
További információkért látogasson el a www.mi.com 
oldalra. Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem cég)
Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Kína

Para más información, visite la página web 
www.mi.com. Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem vállalata)
Irányító: 2112-1-1-es szoba, Déli körzet, Pénzügyi és Kereskedelmi Központ, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Kína

Mi porszívó G10 használati útmutató

A Mi porszívó G10 használati útmutatója

Manuale utente Mi porszívó G10· 57

Manuel d'utilisation de Mi Porszívó G10

Mi Handstaubsauger G10 Benutzerhandbuch

Руководство пользователя Пылесоса Mi G10

· 01

· 29
További információkért látogasson el a www.mi.com 
webhelyre. Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (u società Mi Ecosystem)
Indirizzo: Szoba 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Cina

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.mi.com. 
Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (une société Mi Ecosystem)
Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Chine

· 85

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mi.com. 
Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Felelős: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
Cím: 2112-1-1-es szoba, Déli körzet, Pénzügyi és Kereskedelmi Központ, 6975 Yazhou út, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Kína

· 113

· 141
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.mi.com. 
Kiadva: Сяоми Техкоммуникации Ко., Лтд. (Китай)
Kiadó: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (компания Mi Ecosystem)
Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China (Тяньцзинь, Китай)

Mi ハンディクリーナー G10 取扱説明書

Mi 무선청소기 G10 사용 설명서· 197

· 169

詳細については、www.mi.com をご覧ください。 販
売元： Xiaomi Communications Co., Ltd.
製造元: Dream (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. （Mi Ecosystem 企業）
所在地: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Kína

A/S 가 필요하시면 구매처나 구매처나 현지 공식 A/S 센터로 연락하거 윭 읬 틘하 에 방 의뢰업체: Xiaomi Communications 
Co., Ltd.
제조업체: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (Mi 에코시스템 컴퍼니)
Cím: 2112-1-1-es szoba, Déli kerület, Pénzügyi és Kereskedelmi Központ, 6975 Yazhou út, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Szabadkereskedelmi Zóna, Tiencsin, Kína

Instrukcja obsługi odkurzacza Mi G10 · 225

Mi من G10 دليل مستخدم المكنسة الكهربائية

Gebruikershandleiding Mi Stofzuiger G10· 281

· 253
További információk: www.mi.com
Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (spółka Mi Ecosystem)
Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Chiny

www.mi.com من المعلومات، يرجى االنتقال إلى موقع 

.Xiaomi Communications Co., Ltd للمزيد
) Mi Ecosystem إحدى شركات( Dreame )Tianjin( Information Technology Co., Ltd. :الجهة المصنعّة

لعنوان:Szoba 2112-1-1, Déli kerület, Pénzügyi és Kereskedelmi Központ, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin kísérleti szabadkereskedelmi övezet ,تيانجين، الصين

További információ: www.mi.com Gyártó: Xiaomi 
Communications Co., Ltd.
Gyártóajtó: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (en Mi Ecosystem-bedrijf)
Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Kína

Kínában készült

Translated from English to Hungarian - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Biztonsági utasítások

Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi 
használatra.

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve 
tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos 
használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket. magában foglal. Gyermekek nem játszhatnak a 
készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni.
A porszívó nem játék. Gyermekek nem játszhatnak és nem használhatják ezt a terméket. Kérjük, legyen óvatos, ha a porszívót 
gyermekek közelében használja. Ne engedje, hogy gyermekek tisztítsák vagy karbantartsák a porszívót, hacsak nincs szülő 
vagy gondviselő felügyelete.
A porszívót csak száraz beltéri felületeken használja. Ne telepítse, töltse vagy használja ezt a terméket a szabadban, például 
fürdőszobában vagy medence közelében.
Ne érintse meg nedves kézzel a dugót vagy a porszívó bármely részét.
A tűz, robbanás vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében használat előtt ellenőrizze, hogy 
a lítium-ion akkumulátor és a töltő sértetlen-e. Ne használja a porszívót, ha az akkumulátor vagy a töltő sérült.

