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Vezeték nélküli porszívó

Használati útmutató
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BIZTONSÁGI INSTRUKCIÓK
A balesetek elkerülése érdekében (pl. áramütés, tűzesetek, meghibásodás stb.) 
használat előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót, illetve őrizze 
meg a későbbi felhasználás érdekében.

FIGYELMEZTETÉS
Az esetleges nem rendeltetés szerű használatból adódó veszélyek elkerülése 
érdekében: 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek és a valamilyen fizikai, érzéki, 
vagy szellemi hátrányossággal bíró emberek csak szülő vagy gyám felülete 
mellett használhatják az eszközt. Felügyelet nélkül gyermekek nem javíthatják 
vagy takaríthatják az eszközt. A porszívó NEM játék. Gyermekek NEM 
játszhatnak vele. Kérjük, figyeljen oda, ha gyermek közelében használja az 
eszközt, ne engedje közelébe a gyermeket felügyelet nélkül. 

NE használja a porszívót kültéren vagy nedves felületeken. Az eszköz csak benti, 
száraz körülmények között használható! Ne nyúljon a csatlakozó kábelhez vagy 
a porszívó bármelyik részéhez nedves kézzel! 

Tűzesetek és sérülések elkerülése érdekében, az első használat előtt 
ellenőrizze, hogy a litium-akkumulátor és a töltőadapter és annak kábelje nem-e 
sérült. Ne használja a porszívót, ha sérülésre utaló nyomot talál az eszközön!

A  Soft Roller henger, az akkumulátor, a fém csatlakozó és a szívómotor 
áramvezetők, ezért nedvességtől óvni kell! Nem szabad vízbe vagy más 
folyadékba mártani! Győződjön meg arról, hogy a szűrők tisztítás után kellően 
megszáradtak. 

A henger tisztítása előtt kapcsolja ki a porszívót. Az eszköz töltésére csak a 
gyárilag hozzáadott töltőadaptert használja, más adapterek sérülést és 
meghibásodást okozhatnak.

NE használja a poszívót gyúlékony folyadékok és vegyszerek felszívására, mint 
például: benzin, fehérítő, ammónia vagy egyéb vegyszerek, folyadékok 
felszívására. NE porszívózzon fel gipszkarton port, hamut vagy parazsat.
NE használja más munkaeszköz kiegészítő tartozékaként a por felfogására.
NE porszívózzon fel füstölgő vagy égő tárgyakat, mint például izzó szenet, 
cigaretta csikket vagy gyufát.
NE használja a porszívót hegyes vagy kemény dolgok felszívására, mint például 
üvegszilánkok, szögek, csavarok vagy érmék stb. amik kárt tehetnek az 
eszközben és annak szűrő berendezésében. Bekapcsolt állapota közben tartsa 
távol a gép nyílásától a ruháit, ujjait, haját más testrészeit. A csöveg NE vegye a 
szájába, NE irányítsa a szeme vagy a füle felé. 
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Ne támassza a porszívót egy székre, asztalra vagy más instabil felületre, mert ez 
károsíthatja a gépet vagy személyi sérüléseket okozhat. Ha a porszívó 
meghibásodik vagy rendellenesen működik, kérjük, forduljon hivatalos 
szervizszakemberünkhöz. Soha ne kísérelje meg önállóan szétszerelni a 
készüléket.

Az akkumulátor töltésére vonatkozó információkat szigorúan be kell tartani. Ha 
az akkumulátor töltése nem megfelelően és nem megfelelő hőmérsékleten 
történik, az akkumulátor károsodhat.

Kizárólag a Dreame által jóváhagyott tartozékokat és pótalkatrészeket 
használjon. Ne használja a porszívót anélkül, hogy a tiszta porgyűjtő és szűrő ne 
lenne a helyén.

Győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van húzva, ha hosszabb ideig nem 
használja, illetve tisztítást vagy javítás elvégzése előtt.

Kérjük, legyen különösen körültekintő, amikor a porszívót a lépcsők 
tisztításához használja.

Ne telepítse, töltse és ne használja a terméket kültéren, fürdőszobában vagy a 
medence körül.

Tűzveszélyre figyelmeztetés: Ne használjon semmiféle illatot, aromát a porszívó 
szűrőjére. Az ilyen típusú termékekről ismert, hogy tűzveszélyes vegyi anyagok, 
amelyek a porszívó kigyulladását okozhatják.

