
Mi Vacuum Cleaner G10
Uživatelská příručka

1. Nevysávejte kapaliny. Nečistěte vysavač přímo vodou.

3. Abyste zabránili zranění, nedotýkejte se rotujících 
částí, když je vysavač v chodu.

2. Nevysávejte hořící nebo doutnající látky, jako 
jsou nevyhaslé nedopalky cigaret nebo tvrdé nebo 
ostré předměty, jako jsou hřebíky.

4. Nenabíjejte ani neskladujte vysavač v blízkosti 
zdrojů tepla nebo ve vlhkých místech, například 
u radiátorů nebo v kuchyni či koupelně.
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Instalace

Nabíjení

Před prvním zapnutím a po každém použití vysavač plně nabijte. 
Celková doba nabíjení je přibližně 4 hodiny.

Instalace příslušenství na vysavač
Poznámka: Mini elektrický kartáč by neměl být používán s prodlužovací tyčí.

Nabíjení vysavače nabíječkou Nabíjení vysavače na nabíjecím držáku

Vložte, až zaklapne na místo Vložte, až zaklapne na místo
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Napájecí port

Nabíjecí 
kontakty × 2
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Návod k použití

Pracovní režimy
1. Přerušovaný režim

Podržením tlačítka napájení spustíte vysavač a uvolněním jej zastavíte.

2. Nepřetržitý režim

Stisknutím tlačítka      aktivujte nepřetržitý režim a poté stisknutím 
vypínače zapněte vysavač. Kontinuální režim ukončíte stisknutím 
tlačítka     .

Poznámky:

Nastavení jazyka
Stisknutím a podržením tlačítka       po dobu 3 sekund otevřete seznam 
jazyků, poté stisknutím tlačítka       procházejte jazyky a vyberte 
požadovaný jazyk. Stisknutím a podržením tlačítka       po dobu 
2 sekund použijete vybraný jazyk.

Poznámka: Obrazovka se vypne, pokud po dobu 10 sekund neprovedete žádnou 
operaci.

Přepínání úrovní sání
Stisknutím tlačítka        můžete přepínat úrovně sání: eco, standard / 
auto a vysoký výkon. Odpovídající úroveň sání bude na obrazovce 
zvýrazněna.

Pouze při použití inteligentní lišty s vysokým točivým momentem se 
aktivuje automatický režim a na displeji se zobrazí upozornění „Auto“. 
Vysavač poté automaticky přepíná úroveň sání mezi podlahou / 
dlaždicemi a kobercem.

Poznámka: Vysavač kdykoli během úklidu zastavte a po opětovném spuštění bude 
nadále používat poslední zvolenou úroveň sání.

V nepřetržitém režimu přejde vysavač do pohotovostního režimu po stisknutí 
tlačítka napájení a po dalším stisknutí tlačítka obnoví provoz. 
Když vysavač zůstane v pohotovostním režimu déle než 10 sekund, jeho 
obrazovka zhasne a vysavač poté nepřetržitý režim opustí.
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Čištění

Omyvatelné díly
Tyto části musí být před čištěním odděleny od vysavače nebo sestavy. Ujistěte se, že umyté části jsou důkladně suché po dobu nejméně 24 hodin.

Štěrbinová tryska

Nádoba na prach

Kartáčová tryska 2 v 1

Sestava cyklónu

Mini válečkový kartáč

HEPA filtr

Válečkový kartáč

Předfiltr

Varování: Omyvatelné jsou pouze výše uvedené části, zbylé díly a samotný vysavač nelze umývat.
Dovozce:

Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 

www.beryko.cz




