Termék áttekintése
Vákuumos tisztító
MAX gomb
• Nyomja meg és tartsa nyomva a
kapcsolót, majd nyomja meg a Max
gombot, hogy a porszívó MAX
üzemmódba lépjen.
Megjegyzés:
1. MAX üzemmódban a ventilátor teljes
sebességen fog futni, az akkumulátor
élettartama lerövidül, és a ventilátor
forró levegőt fog kifújni.
2. A vákuumtisztító kikapcsolása
automatikusan visszaállítja azt Normál
üzemmódba.

Felső ventilátorszűrő

MAX-LED: MAX üzemmód jelző
• Ki: Normál üzemmód
• Be: MAX üzemmód
Be/Ki kapcsoló
• Nyomja meg a bekapcsoláshoz
• Engedje el a kikapcsoláshoz
Portartály
Megjegyzés:
1. A portartály mintázata és a
padlócsatlakozó a burkolati
elem, ami a gyártás során
kerül kialakításra. Ez nem
repedés vagy gyártási hiba.
Kérjük nyugodtan
használja a
vákuumtisztítót úgy, mint
általában.
2. A portartály port
tartalmazhat és a porszívó
légáram szerelvényét is. Ez Portartály-nyitó
nem a használat nyoma,
kapcsoló
hanem egy síkosító por,
amelyet az
összeszereléshez
használnak és a tömítések
optimalizálásához.

Portartály-kioldó
kapcsoló

LED akkumulátorszint jelző
• Vörös: Akkumulátorszint < 20%
• Narancssárga: Akkumulátorszint
20 - 60%
• Fehér: Akkumulátorszint > 60%
• Ki: Az akkumulátor teljesen feltöltve,
vagy a vákuum ki van kapcsolva.
• Lassan villogó narancssárga:
Ideiglenes védelem, ha az
akkumulátor hőmérséklete túl magas,
vagy túl alacsony, kérjük várjon az
akkumulátor hőmérsékletére, hogy
visszatérjen normálisra és utána
töltse fel a porszívót.
• Lassan villogó vörös: Alacsony
akkumulátorszint, kérjük töltse használat
előtt.
• Gyorsan villogó vörös: 1. Akkumulátor
töltési védelem, kérjük húzza ki a
tápellátást
egy
percre
és
csatlakoztassa újra a töltéshez; 2.
Hardver hiba státusz, kérjük lépjen
kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
Töltőcsatlakozó
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Tartozékok

Tápellátás

Szűkített szívófej

Padlócsatlakozó

Kefés szívófej

Ágycsatlakozó

Teleszkópos cső

Összeszerelés
Porszívó és alkatrészeinek telepítési diagramja
Első módszer

Helyezze be, amíg be
nem kattan a helyére

Helyezze be amíg
nem kattan a
helyére

Nyomja le a gyorskioldó kapcsolóját
az eltávolításához

Második módszer

Helyezze be, amíg be nem kattan a
helyére
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Mi Handheld VacuumCleaner
dokkoló összeszerelése
* A dokkolót külön kell megvásárolni, kérjük
látogassa meg: www.mi.com
1. A dokkoló egy opcionális kiegészítő,
amelyet megvásárolhat, amennyiben
szüksége van rá.
2. A dokkolót egy hűvös, száraz helyre telepítse,
ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek és
elérhető távolságban található tápforrás.
3. Használja a faltípusnak megfelelő rögzítési
módot, hogy biztonságosan felszerelje a dokkolót.
Győződjön meg róla, hogy a felszerelési terület
nem tartalmaz csöveket (mint például gáz, víz,
levegő, elektromosság, csatorna).

Tárolja a porszívót a dokkolóban

4. Ajánlott egy szakember megbízása a dokkoló
felszerelésére, és védőruházat, szemüveg és
egyéb védőfelszerelések használata, ahol
szükséges.
5. Használjon egy 6 mm-es fúrót, hogy lyukakat
fúrjon a falba és helyezze be a dübeleket a
lyukakba. Igazítsa a lyukakat a dokkolón a
falakon találhatóakhoz, majd helyezze be és
húzza meg a csavarokat.