Ezt a terméket kizárólag otthoni használatra tervezték.
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Termék áttekintés

Kijelző

Hosszabbító rúd

Puha henger
motorikus fej

Kioldó gomb

Töltő port

Ciklon ház

HEPA szűrő ház

Hosszabbító rúd kioldó gomb

Portartály-retesz gomb

On/Off gomb
- Megnyomásra bekapcsol
- Elengedésre kikapcsol
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Termék áttekintés

Kiegészítők

Táp adapter Rugalmas
hosszabbító

2 az 1-ben
réstisztító szívócső

2 az 1-ben
kefe-szívócső

Mini-motorizált
szívófej

Puha-hengeres
szívófej

Hosszabbító rúd

2 az 1-ben
töltő és

tároló konzol
(rögzítésre szükséges

kiegészítőkkel)
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Töltés

Alacsony töltöttség 

Félig feltöltődött

Majdnem feltöltődött

Teljes töltöttség 

Nincs töltöttség

Megjegyzés
1. Töltse fel teljesen a porszívót az első használat előtt, ez körülbelül 4 órát igényel. 

2. A porszívót nem lehet használni töltés során

3. A turbó mód használata huzamosabb ideig felhevíti az akkumulátort, ami megnöveli 
a töltési időt. Hagyja a porszívót hűlni körülbelül 30 percig mielőtt tölteni kezdi. 

Az akkumulátor töltöttsége

Kikapcsolt Villogás Bekapcsolt

Megjegyzés: Ha már a porszívó teljesen feltöltődött, a jelzés kikapcsol öt perc után, a gép 
pedig energiatakarékos üzemmódra áll át.
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Használat
Funkciók ismertetése a kijelzőn

Nyelvbeállítás

Elektronikus zár / Szűrőcsere
- Megnyomásával átvált működés üzemmódba
- Hosszabb megnyomásával megjeleníti a szűrőcsere beállításokat

Töltöttséget jelző gyűrű
- Kék: Az akkumulátor töltöttségi szintje több, mint 20%
- Piros: Az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 20%

Mód választás / Nyelvbeállítás
- Megnyomásával választható: Eco Mód, Normál Mód, Turbó Mód
- Hosszabb megnyomásával megjeleníti a nyelvbeállításokat

a. Nyomja meg a        jelet és tartsa lenyomva 3 
másodpercig a nyelvbeállítás előhívásához.

b. Nyomja meg a        jelet a nyelvlista navigálásához és 
válassza ki a megfelelő nyelvet.

c. Nyomja meg  a        jelet és tartsa lenyomva 3 
másodpercig a kiválasztott nyelv mentéséhez.

Megjegyzés: Ha 5 másodpercnél hosszabb ideig nincs 
művelet, automatikusan bezárul a nyelvbeállítás menü 
és a kijelző információk eltünnek. 

Megjegyzés: Ha a termék használata során bármilyen rendellenességre figyelnie kell, a 
képernyőn azonnali üzenet jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy a 
teljesítmény normális maradjon.

A kijelző módjának nyelvezetét (Alapértlemezett: egyszerűsített angol) a következő 
módszerekkel állíthatja be:
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A porszívónak két üzemmódja van, amelyek saját igény szerint választhatók ki.
Mód 1: Szakaszos tisztítási mód

Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó kapcsolóját a munka megkezdéséhez, és engedje 
el, hogy azonnal leálljon.

Mód 2: Folyamatos tisztítási mód (elektronikus zár)
Készenléti állapotban kattintson az elektronikus zár gombjára      a folyamatos tisztítás 
üzemmódra váltáshoz, majd röviden nyomja meg a kapcsolót, hogy a porszívót folyamatos 
tisztítási üzemmódba kapcsolja.

Használja az elektronikus zárat, hogy a hosszabb használatkor még kényelmesebb legyen a 
porszívózás.

Megjegyzés: Ebben a módban nyomja meg röviden a kapcsolót a működés felfüggesztéséhez 
vagy az újrakezdéshez, és a porszívó üzemmódja nem változik. Kattintson ismét az 
elektronikus zárra        a folyamatos tisztítási módból való kilépéshez.

Használat
Tisztítás



.eu

Használat
Különböző kiegészítők használata

Puha-hengeres szívófej

Alkalmas fa, csempe, márvány és más 
kemény padlófelületek porszívózására, 
valamint nagyobb szennyeződések és 
törmelékek elszívására. A puha-hengeres 
szívófej közvetlenül is rögzíthető a 
porszívóra hosszabbító rúd nélkül. 

2 az 1-ben kefés szívófej

Alkalmas por és atkák elszívására 
ágyaknál, kanapékon és egyéb 
bútorszöveteken, bútorokon.

2 az 1-ben réstisztító szívófej

Alkalmas rések, küszöbök,  ajtó- és ablak 
sarkok, lépcsők és más nehezen 
elérhető helyek porszívózására.

Mini-motorizált szívófej

Az erős rezgés mély tisztítást 
eredményez az atkák és a por 
eltávolításában a matracokból és a 
szövet felületéről.
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Használat

Rugalmas hosszabbító cső

Tökéletes megoldás a nehezen megközelíthető helyek tisztán tartásához. 

