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Felszerelés

A porszívó összeszerelése

1. Csatlakoztassa a teleszkópos
csövet a porszívóhoz az ábrán
bemutatottak szerint, amíg kattanást
nem hall.
2. Csatlakoztassa az elektromos
padlókefét a teleszkópos rúdhoz az
ábrán bemutatottak szerint, amíg
kattanást nem hall.

A tartozékok felszerelése

1. A hosszú szívócső és a lapos szívócső 
közvetlenül csatlakoztatható a porszívóhoz 
vagy a teleszkópos csőhöz.

2. Helyezze be a hosszú szívócsövet vagy lapos 
szívócsövet a porszívóba vagy a teleszkópos 
csőbe függőlegesen, az ábrán bemutatottak 
szerint, amíg kattanást nem hall.

3. Megjegyzés: A hosszú szívócső a por 
eltávolítására alkalmas olyan keskeny 
résekből, mint az ajtók, ablakok, lépcsők és 
sarkok. A lapos szívócső tökéletes megoldás 
a por eltávolítására a kanapéról, székekről, 
szekrényekről és íróasztalokról, illetve 
konzolok felületeiről.



A fali szerelőkeret rögzítése

1. Fúrjon két, egyenként 6 mm átmérőjű lyukat a falba,  99,8–101,8 cm magasságba a 
talaj fölé, és biztosítsa, hogy a két lyuk közötti távolság 56 mm legyen, majd 
helyezzen be két tiplit a lyukakba.

2. Illessze a fali szerelőkereten lévő csavarlyukakat a tiplikhez, majd két csavarral 
(4×20 mm) stabilan rögzítése a fali szerelőkeretet a falra.
Megjegyzés: Javasolt a fali szerelőkeretnek egy elektromos aljzat közelében való 
felszerelése, hogy azt könnyen lehessen áramforráshoz csatlakoztatni.

Csavarlyukak

Csavarlyukak
illesztése a tiplikhez

Tiplik Tiplik

99,8 - 101,8 cm

56 mm



Be-/kikapcsolás: Nyomja le, illetve tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot
1 másodpercig, majd a porszívó mű ködése elindul, és alapértelmezetten standard 
üzemmódban folytatódik. Ismételten nyomja le a be-/kikapcsoló gombot a porszívó 
leállításához. Nyomja meg, illetve tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a porszívó 
kikapcsolásához.
Üzemmódváltás: Amikor a porszívó 
üzemel, nyomja le a szívóerő gombot a 
turbó üzemmódra (MAX. szint) való 
kapcsoláshoz; eközben a MAX. jelző 
fény fehéren világít. Ismételten nyomja 
meg a szívóerő gombot a standard 
üzemmódba való váltáshoz.

Akkumulátorszint-jelző: Amikor az 
akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, 
az akkumulátorszint-jelző fehéren világít. 
Amikor a porszívó alacsony 
akkumulátortöltöttségi szinten üzemel, a 
jelzőfény piros; ez esetben a porszívó nem 
kapcsolható turbó üzemmódba. Amikor 
az akkumulátor lemerül, a porszívó 
automatikusan kikapcsol.

A feltöltés módja
1.  A feltöltés előtt győződjön meg róla, hogy 
a hálózati adapter megfelelően csatlakozik 
az elektromos aljzathoz és a porszívóhoz.

2.  Töltés közben az akkumulátorszint-
jelző fokozatosan kigyullad és 
elhalványodik. Amikor az akkumulátor 
teljesen fel van töltve, az 
akkumulátorszint-jelző kikapcsol.

3.  Ha a porszívót akkor kívánja feltölteni, 
amikor annak akkumulátora egyébként 
teljesen fel van töltve, az akkumulátorszint-
jelző 20 másodpercig folyamatosan 
kigyullad és elhalványodik, majd kikapcsol.

MAX jelzőfény

Akkumulátorszint-jelző

Használat

Elektromos aljzathoz
Csatlakoztatás 
váltakozó áramú

MAX jelzőfény

Akkumulátorszint-jelző



Be-/kikapcsoló gomb

Nyomja le, illetve tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló       gombot 1 másodpercig, 
majd a porszívó működése elindul, és alapértelmezetten standard üzemmódban 
folytatódik. Az üzemmódok szükség szerint válthatók.

Fogja meg a porszívó fogantyúját, és a porszívózáshoz a készüléket tolja előre és 
hátra, valamint tisztítsa meg a padlót a padlókefével. A hosszú szívócső vagy a lapos 
szívócső is használható a szükségleteknek megfelelően.

Ismételten nyomja le a be-/kikapcsoló gombot a porszívó leállításához.

Be-/kikapcsolás és porszívózás



Megjegyzések

Szállításkor az akkumulátor feltöltöttség alacsony a porszívóban. Javasolt azt a 
hálózati adapterhez csatlakoztatni, hogy a porszívót teljesen feltöltse annak első 
használata előtt.

Töltés közben a porszívó nem használható.

Kioldógomb
Fali szerelőkeret

Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az akkumulátorszint-jelző pirosan 
villog; ekkor kérjük, hamarosan töltse fel a porszívót. Ha a porszívó standard 
üzemmódban működik, az nem kapcsolható át turbó üzemmódba.