Az intelligens, nagy nyomatékú keferúd, a mini elektromos kefe, az akkumulátor, a hosszabbítórúd és a porszívó elektromosan 
vezetőképesek, ezért nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész alaposan 
megszáradt, miután elvégezte rajtuk a tisztítást.
A mozgó alkatrészek okozta sérülések elkerülése érdekében kapcsolja ki a porszívót az intelligens, nagy nyomatékú kefeszár 
és a mini elektromos kefe tisztítása előtt. Az intelligens, nagy nyomatékú kefe rudat, a portartót és a szűrőt megfelelően be 
kell szerelni a porszívó használata előtt.
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Biztonsági utasítások

Csak a készülékhez mellékelt BLJ24W308080P-V akkumulátortöltőt használja.
Csak a készülékhez mellékelt P2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA akkumulátort használja.
Ha a töltő vagy az akkumulátor megsérül, ki kell cserélni a gyártótól vagy a vevőszolgálattól vásárolt eredeti 
alkatrészre.
Ne használja a porszívót gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin, fehérítő, ammónia vagy 
csatornatisztítók felszívására; sem más folyadékok, mint a víz.
Ne használja a porszívót gipszkarton részecskék, hamu, például kandallóhamu, vagy füstölő vagy égő anyagok, 
például szén, cigarettacsikk vagy gyufa felszívására.
Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak, például üveg, szögek, csavarok vagy érmék felszívására, amelyek 
károsíthatják a terméket.
Tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjait és más testrészeit a porszívó nyílásaitól és mozgó részeitől. Ne 
irányítsa a szívónyílást, a hosszabbító rudat vagy más tartozékokat a szemére vagy a fülére, és ne tegye a 
szájába.
Ne tegyen semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba, és ne használja a porszívót eltömődött nyílásokkal. Tartsa távol a 
portól, szösztől, hajtól és egyéb olyan tárgyaktól, amelyek csökkenthetik a légáramlást.
Ne támasztja a porszívót székhez, asztalhoz vagy más instabil felülethez, mert ez károsíthatja a terméket vagy 
személyi sérülést okozhat. Ha a porszívó meghibásodik, mert felborult vagy megsérült, forduljon a hivatalos 
szervizhez. Soha ne próbálja meg egyedül szétszerelni a porszívót.

Csak az eredeti töltőt használja a termék töltéséhez olyan környezetben, ahol a környezeti hőmérséklet 0°C és 40°C között van. 
Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat.

A porrekesz fedelét, az előszűrőt, a ciklon szerelvényt és a HEPA szűrőt megfelelően fel kell szerelni a porszívó 
használata előtt.
Győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van húzva a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja, valamint 
minden karbantartás vagy javítás előtt.
Kérjük, legyen fokozott óvatosság, amikor a porszívót lépcsők tisztítására használja.
Tűzveszély Figyelmeztetés: Ne alkalmazzon semmilyen illatanyagot a porszívó szűrőjére. Az ilyen típusú termékekről ismert, hogy 
gyúlékony vegyszereket tartalmaznak, amelyek a porszívó meggyulladását okozhatják. Ha az akkumulátort nem használja, tartsa 
távol minden fémtárgytól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől vagy csavaroktól. Az akkumulátor 
érintkezőinek rövidre zárása növeli a tűz vagy égési sérülések kockázatát.
Káros körülmények között folyadék lökhet ki az akkumulátorból. Kerülje a folyadékkal való érintkezést, mert irritációt vagy 
égési sérülést okozhat. Ha érintkezik, öblítse le vízzel. Ha folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget.
NE tegye ki az akkumulátort és a készüléket tűznek, mert az robbanást okozhat.
NE tegye ki vagy merítse vízbe, sós vízbe vagy más folyadékba az akkumulátort és a készüléket. Kérjük, hogy a 
porszívó használatakor szigorúan kövesse a használati útmutatóban található utasításokat. A felhasználók 
felelősek minden olyan veszteségért vagy kárért, amely a porszívó nem megfelelő használatából ered.