Megjegyzés:
Ha bármely forgó alkatrész elakad, a vákuum szívás automatikusan kikapcsolhat. 
Távolítsa el az elakadt idegen tárgyakat, majd folytassa a használatát. A porszívó 
automatikusan kikapcsol, ha a motor túlmelegedés-védelmi módba kapcsol. Ebben az 
esetben várjon, amíg a motor hőmérséklete normalizálódik, mielőtt folytatja a 
használatot.
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Ha a termék használata során bármilyen rendellenességre kell figyelnie, a 
képernyőn egy gyors üzenet jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat, hogy a teljesítmény és a működés normális maradjon.

Használat

Elakadás jelzés:
Ellenőrizze, hogy a porrekesz, a 
hosszabbító rúd vagy a 
puha-hengeres fej el van-e 
dugulva.

HEPA szűrőcsere szükséges.

Alacsony akkumulátor 
töltöttség: 
Töltse fel mihamarabb.

Az akkumulátor lemerült: 
Töltse fel mihamarabb.

Túlemelegedés: Várja meg 
amíg a készülék visszahűl a 
normál hőmérsékletre.

Kérjük, hogy karbantartás 
céljából vegye fel a kapcsolatot 
vevőszolgálatunkkal.

A hengerkefe tisztításra szorul. 

Nyomja meg a       gombot és 
tartsa nyomva 5 másodpercig a 
szűrő visszaállításához. Amikor 
a       jel megjelenik a kijelzőn, a 
visszaállítás sikeres. 
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Ez a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak képzett szakemberek 
vagy forgalmazói szerviz cserélhet ki.

WEEE Információk

Specifikációk

Porszívó

Puha-hengeres szívófej Mini-motorizált szívófej

DM001

Model

Model

VVN6

450W

40W

Feszültség

Teljesítmény

Teljesítmény

Model

Teljesítmény

25.2V

DM002

20W

Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések 
ártalmatlanításáról szóló 2012/19/EU irányelvnek (WEEE).Ez a jelölés azt jelzi, hogy 
ezt a terméket az Európai Unióban tilos más háztartási hulladékkal együtt 
hulladékba dobni. A hulladék nem szabályszerű kezelésével a környezetre vagy az 
emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások elkerülése érdekében a 
hulladékot felelősségteljesen kell kezelni és törekedni kell a teljes újra hasznosítására 
az anyagi források megőrzése érdekében. Az elhasználódott eszköz visszajuttatásához 
visszajuttatásához használja a visszaküldési és begyűjtő rendszereket, vagy vegye fel 
a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők át fogják venni a terméket 
a környezetbarát újra feldolgozásuk érdekében.
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Ha a porszívó nem működik megfelelően, olvassa el az alábbi hibaelhárítási 
táblázatot.

GYIK

Hibák Lehetséges okok

A porszívó akkumulátorja
lemerült / alacsony töltöttség Töltse fel a porszívót teljesen

Várja meg, amíg a porszívó
lehűl, majd indítsa újra

Távolítsa el az eltömődést

Túlmelegedési elleni védelem,
amely blokkolást okoz

Eltömődés,
elakadás észlelhető

A portartály tele van és / 
vagy HEPA szűrő eltömődött

Kiegészítő elakadt Tisztítsa meg az elakadt
kiegészítőt

Ürítse ki a portartályt és
tisztítsa ki a HEPA
szűrőegységet

Megoldások

A porszívó
nem működik

Gyenge szívóerő

A motor szokatlan
hanggal működik

Az első jelzőfény
vörös a porszvó
bekapcsolásánál

Az első jelzőfény
vörösen villog
a porszvó
bekapcsolásánál

Az akkumulátor
jelzőfény nem
világít töltés
közben

A karbantartásért
forduljon a forgalmazói
szervizhez

A karbantartásért
forduljon a forgalmazói
szervizhez

Az akkumulátor sérült

A táp adapter
nem kompatibilis

Az adapter nem csatlakozik
a porszívóhoz

Ha a probléma a fenti két
lehetőség kizárása után is
észlelhető

Lassú töltés Az akkumulátor hőmérséklete
túl alacsony / magas

Várja meg, amíg a hőmérséklet
normalizálódik

Ellenőrizze, hogy az adapter
megfelelően van-e csatlakoztatva

Az akkumulátor teljesen
feltöltött és a porszívó
alvó módba lépett

Nyugodtan használhatja
a készüléket

Csak az eredeti 
adaptert használja
a porszívó
töltéséhez

A fő szívónyílás vagy
a hosszíbító rúd elzáródott

Távolítsa el az eltömődést