Csavar

Falidugó

Töltőcsatlakozó

Húzza meg lefelé a porszívót a dokkolóban a
töltéshez

Javasolt magasság: 1,06 méterre a padlótól
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Utasítások
Töltés
LED akkumulátorszint jelző Vörös:
Akkumulátorszint < 20%
Narancssárga: Akkumulátorszint 20 60% Fehér: Akkumulátorszint >
60%
Ki: Az akkumulátor teljesen feltöltve, vagy a
vákuum ki van kapcsolva.
Megjegyzés:
1. Amikor a porszívót először használja, javasolt a
teljes feltöltése használat előtt.
2. Amikor töltődik, a porszívó leáll és
automatikusan belép Töltési üzemmódba.
3. Folyamatos használat után MAX üzemmódban,
az akkumulátor felmelegszik és ezért az
akkumulátor töltési ideje megnőhet. Ajánlott
hagyni a porszívónak legalább30 percet, hogy
lehűljön mielőtt azt csatlakoztatná a
töltőkészülékhez.
Kérjük, olvassa el a Biztonsági utasításokat
ebben a Felhasználói útmutatóban mielőtt
továbblép.

Töltse a porszívót a tápkábellel

Tárolja a porszívót a dokkolóban
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A porszívó használata
1. Néhány szőnyeg bolyhosodhat, mikor egy átlagos porszívóval porszívózzák, vagy kefélik. Ha ez
történik, akkor javasolt a kefefej, vagy a szűkített csővég használata a porszívózáshoz.
2. Mielőtt fényes felületű padlót (fa, vagy polírozott járólap) porszívózna, ellenőrizze a kefefejet (különös
tekintettel a kefére), hogy nem tartalmaz-e idegen tárgyakat, melyek megkarcolhatják a padlót.
3. Mielőtt a kézi porszívót használná, bizonyosodjon meg róla, hogy a portartály felszerelésre került.
4. Ne zárja el a kifújt levegő útját miközben porszívózik.
5. Finom por esetén, mint például liszt, a porszívók csak kis mennyiség felszívására használhatóak.
6. Ne használja a porszívót éles tárgyak, apró játékok, rajzszögek, gemkapcsok, stb. felszívására, hogy ezzel
elkerülje a porszívó és a padló károsodását.
7. Amikor a porszívót veszélyes területek tisztítására használja, mint például lépcsők és ablakok, figyeljen oda
a személyes biztonságára.
8. Ne helyezze a porszívót olyan helyekre, beleértve az asztalokat, székeket, vagy ne döntse azt tárgyaknak,
hogy ezzel csökkentse a leesésből, vagy eldőlésből fakadó károsodást.
9. A porszívó keféjének mozgása egyenlőtlen csillogást okozhat waxolt padlókon. Törölje meg a padlót egy
nyirkos kendővel és polírozza wax-szal.

Automatikus kikapcsolás funkció
1. Ha bármelyik forgó alkatrész megakadna, a termék automatikusan kikapcsolhat, de az idegen
tárgyak eltávolítása után újra használható.
2. Amikor a motor belép a felhevülés elleni védelmi üzemmódba, automatikusan ki fog kapcsolni, és nem
működik tovább. Kérjük, hogy váron, amíg az elektromos kefe feje lehűl, mielőtt azt újra használná.

Tisztítószalaghoz hasonlító anyagok a görgőkeféből
1. Amikor az elektromos kefefejet használja, az beszívhat nagy, idegen tárgyakat, vagy túl sok haj gyűlik össze,
ami a görgő megakadását okozhatja. Azonnal tisztítsa meg a görgőt, ha ez történik.
2. Mielőtt eltávolítja a tárgyakat a görgőből, győződjön meg róla, hogy a kefefej leválasztásra került a
porszívóról, hogy a személyi sérülések elkerülése érdekében a porszívó véletlenül ne
kapcsolódhasson be.
3. Legyen óvatos, mikor éles tárgyakkal távolít el idegen anyagokat a görgőből.
4. Ha a tárgyak melyek a görgő köré tekeredtek nem távolíthatóak el könnyedén, kérjük hivatkozzon a
„Görgő tisztítása“ szakaszra, hogy a görgő eltávolításával ki tudja azt tisztítani.