A We Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 
vonatkozó irányelveknek, európai normáknak és módosításoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes 
szövege a következő internetes címen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
A részletes e-kézikönyvért látogasson el a www.mi.com/global/service/userguide webhelyre
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Termék áttekintés Termék áttekintés

Tartozékok listája Összetevő neve

Töltő port

Kijelző képernyő

Akkumulátor állapotjelző

Töltőérintkezők × 2

Por rekesz
Engedje el a kapcsolót

Bekapcsológomb

A bekapcsoláshoz nyomja 

meg a Kioldás a kikapcsoláshozIntelligens nagy nyomatékú kefe rúd Résfúvóka Töltő 2 az 1-ben töltő- és tárolótartó

(tartozék csavar × 2, fali dugó × 2 és
szerelősablon matrica)

Akkumulátor kioldó gomb

Por rekesz
Por rekesz
Alsó borító
Kioldó gomb

Antisztatikus érintkező

Hosszabbító rúd Mini elektromos kefe 2 az 1-ben kefe fúvóka Víztartály Felmosó pad

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a 
funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.
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Termék áttekintés Hogyan kell telepíteni

Kijelző képernyő A tartozékok felszerelése a porszívóra

Addig tolja be, amíg a helyére nem kattan

Elem töltöttségi szint jelző Zárolás/feloldás állapota

Zöld: Az akkumulátor töltöttségi szintje > 20%

Piros: Az akkumulátor töltöttségi szintje ≤ 20%

Szívási szint gomb

Nyomja meg a szívószintek váltásához

Elektronikus zár gomb

Nyomja meg a porszívó lezárásához/kioldásához

Megjegyzés: Ha a porszívó hibásan működik, a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg. A megoldásért tekintse meg a Hibaelhárítás részt. Megjegyzés: Mini elektromos kefét nem szabad használni a hosszabbító rúddal.
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Hogyan kell telepíteni Töltés

A 2 az 1-ben töltő és tároló rögzítő felszerelése Akkumulátor állapotjelző Megjegyzések:

Az első használat előtt töltse fel teljesen a porszívót. Ez körülbelül 4 
órát vesz igénybe.
A porszívó töltés közben nem használható. Ha huzamosabb ideig a 
legmagasabb szívási fokozaton szívja fel az akkumulátort, az 
felmelegszik, ami megnövelheti a töltési időt. A porszívó töltése előtt 
jobb, ha hűti le 30 percig.

1. A 2 az 1-ben töltő- és tárolókonzolt hűvös, száraz helyen kell 
felszerelni, és a közelben található elektromos aljzat. A beszerelés 
előtt győződjön meg arról, hogy nincs vezeték vagy csövek 
közvetlenül mögötte, ahol a tartót felszerelik.
2. A rögzítősablon matrica alja vízszintesen legyen és legalább 1,03 
m-re legyen a talajtól, a teteje felett pedig legalább 30 cm szabad 
tér legyen.

3. Egy 8 mm-es fúrószárral ellátott elektromos fúróval fúrjon lyukat a 

rögzítősablon matricán lévő minden egyes furatjelzőbe, majd dugjon be egy fali 

dugót minden furatba.

4. Igazítsa a 2 az 1-ben töltő- és tárolókonzolon lévő rögzítőfuratokat a 
falon lévő lyukakhoz, majd rögzítse a tartót a falhoz a mellékelt 
csavarok segítségével.

Ki Pislogva

Alacsony akkumulátor

Fél akkumulátor

Majdnem tele

Teljesen feltöltve

Tovább

Amint a porszívó teljesen feltöltődött, a jelzőfény 5 perc múlva kialszik, és a 
porszívó energiatakarékos üzemmódba lép.

Kiterjesztett dokkoló

Egyidejűleg töltheti a cserélhető akkumulátort*, 
amikor a porszívót a 2 az 1-ben töltő- és 
tárolókonzolon tölti.

30 cm Kijelző képernyő
A kijelzőn megjelenő szám az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét 
mutatja százalékban a töltés alatt. Amikor a szám 100-ra változik, az 
akkumulátor teljesen fel van töltve.

