyéb részeit a porszívó
nyílásaitól és mozgó részeitől. Ne irányítsa a tömlőt, a pálcát vagy a szerszámot a szemére
vagy a fülére, és ne tegye a szájába.
Ne tegyen semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba. Ne használja a porszívót blokkolt
nyílásokkal. Tartsa távol portól, szösztől, szőrtől és egyéb tárgyaktól, amelyek csökkenthetik a
levegő áramlását.
Ne támassza a porszívót egy székre, asztalra vagy más instabil felületre, mert ez károsíthatja
a gépet vagy személyi sérüléseket okozhat. Ha a porszívó 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.
Csak a Dreame által jóváhagyott tartozékokat és pótalkatrészeket használjon.
Ne használja a porszívót a tiszta portartó és a szűrő nélkül.
Győződjön meg róla, hogy a porszívó nincs kihúzva, ha hosszabb ideig nem használja,
valamint mielőtt bármilyen karbantartást vagy javítást végezne.
Kérjük, legyen különösen óvatos, amikor a porszívót használja a lépcsők tisztításához.
Ne telepítse, töltse fel és ne használja a terméket szabadban, fürdőszobában vagy a medence
közelében.
Tűzveszélyre figyelmeztetés: Ne alkalmazzon semmilyen illatanyagot a porszívószűrőn. Az ilyen
típusú termékek köztudottan fl forgatható vegyszereket tartalmaznak, amelyek a porszívó
meggyulladását okozhatják.
Ezt a terméket kizárólag otthoni használatra tervezték.
A We Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ezennel kijelenti, 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

levehető tápegységet jelent
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Termék áttekintés

Részek nevei

Sebességbeállító gomb Töltőport

Termék áttekintés

Kiegészítők

Turbó mód

Normál mód

Eco mód

ON / OFF Kapcsoló
Nyomja meg a bekapcsoláshoz
Engedje el az elfordításához

Ciklongyűlés

Porgyűjtő kioldó gomb

Hosszabbító rúd kioldó
gomb

2 az 1-ben hasadékfúvóka 2 az 1-ben kefefúvóka Hosszabbító tömlő

HEPA szűrő
szerelvény

Puha görgős fúvóka Szőnyeghenger Mini motoros fúvóka

Kefés fej kioldó gomb

2 az 1-ben töltő és tároló tartó

(beleértve a csavarokat × 2, fali dugókat × 2)

Adapter

Hosszabbító rúd



Telepítés

porszívó és a
tartozékok telepítési
rajza

Helyezze be, amíg a helyére nem kattan
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Telepítés

A 2 az 1-ben töltő és tároló tartó felszerelése
1. A 2 az 1-ben töltő és tároló tartó opcionális kiegészítő, igényei szerint telepítheti.

2. A tartószerkezetet hűvös, száraz helyen, a fali aljzat közelében, közvetlen napfénytől védve,
nedvességnek kitett helyektől, például konyhától távol kell elhelyezni.

3. Biztosan szerelje fel a tartóelemet a választott fal típusának megfelelő rögzítőeszközzel.
Győződjön meg arról, hogy a telepítési területen nincsenek olyan csövek, mint a gáz- vagy
vízvezetékek, a légcsatornák, az elektromos vezetékek és kábelek, vagy a vízelvezető
vezetékek.

4. Javasolt szakember felvétele a tartó felszereléséhez, valamint szükség esetén védőruházat,
védőszemüveg és egyéb védőfelszerelés használatához.

5. Jelöljön ki és fúrjon elektromos fúróval két 8 mm átmérőjű lyukat a falba, ahol szükséges, kb.
30 mm mélységig. Helyezze be a fali csatlakozókat a furatokba, helyezze be a tartóelemet,
majd a mellékelt csavarokkal rögzítse a falhoz.

106cm

Hogyan kell használni

Megjegyzés:
1. Az első használat előtt töltse fel teljesen a porszívót. Ez körülbelül 4 órát vesz igénybe.
2. A porszívó nem használható töltésközben.
3. Ha hosszabb ideig porszívózik turbó üzemmódban, az akkumulátor felmelegszik, ami
megnöveli a töltési időt. Hagyja a porszívót 30 percig lehűlni,mielőtt feltölti.