8

3. Ágycsatlakozó: Alkalmas por és atkák
textilfelületekről való felszívására, mint például
ágyak és függönyök.

Kefefej használata
1. Szűkítőfej:
Alkalmas
szűk
helyek
porszívózására, mint például az ajtók,
ablakok, lépcsők sarkai.

4. Padlócsatlakozó: Különböző padlótípusok
porszívózására alkalmas.

2. Kefefej: Alkalmas kanapék, ülések, stb.
porszívózására.

Megjegyzés: A kefék önállóan is használhatóak a
porszívóból, vagy az elektromos kefefejekből, stb. a
por kiszívására.
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A termék karbantartása

Karbantartás

1. Mindig használjon eredeti alkatrészeket,
másképp a garancia érvényét veszti.

A portartály tisztítása
* A portartály tisztítása legalább havonta
egyszer ajánlott.

2. Ha a szűrő, vagy a cső eldugult, a ventilátor a
porszívó bekapcsolása után röviddel leáll. Ebben
az esetben azonnal öblítse ki a szűrőt, csövet,
stb.

1. Mielőtt tisztítja a portartályt, áramtalanítsa a
készüléket és tartsa a porszívót kikapcsolt
állapotban. Egyszer a por eléri a „MAX“ jelzést,
ezáltal a szívási hatékonyságot befolyásolja, ha
továbbra is használja, tehát kérjük, hogy ürítse
azt ki használat előtt.

3. Amikor a porszívó hosszabb ideig nincs
használatban, tárolja azt egy hűvös és
száraz helyen. Ne tegye azt ki közvetlen
napfénynek,
vagy
tárolja
nedves
környezetben.
4. Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja,
kérjük, teljesen töltse fel, húzza ki a tápforrásból
és helyezze hűvös, száraz helyre. Győződjön
meg róla, hogy háromhavonta újratölti azt,
hogy megakadályozza az akkumulátor túlzott
szintű lemerülését.

2. A portartály kiürítéséhez nyomja meg a
kapcsolót a portartályon a nyíl irányába, hogy
kinyissa az alsó borítást, hogy kiöntse annak
tartalmát a szemetesbe.

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

Portartály Retesz
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3. Mialatt a gombot nyomja a portartály mellett a nyíl
irányába, húzza ki a tartályt a porszívóból,
hogy kiöblítse vízzel.

5. Miután a portartály megszáradt, kövesse az alsó
ábrán látható lépéseket hogy visszahelyezze
azt.

A belső szűrő és a ciklon egység
öblítése

Portartály Kiengedő
kapcsolója

4. A portartály vízzel való kiöblítése legalább
havonta egyszer ajánlott. Töröljeleaporszívó
összes csatlakozási pontját egy puha, száraz
kendővel, ha azok koszosak.

* Ajánlott legalább havonta egyszer öblíteni
1. Takarítás előtt győződjön meg róla, hogy a
terméket áramtalanította és legyen óvatos,
hogy ne nyomja meg a porszívó
bekapcsológombját.
2. Kövesse az instrukciókat, hogy rendszeresen
vizsgálja meg és öblítse ki a belső szűrőt és a
ciklon egységet, hogy biztosítsa az optimális
teljesítményt.
3. Amikor finom port tisztítására használja, vagy
MAX módban, a szűrőt gyakrabban kell mosni.
4. Hogy abelső szűrőt és a ciklon egységet
leöblítse, először távolítsa el a
portartályt,másodszor fordítsa el a ciklon
egységet az óra járásával ellentétes irányba,
ahogy az
ábra mutatja, harmadszor pedig távolítsa el a
belső szűrőt, és öblítse le őket csapvízzel.

Figyelem: Ne használjon tisztítószereket,
polírozószereket, vagy légfrissítőket a portartály
kiürítéséhez.
Ne öblítse azt mosogatógépben, vagy egyéb
készülékben.

11

4. Öblítse ki a szűrőt és a ciklon egységet, amíg
tiszták nem lesznek. Csavarja ki a szűrőt
öblítés után.

