V001-R kézi és morzsaporszívó piros | V001-B kézi és morzsaporszívó kék
használati útmutató

Teljesítmény
Portartály kapacitása
Készülék súlya
Készülék mérete

600 W
1,5 ml
1,5 kg
36 x 11 x 12 cm

A termék jellemzői
1. 3S szupergép, ciklon rendszerű
porgyűjtő
2. Porzsákszűrő a másodlagos
szennyeződés elkerülése
érdekében
3. Többfunkciós
4. Alacsony zajszint a portisztítás
során

5. Humanizált kialakítás, egyszerű
kezelés, időmegtakarító
6. Egy gomb a portisztításhoz
7. 4. szintű szűrő a szennyezés
csökkentése érdekében
8. Hatékony gép, 40%-os
energiamegtakarítás
9. Könnyű és kézreálló, nagyon
könnyen kezelhet

Fogantyú
Tápkábel tartó

Tápkábel

Biztonsági intézkedések
1.1 A kézikönyvről
1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes tartalmat, és telepítse a gépet a kézikönyv lépései
szerint.
2. Őrizze meg megfelelően a kézikönyvet. Ha termékünket harmadik fél használja, mellékelni
kell a kézikönyvet.
3. Bármilyen nem megfelelő művelet a kézikönyvvel szemben, súlyos személyi sérüléshez, vagy
a gép károsodásához vezethet.
4. Vállalkozásunk nem vállal felelősséget a nem megfelelő kézi kezelésből eredő károkért!
5. A termék kizárólag háztartási használatra szolgál, ipari, vagy kültéri használatra nem!
Figyelem!
A hálózati csatlakozódugót ne dugja be az aljzatba, mielőtt a gépet teljesen összeszerelik,
különben a gép megsérülhet az áramellátás hiánya miatt! Kérjük ne használja folyadék, vagy
építési hulladék elszívására!
Használata
1. Padlótisztítás: szerelje fel a tolórudat és a padlókefét a padló, vagy a takarók
tisztításához,
2. Kézi porszívó: húzza ki a tolórudat a használathoz,
3. A többfunkciós porszívó, a keféket kombinálva, többféle tisztításhoz használható,
például kanapék, függönyök és bútorrepedések.
Portartály kiürítése, tisztítása
1. Nyomja le a portartó gombját, hogy leválassza a
gépről,
2. Meleg víz használható a portartály tisztításához, a
következő használathoz szárítsa meg,
3. A portartályt megfelelően vissza kell fektetni.
Szűrő tisztítása
1. A porzsákos szűrő öntözhető, 99,97%-os
szűrőhatékonyságú
2. Sterilizáló, akarus eltávolító, penészálló és légtisztító
Folyamatos karbantartás

1. Ne húzza ki a tápkábelnél, vagy a terméknél fogva,
2. Ne hagyja, hogy a gép az elektromos vezetéken feküdjön,
3. Ne szívjon be gyúlékony tárgyakat, például semmilyen hőforrásból származó cigarettacsikket,
4. Ne használja, ha a termék felülete nedves,
5. Ne takarja el a levegő bemeneti, és kimeneti nyílásait,
6. Ne szívjon be tűt, szöget, kapcsot, gipszet vagy építőanyagot!