1

Meghosszabbított dokkoló töltőlap

Töltés
Kikötő

Akkumulátor állapot

Indikátor

Töltés
Névjegyek × 2

103 cm

Szerelősablon
Matrica

Csavar Fali csatlakozó

2

8 * A cserélhető akkumulátort nem tartalmazza, és külön vásárolható meg. Javasolt magasság: legalább 1,03 méter a talajtól A porszívó töltése a töltővel A porszívó töltése a töltőkonzolon 9



Hogyan kell használni

Nyelv beállítása Munkamódok 2. Folyamatos üzemmód

nyomja meg a gombot

bekapcsoló gombot a porszívó bekapcsolásához. A folyamatos üzemmódból való 

kilépéshez nyomja meg a gombot

A folyamatos üzemmód engedélyezése lehetővé teszi, hogy a porszívó 

folyamatosan működjön anélkül, hogy lenyomva kellene tartania a 

bekapcsológombot, ami segíthet elengedni az ujjait.

Különböző tartozékok használata
a Folyamatos mód engedélyezéséhez, majd nyomja meg a gombot

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 

gomblistát, majd nyomja meg a gombot

válassza ki a kívántat. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a 

kiválasztott nyelv használatához.

3 másodpercig, hogy megnyissa a 
nyelvet, amelyre görgetni szeretne

2 másodpercig

A porszívónak két üzemmódja van, a tisztítási igények alapján 
kiválaszthatja a kívántat.

2 az 1-ben kefefej: Függönyök, kanapék, járművek belső 
tereinek, dohányzóasztalok stb..

1. Nem folyamatos üzemmód

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a porszívó elindításához, majd engedje 

el a leállításhoz.Megjegyzés: A kijelző kikapcsol, ha 10 másodpercnél hosszabb ideig nem végez 

semmilyen műveletet.

Szívási szintek váltása
nyomja meg a gombot

automatikus és nagy teljesítményű. A megfelelő szívási szint 
kiemelve jelenik meg a kijelzőn.

eco, standard/
Mini elektromos kefe: Kosz, állatszőr és egyéb makacs törmelék 
felszívására kanapékról, ágyneműkről és más szövetfelületekről.

Csak az intelligens, nagy nyomatékú keferúd használatakor 
aktiválódik az automatikus mód, és az "Auto" üzenet jelenik meg a 
kijelzőn. A porszívó ezután automatikusan átkapcsolja a szívási szintet 
a padló/csempék és a szőnyeg között.

Nem folyamatos üzemmód Folyamatos üzemmód

Megjegyzés: Tisztítás közben bármikor állítsa le a porszívót, 
újraindításkor továbbra is az utoljára kiválasztott szívószintet 
használja.

Megjegyzések: Megjegyzések:

Folyamatos üzemmódban a porszívó készenléti üzemmódba lép, amikor 
megnyomja a bekapcsológombot, és folytatja a működést, ha újra 
megnyomja a gombot.
Ha a porszívó több mint 10 másodpercig készenléti üzemmódban van, 
a kijelző kialszik, és a porszívó kilép a folyamatos üzemmódból.

Ha valamelyik forgó alkatrész elakad, a porszívó automatikusan 
kikapcsolhat. Távolítson el minden beszorult idegen tárgyat, majd 
folytassa a használatot.
Ha a motor túlmelegszik, a porszívó automatikusan kikapcsol. Várja meg, 
amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normál értékre, majd 
folytassa a használatát.10 11



Hogyan kell használni Hogyan kell használni Gondozás és karbantartás

Különböző tartozékok használata A Mopping funkció használata 3. Rögzítse az intelligens, nagy nyomatékú keferudat a víztartályhoz 
úgy, hogy az egyes alkatrészeken lévő mágneseket egymáshoz 
illeszti.

Karbantartási óvintézkedések

Résfúvóka: Szűk rések és ajtók, ablakok, lábazatok, sarkok, lépcsők 
stb. körüli területek felszívására.

Megjegyzések:

Ne lépjen rá a víztartályra, mert az maradandó károsodást okozhat. Az erősen 

szennyezett padlót fel kell porszívózni felmosás előtt a jobb eredmény 

érdekében.

Ne használja a felmosó funkciót szőnyegen. Ne 

használjon semmilyen tisztító- vagy fertőtlenítőszert.