Az akkumulátor állapotjelzője
Off Pislog On

Alacsony aksi
Félig feltöltött aksi

Majdnem teljes

Teljes

Teljes
Megjegyzés: Miután a porszívó teljesen feltöltődött, a kijelző 5 perc elteltével o ff -ra vált, és a
porszívó energiatakarékos üzemmódba lép

A folytatás előtt olvassa el a felhasználói kézikönyv biztonsági utasításait.
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Hogyan kell használni

Különböző mellékletek használata

Mini motorizált fúvóka: Az erős rezgés mély tisztítást
eredményez az atkák és a por eltávolításában a
matracokból és a szövet felületéről.

2 az 1-ben hasadékfúvóka: Repedések,
ajtók és ablakok sarkainak, lépcsők és
más nehezen elérhető helyek
porszívózására alkalmas.

Hosszabbító tömlő： nehezen elérhető
saroktisztításhoz.

Szőnyeghenger ： Szőnyegen
porszívózásra alkalmas.

2 az 1-ben kefefúvóka: Alkalmas az
ágyak, kanapék és egyéb bútorszövet
porának és atkájának elszívására.

Puha görgős fúvóka: Alkalmas a
kemény felületek, például padló,
csempe, márvány porszívózására,
valamint nagyobb szennyeződések és
törmelékek elszívására. A Soft Roller
fúvóka közvetlenül is csatlakoztatható a
porszívóhoz.

Jegyzet:
1. Ha bármely forgó alkatrész elakad, a porszívó automatikusan o-t fordulhat. Távolítsa el az elakadt idegen tárgyakat,
majd folytassa a használatát.
2. A porszívó automatikusan kikapcsol, ha motorja túlmelegedésvédelmi módba kapcsol. Várjon, amíg a
motor hőmérséklete normalizálódik, mielőtt folytatja a használatot.
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Ápolás és karbantartás

Tippek:
1.Mindig eredeti alkatrészeket használjon, hogy agarancia ne veszítse érvényét.
2. Ha a szűrő vagy a fúvóka eltömődik, a porszívó nem kapcsol be. A funkcionalitás
helyreállításához tisztítsameg 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 távol. Az akkumulátor
túlzott lemerülésének elkerülése érdekében töltse fel a porszívót legalább 3 havonta.

Ápolás és karbantartás

A ciklon szerelvény tisztítása
1. Forgassa el a ciklon egységet az ábrázolt irányba a feloldásához, majd távolítsa el a ciklon
egységet.

A porszívó tisztítása
Törölje le a porszívót egy puha, száraz ruhával.

A portartó tisztítása
A porter tisztítása előtt húzza ki az adaptert, és tartsa a porszívó kapcsolóját o o helyzetben. A
porszívó tisztítási képessége csökken, ha a porrekesz a "MAX" jelig van feltüntetve. A teljesítmény
helyreállításához ürítse ki a rekeszt.
A portartály ürítése: Nyomjameg a rekesz alján található kioldógombot, majd ürítse ki annak
tartalmát.

2.Öblítse le vízzel a ciklon egységet, amíg az tiszta nem lesz. A ciklon egység alapos szárításához
tartsa szellőző vagy hűvös helyen legalább 24 órán át. Vigyázat: Ne tisztítsa a ciklon egységet
mosogatógépben vagy mosógépben, és ne próbálja meg szárítani szárítógépben, sütőben,
mikrohullámú sütőben vagy nyitott tűzközelében.
3. Miután megszáradt, helyezze vissza a ciklonegységet.
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Ápolás és
karbantartás

A HEPA szűrőegység
tisztítása

1. Helyezze a porszívót
biztonságosan a felületén lévő fl-re,
majd fordítsa a HEPA szűrő egység
fedelét a jelzett irányba, és távolítsa el
a HEPAszűrő egységet.

Ápolás és karbantartás

A puha görgős fúvóka tisztítása, mini motoros fúvóka

és szőnyeghenger.
1. Forgassa el a ciklon egységet az ábrázolt irányba a feloldásához, majd távolítsa el a ciklon egységet.
2. Öblítse le vízzel a ciklon egységet, amíg az tiszta nem lesz. A ciklon egység alapos szárításához
tartsa szellőző vagy hűvös helyen legalább 24 órán át. Vigyázat: Ne tisztítsa a ciklon egységet
mosogatógépben vagy mosógépben, és ne próbálja meg szárítani szárítógépben, sütőben,
mikrohullámú sütőben vagy nyílt tűz közelében.
3. Miután megszáradt, helyezze vissza a ciklon egységet.a

A puha görgős fúvóka tisztítása
1. Nyomja a kefefej kioldógombját a nyíl irányába, amíg a kefefej fedele ki nemnyílik,majd
vegye le a kefefejet a jelzett iránybaemelve.
2. A puha henger fúvóka tisztításának befejezése után helyezze vissza a szétszerelési lépések
fordított végrehajtásával.

