
Mi Vacuum Cleaner G10 
Užívateľská príručka

1. Nevysávajte kvapaliny. Nečistite vysávač priamo vodou.

3. Aby ste zabránili zraneniu, nedotýkajte sa 
rotujúcich častí, keď je vysávač v chode.

2. Nevysávajte horiace alebo tlejúce látky, ako sú 
nevyhasla ohorky cigariet alebo tvrdé alebo ostré 
predmety, ako sú klince.

4. Nenabíjajte ani neskladujte vysávač v blízkosti 
zdrojov tepla alebo vo vlhkých miestach, napríklad 
radiátorov alebo v kuchyni či kúpeľni.
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Inštalácia

Nabíjanie

Pred prvým zapnutím a po každom použití vysávač plne nabite. 
Celková doba nabíjania je približne 4 hodiny.

Inštalácia príslušenstva na vysávač
Poznámka: Mini elektrická kefa by nemala byť používaná 

s predlžovacie tyčou.

Nabíjanie vysávača nabíjačkou Nabíjanie vysávača na nabíjacom držiaku

Vložte, až zaklapne na místo Vložte, až zaklapne na místo
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Napájací port

Nabíjací 
kontakty × 2
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Návod na použitie

Pracovné režimy
1. Diskontinuálny režim

Podržaním tlačidla napájania spustíte vysávač a uvoľnením ho zastavíte.

2. Nepretržitý režim

Stlačením tlačidla        aktivujte nepretržitý režim a potom 
stlačením vypínača zapnite vysávač. Kontinuálny režim ukončíte 
stlačením tlačidla     .

Poznámky:

Nastavenie jazyka
Stlačením a podržaním tlačidla      na 3 sekundy otvorte zoznam 
jazykov, potom stlačením tlačidla      prechádzajte jazykmi a 
požadovaný jazyk. Stlačením a podržaním tlačidla      na 2 sekundy 
použijete vybraný jazyk.

Poznámka: Obrazovka sa vypne, ak po dobu 10 sekúnd nevykonáte žiadnu 
operáciu.

Prepínanie úrovní sania
Stlačením tlačidla môžete prepínať úrovne sania: eco, štandard /
auto a vysoký výkon. Zodpovedajúce úroveň sania bude na obrazovke 
zvýraznená.

Iba pri použití inteligentnej lišty s vysokým krútiacim momentom sa 
aktivuje automatický režim a na displeji sa zobrazí upozornenie "Auto". 
Vysávač potom automaticky prepína úroveň sania medzi podlahou / 
dlaždicami a kobercom.

Poznámka: Vysávač kedykoľvek počas upratovania zastavte a po opätovnom 
spustení bude naďalej používať posledná zvolenú úroveň sania.

V nepretržitom režime prejde vysávač do pohotovostného režimu po stlačení 
tlačidla napájania a po ďalšom stlačení tlačidla obnoví prevádzku.
Keď vysávač zostane v pohotovostnom režime dlhšie ako 10 sekúnd, jeho 
obrazovka zhasne a vysávač potom nepretržitý režim opustí.
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Čistenie

Umývateľné diely
Tieto časti musia byť pred čistením oddelené od vysávača alebo zostavy. Uistite sa, že umyté časti sú dôkladne suché po dobu najmenej 24 hodín.

Štrbinová dýza

Nádoba na prach

Kefová tryska 2 v 1

Zostava cyklónu

Mini valčekový kefa

HEPA filter

Valčeková kefa

Predfilter

Varovanie: Umývateľné sú iba vyššie uvedené časti, zvyšné diely a samotný vysávač nemožno umývať.
Dovozca:

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

www.beryko.cz