Mindig eredeti alkatrészeket használjon, hogy elkerülje a garancia 

érvényét.

Ha a szűrő, a hosszabbító rúd vagy az intelligens nyomatékkefe rúd 
eltömődik, a porszívó rövid időn belül leáll. A működőképesség 
helyreállításához tisztítsa meg az eltömődött alkatrészt.
Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, 
húzza ki a hálózatból, majd tárolja hűvös, alacsony páratartalmú 
környezetben, távol a közvetlen napfénytől. Az akkumulátor túlzott 
lemerülésének elkerülése érdekében töltse fel a porszívót legalább 
háromhavonta egyszer.

1. Nedvesítse meg a felmosópárnát, csavarja ki a felesleges vizet, majd 
rögzítse biztonságosan a víztartály aljához.

Intelligens nagy nyomatékú kefeszár: Különféle padlóburkolatok, például 
fa, márvány, csempe és rövid szőnyegek tisztítására. Ha az Auto Mode be 
van kapcsolva, a porszívó a felület típusától függően automatikusan be 
tudja állítani a szívási szintjét.

4. Ez a funkció keményfa és csempe padlók felszívására és 
letörlésére szolgál.

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

2. Nyissa ki a víztartály dugóját, adjon hozzá megfelelő mennyiségű tiszta 
vizet, majd zárja le a dugót.

Megjegyzések:

A víztartályban lévő golyóscsap szabályozza a kiadagolt víz 
mennyiségét. A labda mozgó alkatrész, és induláskor és 
megálláskor guruló hangot hallathat. Ez normális.
Ha nem használja, tartsa a kapcsolót OFF állásban.

Megjegyzés: Az intelligens, nagy nyomatékú keferúd 
közvetlenül a porszívóhoz rögzíthető.
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Gondozás és karbantartás

A porkamra, az előszűrő és a ciklon egység 
tisztítása

2. Nyomja meg a porrekesz alsó fedelének kioldó gombját, majd 
ürítse ki a tartalmat.

3. Nyomja a porrekesz kioldó kapcsolóját a nyíllal jelzett irányba, majd 
óvatosan vegye ki a porrekeszt a porszívóból.

4. Először távolítsa el az előszűrőt, majd emelje fel a ciklon szerelvény fogantyúját, és 

forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig, majd húzza meg a ciklon 

szerelvény kiemeléséhez.

1. A porszívó tisztítóképessége csökken, ha a porkamra a „MAX” 
jelzésig meg van töltve. A teljesítmény visszanyerése érdekében 
időben ürítse ki a porkamrát. A rekesz kiürítése előtt győződjön meg 
arról, hogy a porszívó le van választva az elektromos hálózatról, és ne 
nyomja meg a bekapcsológombot.

1

Előszűrő 2

2

1

Porrekesz kioldó kapcsoló
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Gondozás és karbantartás

5. Öblítse le vízzel az előszűrőt, a ciklon szerelvényt és a porkamrát, amíg 
tiszta nem lesz, majd tegye félre mindegyik alkatrészt, hogy alaposan 
megszáradjon legalább 24 órán keresztül.

Puha, száraz ruhával törölje le a porszívó érintkezési pontjait, ha 
szennyezettek.

A porrekesz, az előszűrő és a ciklon szerelvény 
beszerelése

3. Enyhén döntse meg a portartó rekeszt, hogy a nyílása egy vonalba kerüljön a 

porszívón lévő kapocshoz. Ezután óvatosan nyomja be a portartó rekeszt, amíg a 

helyére nem kattan.
1. Helyezze be függőlegesen a ciklon szerelvényt a porrekeszbe, és győződjön 

meg arról, hogy a ciklon szerelvény fogantyúja egy vonalban van a porrekesz 

bal oldalán lévő nyílással. Forgassa el a fogantyút az óramutató járásával 

megegyező irányba, amíg be nem kattan, majd fordítsa le a fogantyút.