Ha a feltöltés nem történik meg időben, az akkumulátor feszültsége túlságosan 
alacsonyra esik, majd pedig a porszívó automatikusan kikapcsol, hogy megóvja az 
akkumulátort.

Amennyiben a porszívó azért kapcsol ki, mert az akkumulátor lemerül, kérjük, azt 
időben töltse fel. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat a túlzott
mértékű kisülés miatt, ha azt hosszabb időn keresztül nem használják.

A porszívó működése közben

A tartozékok használaton kívül a fali szerelőkereten tárolhatók. Függőlegesen 
helyezze be a hosszú szívócsövet vagy a lapos szívócsövet a fali szerelőkeretbe, 
amíg kattanást nem hall, illetve úgy, hogy a kioldógomb az ábrán bemutatott 
irányban álljon. A fali szerelőkeretből a tartozékok eltávolításához nyomja meg a 
kioldógombot, és ezzel egyidejűleg azokat húzza függőlegesen lefelé.

Tartozékok tárolása



A portartály kiszerelése és beszerelése

1. A porszívózást követően, vagy amikor a 
portartály megtelik, húzza ki a teleszkópos 
csövet, és fordítsa el a portartályt az ábrán 
bemutatott irányban. Amikor a "   " jel egy 
vonalba kerül a kioldás szimbólummal "    ", a 
portartály kivehető a porszívóból.

2. Vegye ki a HEPA-szűrőt a portartályból 
az ábrán bemutatottak szerint, majd 
távolítsa el a port a felületéről.

Megjegyzés: A porszívó tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki és a 
hálózatból húzza ki a porszívót.

Rendszeresen tisztítsa meg a portartályt, hogy elkerülje a por felhalmozódását, 
ami elzárhatja és hatással lehet a szívásra.
A portartályt az ürítéshez a szemetes fölé tartsa, hogy ne hulljon por a padlóra.

Kezelés és karbantartás

HEPA-szűrő

Portartály

3. Húzza meg a ciklonleválasztó nyelét a 
szemetes felett a ciklonleválasztó 
eltávolításához a portartályról az ábrán 
bemutatottak szerint. Ürítse ki annak tartalmát 
a portartályba, és tisztítsa le az összes port a 
ciklonszeparátor felületéről.



HEPA-szűrő 

Szűrővászon

Portartály

Ciklonleválasztó

4. Rakja vissza a ciklonszeparátort és a 
HEPA-szűrőt a portartályba a tisztítás 
befejezésekor. Illessze a kioldás szimbólumot "    " 
a "    " jelzéshez, majd forgassa el a portartályt az 
ábrán bemutatott irányban, amíg a "    " jel egy 
vonalba nem kerül a reteszelés szimbólummal 
"    ". Amikor kattanást hall, a portartály stabilan 
rá van szerelve a porszívóra.

A ciklonszeparátor beszerelése

Nyomja a ciklonszeparátort egyenesen lefelé, amíg az el nem éri a portartály végét.

A portartály és a szűrőszerelvény tisztítása

Egymás után vegye ki a HEPA-szűrőt, a 
szűrővásznat és a ciklonszeparátort a 
portartályból. Távolítson el minden port a 
felületükről, majd azokat öblítse le tiszta vízzel. 
Használat előtt gondoskodjon azok alapos 
megszárításáról jól szellőző helyen, közvetlen 
napfénytől távol. Szükség szerint a szűrő 
kicserélhető a meghatározott típusú HEPA-
szűrőre.



A porszívó tisztításához száraz rongyot használjon. Ne használjon vegyi 
oldószereket, így benzint alkoholt vagy lakkhígítót, mivel ezek a külső burkolat 
repedését vagy színvesztését okozhatják.

Gondoskodjon a porszívó kikapcsolásáról a tisztítás vagy a karbantartás elvégzése 
előtt.

Amikor a portartály megtelt, kérjük, azt haladéktalanul ürítse ki. Ellenkező esetben azt 
elzárhatja a kosz, ami befolyásolja a szívóteljesítményt, és a motor túlmelegedését 
okozhatja.

Javasolt a HEPA-szűrőt 2–3 havonta cserélni. Gyakori használat esetén a csere 
gyakrabban is szükségessé válhat.

Görgős kefe gomb

A görgős kefe fedele

A görgős kefe tisztítása

1. Az ábrán bemutatott módon nyomja 
meg a görgős kefe gombját a görgős kefe 
fedelének a kinyitásához, majd húzza ki a 
görgős kefét a megtisztításhoz. A 
megtisztítását követően helyezze visszaa 
görgős kefét, és zárja a fedelet, amíg 
kattanást nem hall.

2. Vágja le és távolítsa el a görgős 
kefére ragadt szőröket és szálakat.



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak 
minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/
EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási 
hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget 
és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, 

a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy 
elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő 
ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, 
potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést 
végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az 
elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

Alulírott Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. ezúton kijelenti, hogy 
ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai 
szabványoknak, illetve azok kiegészítéseinek.. Az EU megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege elérhető a alábbi internetes címen:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Importőr:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