Lépések a belső szűrő és a ciklon
egység eltávolításához
1. Távolítsa el a portartályt, ahogy az ábrán
látható.

5. A szűrő és a ciklon egység megfelelő
megszárításához, tartsa őket egy szellős,
vagy hűvös helyen legalább 24 órára.

Portartály Kioldógomb

2. Forgassa a ciklon egységet az ábrán
jelzett módon.

Figyelem: Ne öblítse a szűrőt mosogatógépben,
vagy mosógépben, illetve ne szárítsa azt
ruhaszárítóban, sütőben, mikrohullámú sütőben,
vagy nyílt tűzhöz közeli helyeken.
Ciklon egység

6. Szárítás után, szerelje vissza a szűrőt és a ciklon
egységet.

3. Távolítsa el a belső szűrőt a ciklon
egységből.

Belső szűrő
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4. Kissé döntse meg a portartályt, amikor a
porszívóra szereli.

Lépések a belső szűrő és ciklon
egység beszereléséhez
1. Helyezze a szűrőt arccal felfelé, ahogy az ábra
mutatja.

2. Helyezze a szűrőt a ciklon egység tetejére és
óvatosan nyomja a helyére, mialatt a
biztonsági klipszet eltolja a retesz bal oldalán.

5. Óvatosan nyomja a portartályt az ábrán
jelzett irányba
amíg egy kattanást nem hall, jelezvén, hogy a
tartály szorosan rögzítésre került.

3. Igazítsa a ciklon egységet a porszívóhoz,
ahogy az ábrán látható, majd tekerje a ciklon
egységet a helyére, az óramutató járásával
megegyező irányban.
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4. A szűrő megfelelő megszárításához, tartsa
azt egy szellős, vagy hűvös helyen legalább
24 órára.

A felső ventilátor szűrőjének öblítése
* Havonta egyszeri öblítése ajánlott.
1. Fordítsa a felső ventilátor szűrőjét az óramutató
járásával ellentétes irányba és távolítsa el azt a
porszívóból.

24

5. A szárítás után, helyezze vissza a szűrőt a
kioldott pozícióhoz igazítva, és az óramutató
járásával megegyező irányban elfordítva zárja
azt a megfelelő pozícióba.
2. Öblítse le a felső szűrő tetejét a csap alatt.
Forgassa a szűrőt miközben öblíti, hogy az
összes por kimosódik a résekből. Koppintsa a
szűrőt több alkalommal a mosdókagylóhoz,
hogy minden port eltávolítson a
következőöblítés előtt.
3. Ismételje meg ezt a folyamatot négy-öt
alkalommal, amíg a szűrő tiszta nem lesz.

A görgő tisztítása
A görgők rendszeres ellenőrzéséhez és
tisztításához kérjük, hogy kövesse az alábbi
utasításokat, hogy ezzel fenntartsa
Annak teljesítményét. Mielőtt eltávolítja a görgőt,
győződjön meg róla, hogy a kefefej leválasztásra
került a porszívóról, hogy a személyi sérülések
elkerülése érdekében a porszívó véletlenül ne
kapcsolódhasson be.
Figyelem: Az ágycsatlakozó görgőt külön kell
eltávolítani és tisztítani.
Az ágycsatlakozó és padlócsatlakozó elektromos
alkatrészeket tartalmaz, és a padlócsatlakozó görgő
csapágyakat tartalmaz, tehát ne tisztítsa ezeket a
részeket vízzel.
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5. Miután leellenőrizte, hogy a végsapka a
helyén van, helyezze vissza a görgőt, ahogy az
ábrán látható. Amint a görgő a helyére kerül,
fordítsa a végsapkát zárt pozícióba.

A padlócsatlakozó tisztítása
1. Helyezze a padlócsatlakozót az ábrán mutatott
irányban (az Ön irányába néz). Használjon egy
érmét, hogy a zárat az óramutató járásával
ellentétes irányban 90°-kal elforgassa,
nyitottállapotba.