1

2. Helyezze az előszűrőt az elülső oldalával felfelé a ciklon 
szerelvénybe.

2

1 Előszűrő

Addig tolja be, amíg a 

helyére nem kattanElőszűrő Ciklon összeállítás Por rekesz 2
Megjegyzések:

Ne használja a dete-t

porkamra
Ne tisztítsa meg ae dust com rész-, előszűrő- vagy ciklonszerelvényt 

mosogatógépben vagy mosógépben, és ne próbálja meg szárítani az 

alkatrészt szárítógépben, sütőben, mikrohullámú sütőben vagy nyílt tűz 

közelében.

rgents, pol
ent.

mosók vagy légfrissítők a tisztításhoz
Megjegyzések:

A porkamrát legalább havonta egyszer ki kell öblíteni.

Az előszűrő és a ciklon egységet 3-4 havonta egyszer meg kell 
tisztítani.16 17



Gondozás és karbantartás

A HEPA szűrő tisztítása 2. Távolítsa el a HEPA szűrőt a porszívóból az ábrán látható irányba 
húzva.

4. Hagyja a HEPA szűrőt alaposan megszáradni legalább 24 órán keresztül. 2. Helyezze vissza a portartó rekeszt.

Megjegyzés: A HEPA szűrőt 4-6 havonta ajánlott megtisztítani.

1. Távolítsa el a portartót az ábrán látható módon.

1

3. Tisztítsa meg a HEPA szűrőt tiszta vízzel. Ügyeljen arra, hogy a HEPA szűrőt 360°-

kal elfordítsa, hogy alaposan eltávolítsa a szűrőn lévő összes port. Finoman 

ütögesse meg többször a szűrőt a felesleges szennyeződés eltávolításához.

A HEPA szűrő beszerelése

1. Helyezze be a HEPA szűrőt a porszívóba, és finoman nyomja le az ábrán 
látható módon.

Megjegyzések:

A szűrő tisztításához csak tiszta vizet használjon. Ne használjon 
mosószert. Ne próbálja meg kefével vagy ujjal tisztítani a HEPA szűrőt.

2
Addig tolja be
a helyére kattan2

1

Porrekesz kioldó kapcsoló
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Gondozás és karbantartás

A Smart High Torque Brush Bar tisztítása A Mini elektromos kefe tisztítása

1. Fordítsa el a zárat ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, majd 

távolítsa el a görgős kefét az intelligens, nagy nyomatékú keferúdról.

3. Hosszabb használat után a görgős kefe szennyeződhet, ezért 
ki kell mosni.

1. Érme segítségével forgassa el a zárat az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattanást nem hall. 3. Mosás után hagyja alaposan megszáradni a hengerkefét úgy, hogy 
legalább 24 órán keresztül függőlegesen, jól szellőző helyen áll.

＞90°

2. Olló segítségével vágja le és szedje ki a görgős kefe körül összegubancolódott 

szőrszálakat vagy egyéb törmeléket. Száraz ruhával vagy papírtörlővel törölje le a 

felesleges port a nyílásról és az átlátszó műanyag burkolatról.

4. Mosás után hagyja alaposan megszáradni a hengerkefét úgy, hogy 
legalább 24 órán keresztül függőlegesen, jól szellőző helyen áll.

2. A hengerkefe feloldása után vegye le a mini elektromos 
keféről, majd öblítse le és tisztítsa meg a hengerkefét.

4. Miután a görgős kefe megszáradt, helyezze vissza a szétszerelési lépéseket 

fordított sorrendben követve.
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Gondozás és karbantartás

A víztartály és a felmosólap tisztítása 3. Vegye ki a felmosópárnát a víztartályból. Vízadagoló szűrő Akkumulátor csomag

Megjegyzések:

Amikor a porszívó töltődik, vagy nem használja, vegye ki a víztartályt, és 
engedje le a maradék vizet, hogy elkerülje a penészgombát vagy a 
tartós szagokat.
A kopott vagy sérült felmosópárnát, amely már nem tapad a víztartályhoz, 
ki kell cserélni az optimális tisztítási teljesítmény érdekében.

A vízadagoló szűrőjét ki kell cserélni, ha a víztartály túl lassan 
adagolja a vizet vagy eltömődik.
Az optimális felmosási hatékonyság érdekében a vízadagoló 
szűrőit a víz minőségétől és a használat gyakoriságától függően 
3-6 havonta egyszer javasolt cserélni.