2. Öblítse le vízzel a HEPA szűrőt és a habpárnát. A szűrőbe befogott összes por alapos
eltávolításához öblítés közben forgassa el a HEPA szűrőt 360 fokkal. A felesleges törmelék
eltávolításához könnyedén koppintson többször a szűrőre a mosogatóhoz. A HEPA szűrőt jól
szellőző és hűvös helyen tartsa, hogy teljesen megszáradjon.
Megjegyzés: Az újratelepítés előtt teljesen szárítsa meg a szűrőt (legalább 24 órán keresztül).
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Ápolás és karbantartás

A motoros fúvóka tisztítása

Ápolás és karbantartás

Tisztító szőnyeghenger
1. Az ábrán látható érmével forgassa el
a zárat az óramutató járásával
ellentétes irányba, amíg kattanást nem
hall.

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

1. Forgassa el a reteszelő csavart az
ábra szerint, amíg kattan és kinyílik,
hogy elengedje a szőnyeghengert

2. Miután kinyitotta a kefefejet, vegye le a
szőnyeggörgőről, majd öblítse le és tisztítsa
meg a kefefejet

3. Állítsa az ecsetfejet egyenesen, jól
szellőző helyen legalább 24 órán át,amíg
teljesen meg nem szárad

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

3. Állítsa az ecsetfejet egyenesen, jól
szellőző helyen legalább 24 órán át,amíg
teljesen meg nem szárad.

4. Miután a kefefej megszáradt, helyezze
vissza a szétszerelési lépések fordított
végrehajtásával.
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GYIK.

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

Hibák Lehetséges okok Megoldások

Nem működik
a porszívó

A porszívó lemerült vagy
alacsony az energiafogyasztása.

Töltse fel teljesen a porszívót,
majd folytassa a használatot.

Túlmelegedés elleni védelem
üzemmód, amelyet blokkolás vált ki.

Várja meg, amíg a porszívó lehűl,
majd aktiválja újra.

A szívónyílás vagy a
légutak járata el van zárva.

Távolítsa el a dugókat a szívónyílás
vagy a légutak átjárása elől.

Gyenge szívóerő

A porrekesz megtelt és / vagy
a HEPA szűrő egység
eltömődött.

Ürítse ki a porteret és tisztítsa meg a
HEPA szűrő egységet.

A melléklet blokkolva van.
Távolítsa el a melléklet
minden elzáródását.

A motor fura hangot ad ki A fő szívónyílás vagy a
hosszabbító rúd el van zárva.

Távolítsa el a fő szívónyílás vagy a
hosszabbító rúd esetleges
eltömődését.

Az első fényjelző pirosra
vált bekapcsoláskor Az akkumulátor sérült.

A karbantartásért forduljon az
értékesítés utáni szervizhez.

Az első fényjelző pirosan
villog bekapcsoláskor A tápegység nem kompatibilis. A porszívó feltöltéséhez csak az

eredeti hálózati adaptert használja.

Az akkumuátor jelző nem
világít töltés közben

Az adapter nincs
csatlakoztatva a
porszívóhoz.

Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter
megfelelően van-e csatlakoztatva.

Az akkumulátor teljesen fel van
töltve, és alvó üzemmódba vált. Normálisan használható.

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

A karbantartásért forduljon az
értékesítés utáni szervizhez.

Lassan tölt Az akkumulátor hőmérséklete túl
alacsony vagy túl magas.

Várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete
normalizálódik, majd folytassa a használatot.

Ez a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak képzett szakemberek vagy vevőszolgálat cserélhet ki. Ez

a termék nem cserélhető elemeket tartalmaz.
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WEEE információk

Minden, ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus
berendezés hulladék
(WEEE, mint a 2012/19 / EU irányelvben), amelyeket nem szabad válogatás nélküli
háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett meg kell védenie az emberi egészséget és
a környezetet azáltal, hogy hulladékeszközeit átadja az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékainak újrafeldolgozására kijelölt gyűjtőhelyre, amelyet a
kormány vagy a helyi hatóságok neveznek ki. A helyes ártalmatlanítás és
újrafeldolgozás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
lehetséges negatív következményeket. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a telepítővel
vagy a helyi hatóságokkal, ha további információt szeretne az ilyen gyűjtőhelyek
helyéről, valamint feltételeiről.
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