6. Fordítsa a reteszt az óramutató járásával
megegyező irányba 90°-kal, a zárt pozícióba,
hogy a görgőt rögzítse.

retesz

Görgő

2. Fordítsa a végsapkát nyitott pozícióba.
Óvatosan csúsztassa el a görgőt a fejtől.

Végsapka

3. Válassza külön a végsapkát a görgőtől és
távolítson el bármilyen hajszálat, ami a görgő és
a végsapka köré van tekeredve.

Görgő

Végsapka

4. Tisztítás után, szerelje vissza a végsapkát a
görgőre.
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5. Miután leellenőrizte, hogy a görgő teljesen
megszáradt, helyezze azt vissza a helyére.

Az ágycsatlakozó tisztítása
1. Az oldalsó retesszel a kefefejen az Ön
irányában, használjon egy érmét a retesz
óramutató járásával ellentétes irányban történő
elforgatásához, amíg ki nem jön.

Görgő

6. Az oldalsó retesszel a kefefejen az Ön
irányában, használjon egy érmét a retesz
óramutató járásával megegyező irányban
történő elforgatásához a zárt pozícióba, mialatt
a görgőt a helyén tartja.

2. A retesz eltávolítása után, távolítsa el a görgőt az
ágy csatlakozóról.

Görgő

Retesz

Retesz

3. Öblítse le és tisztítsa meg a görgőt.

4. Tegye le a görgőt függőlegesen és tárolja egy
szellős, hűvös helyen legalább
24 óra szükséges, hogy teljesen megszáradjon.

24
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Hibaelhárítás
Amikor a porszívó nem működik megfelelően, kérjük, hivatkozzon az alábbi táblázatra, hogy a
hibákat megoldja.
Megoldások

Hibaállapot

A LED státusza
Akkumulátorszint-jelző

Lassan villogó Narancssárga: Ideiglenes védelem, ha az akkumulátor
hőmérséklete túl magas, vagy túl alacsony, kérjük várjon az akkumulátor
hőmérsékletére, hogy visszatérjen normálisra és utána töltse fel a porszívót.
Lassan villogó vörös: Alacsony akkumulátor, kérjük, használat előtt töltse.
Gyorsan villogó vörös: 1. Akkumulátor töltési védelem, kérjük húzza ki a
tápellátást egy percre és csatlakoztassa újra; 2. Hardver hiba státusz, kérjük
lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
1. Amennyiben a kefefej beakad, távolítson el minden idegen tárgyat és
folytassa a használatát a megszokott módon.

Az elektronikus kefe feje
2. Kérjük várjon, amíg a kefefej hőmérséklete visszatér a normális
nem forog
tartományba, mielőtt használni kezdené, ha a motor túlmelegedés elleni
védelmi módban van.

A ventilátor nem forog

Csökkent szívóerő

3. Kérjük, törölje az elektromos kefe csatlakozási pontjait egy puha, száraz
ruhával, ha koszosak és próbálja újra.
1. Alacsony akkumulátorszint, kérjük töltse használat előtt.
2. Azért lépett be túlmelegedés elleni védelmi módba, mert túl sokáig
volt folyamatos használatban. Hagyja a porszívót lehűlni, és indítsa újra
a használat folytatásához.
1. Ha a portartály tele van, vagy a szűrő eltömődött, ürítse a tartályt és öblítse
ki azt, mielőtt újra használja a porszívót.
2. A kefefej eldugult, kérjük, távolítsa el az idegen tárgyakat a kefefejből.

A ventilátor több
alkalommal leállt a
használat során
A LED fény jelzi az
akkumulátor állapotát és
nem világít, amikor töltés
alatt áll
Túl lassan tölt

A szűrő, vagy a szívófej eldugult, kérjük tisztítsa őket rendszeresen. A tisztítás
után újra a megszokott módon használhatja a porszívót.
1. Ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelelően csatlakoztatásra került-e.
2. Az akkumulátor teljesen feltöltve és Alvó üzemmódba lépett.
Az akkumulátor hőmérséklete túl magas, vagy túl alacsony, kérjük várjon az
akkumulátor hőmérsékletére, hogy visszatérjen normálisra és utána töltse fel
a porszívót.

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz
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