A porszívó egy eltávolítható újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz, 
amely korlátozott számú újratöltési ciklussal rendelkezik. Hosszabb ideig 
tartó használat után előfordulhat, hogy az akkumulátor már nem töltődik. 
Ha ez megtörténik, az azt jelenti, hogy az akkumulátorcsomag elérte 
életciklusa végét, és ki kell cserélni.

1. Nyomja le az akkumulátoregység kioldó gombját, és csúsztassa az akkumulátort 

jobbra az ábrán látható módon az eltávolításhoz.

2. Helyezze be az új akkumulátort.

1. Csúsztassa le a víztartályt, hogy leválassza az intelligens, nagy nyomatékú 
keferúdról.

4. Tisztítsa meg és szárítsa meg a felmosópárnát. 1. Ujjaival csúsztassa ki a régi vízadagoló szűrőket az egyes 
nyílások bal és jobb oldalán.

2. Helyezze be az új vízadagoló szűrőket, és ellenőrizze, hogy megfelelően 
vannak-e behelyezve.

2. Ürítse ki a víztartályt.
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Műszaki adatok Műszaki adatok

Porszívó Újratölthető lítium-ion akkumulátorcsomag

Modell MJSCXCQPT Névleges feszültség 25,2 V Akkumulátoros modell P2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA Névleges kapacitás 3000 mAh
Töltőfeszültség 30,8 V Névleges kapacitás 3000 mAh Névleges feszültség 25,2 V Névleges kapacitás 2800 mAh

Névleges teljesítmény 450 W Porkamra kapacitása Max. 0,6 l
Energia 70,56 Wh

Töltési idő kb. 4 óra Nettó tömeg 4,2 kg

Tétel méretei 1286 × 214 × 256 mm A lítium akkumulátorcsomag a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A porszívó ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkumulátorcsomagot, 
majd dobja ki, vagy hasznosítsa újra az adott ország vagy régió helyi törvényeinek és előírásainak megfelelően.

Intelligens nagy nyomatékú kefe rúd Mini elektromos kefe

Modell G10-01 Modell 1C-02 WEEE információ
Névleges teljesítmény 40 W Névleges teljesítmény 20 W 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 védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, 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, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint 
feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban.

Névleges feszültség 25,2 V Névleges feszültség 25,2 V

Töltő

Készítette Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd. Átlagos aktív hatékonyság 87,5%

Modell BLJ24W308080P-V Hatékonyság alacsony terhelés mellett (10%) 77,9%

Bemenet 100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A Üresjárati energiafogyasztás 0,10 W

Kimenet 30,8 V 0,8 A 24,6 W
24 25



GYIK

Hiba Lehetséges ok Megoldás Hiba Lehetséges ok Megoldás

Töltse fel teljesen a porszívót, majd folytassa a 

használatát.
Lemerült az akkumulátor, vagy alacsony az akkumulátor. A töltő nincs csatlakoztatva a porszívóhoz. Győződjön meg arról, hogy a töltő megfelelően van 

csatlakoztatva.

Elzáródás hatására túlmelegedés elleni 
védelem üzemmódba lép.

Várja meg, amíg a porszívó lehűl, majd 
kapcsolja be újra.

Az akkumulátor teljesen feltöltődött és alvó üzemmódba 
vált.

A porszívó normál módon használható.
A porszívó nem működik. Az akkumulátor jelzőfénye nem 

világít töltés közben.
Távolítsa el az elzáródásokat a szívónyílásból 
vagy a légutakból.

Szívónyílása vagy légútja el van zárva. Ha a probléma a fenti két lehetőség kizárása után is fennáll, forduljon segítségért a 
vevőszolgálathoz.

A porkamra megtelt és/vagy a szűrő 
eltömődött.

Ürítse ki a porkamrát és tisztítsa meg a 
szűrőt.

Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete 

normalizálódik, majd folytassa a használatát.
Az akkumulátor lassan töltődik. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.

A szívóerő csökken.
Az intelligens, nagy nyomatékú kefe rúd és/vagy a 
hosszabbító rúd blokkolva van.

Távolítson el minden eltömődést az intelligens, nagy 

nyomatékú keferúdból és/vagy a hosszabbítórúdból.
A vízadagoló szűrője eltömődött. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a vízadagoló szűrőjét.

A víztartály nem, vagy lassan 
adagolja a vizet.

A fő szívónyílás vagy a hosszabbító rúd eltömődött. Távolítson el minden eltömődést a fő 
szívónyílásban vagy a hosszabbító rúdban.

A felmosópárna piszkos. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a felmosópárnát.
Furcsa hangot ad ki a motor.

Az első jelzőfény pirosan világít a 
porszívó bekapcsolása után.

Az akkumulátorcsomag sérült. Kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz a 

karbantartás megszervezése érdekében.

Az első jelzőfény pirosan villog a 
porszívó töltése közben.

A porszívó töltéséhez csak az eredeti töltőt 
használja.

A töltő nem kompatibilis.
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Hibaelhárítás Instrucciones de seguridad

Ha a porszívó nem működik megfelelően, a képernyőn hibaüzenet jelenik meg. Kérjük, tekintse meg az alábbi hibaelhárítási táblázatot, hogy 
megtalálja a megoldást a hibaüzenet alapján.

Este producto es exclusivo para uso doméstico. Lea detenidamente este manual antes de usar el 
producto y consérvelo para futuras consultas.
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades sensoriales, 
mentales o físicas reducidas o con falta de experiencia, siempre y cuando estén bajo la supervisión de un 
adulto, se les haybrecporciones so delbreoproduciones y se les haya advertido de los riesgos implícitos. Los 
niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben 
realizarse por niños sin supervisión de un adulto.
El aparato sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con él.
La aspiradora no es un juguete. No deje que los niños jueguen con el producto ni lo utilicen. Tenga especial 
cuidado al utilizar la aspiradora cerca de niños. No deje que los niños limpien ni realicen tareas de mantenimiento 
en la aspiradora, a menos que estén supervisados   por un adulto o tutor.
Utilice la aspiradora únicamente sobre superficies secas de interior. No monte, cargue ni utilice el producto en 
exteriores, cuartos de baño o cerca de piscinas.
No toque el enchufe ni ninguna otra parte de la aspiradora con las manos mojadas.
Para reducir los riesgos de incendio, explosión o lesión personal, compruebe que la batería de iones de litio y el 
cargador no presenten daños antes de usar el producto. No utilice la aspiradora si la batería o el cargador presenta 
algún daño.
La barra del cepillo de alto par inteligente el minicepillo eléctrico, la batería, la varilla de extensión y la 
aspiradora son Conducores eléctricos, por lo que no se deben sumergir en agua ni en ningún líquido. 
Asegúrese de que todas las piezas están completamente secas después de limpiarlas.
Para evitar lesiones provocadas por piezas móviles, apague la aspiradora antes de limpiar la barra del cepillo de alto 
par inteligente y el minicepillo eléctrico. La barra del cepillo de alto par inteligente, el compartimento para el polvo y 
el filtro deben estar bien instalados antes de usar la aspiradora.
Utilice únicamente el cargador original (modell: BLJ24W308080P-V) que viene con este producto.

Hiba ikon Hiba üzenet Megoldás

Távolítson el minden eltömődést a porkamrából, a hosszabbítórúdból és/vagy az intelligens, nagy 

nyomatékú keferúdból.
Légutak blokkolva

Alacsony akkumulátor Töltsd fel hamarosan.

Tekintse meg az "Intelligens, nagy nyomatékú keferúd tisztítása" című részt az Ápolás és karbantartás 

szakaszban, hogy megtudja, hogyan távolítsa el a hajat és a hengerkefébe ragadt egyéb törmeléket.
A görgős kefe elakadt

Az akkumulátor lemerült Töltsd fel hamarosan.

Az akkumulátor túlmelegedett A használat folytatása előtt várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete normalizálódik.

Hiba Kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz a karbantartás megszervezése érdekében.

A szűrő nincs telepítve Győződjön meg arról, hogy a HEPA szűrő és az előszűrő megfelelően van beszerelve.
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