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A Dyson vezeték nélküli porszívó 
függőleges pozícióban,  
a szívócsővel és a tisztítófejjel 
csatlakoztatva.
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A doboz tartalma

Készüléke csomagjában az alábbi tisztítófejekből egy vagy több 
típus található – nem mindegyik alaptartozék.

Porszívó Laser Slim Fluffy™ tisztítófej
A speciális szögben 
beállított lézer felfedi  
a kemény padlón  
található láthatatlan port.

Direct Drive tisztítófej
Mélytisztítja a szőnyegeket 
és a keménypadlót.

Tartalék bepattintható akkumulátor
Nem minden modell rendelkezik 
tartalék bepattintható akkumulátorral. 
Tartalék bepattintható akkumulátort 
vásárolhat a www.dyson.hu oldalon.

Porszívócső Hálózati töltő
Dokkoló, illetve dokkoló nélkül is tölti 
a porszívóját.

Fali dokkoló
Dyson porszívója a falra 
szerelt fali dokkolóba 
csúszik, készenlétben  
a következő tisztításra.

Egyes tartozékok nincsenek a csomagban.

További kiegészítőket vásárolhat a www.dyson.hu weboldalon keresztül.
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Kombi szívóka
Két eszköz egyben – széles 
szívófej és kefe, hogy 
gyorsan válthasson az 
otthoni vagy az autó körüli 
tisztítási és portalanítási 
tevékenységek között.

Résszívó fej
A trükkös sarkok  
és a nehezen elérhető 
szűk helyek alapos 
tisztítására kifejlesztve.

Flexibilis résszívó fej
Nyúlik és hajlik.  
A nehezebben elérhető 
helyekhez, otthonában 
és autójában.

Hosszabbító gégecső
61 cm rugalmas elérést 
biztosít az összes, 
meghajtást nem igénylő 
kiegészítőhöz. Tisztítsa 
meg otthonában vagy 
autójában a magas  
vagy alacsony helyeket.

Hair screw motorizált 
tisztítófej
A hajszálak 
összegubancolódását 
megelőző tölcsér  
alakú hengerkefe  
a portartályba görgeti 
a hajat. Motorizált 
tisztítás a kisebb 
területekhez.

Mini puha porkefe
Puha sörték  
a kíméletes otthoni 
portalanításhoz. Ideális 
sík felületekre, valamint 
bútorokhoz.

Keménysörtés kefe
A kemény nylonsörték 
segítik a kosz eltávolítását 
a sűrű szövésű 
padlószőnyegből, vagy 
a sűrűn igénybevett 
területekről, illetve  
az autó kárpitjáról.

Matractisztító fej
Eltávolítja a port,  
a szennyeződéseket  
és az allergéneket  
a matracokról  
és a kárpitokról.

Up-top adapter
Hajlik és rögzíthető 
különböző szögekben.  
Az összes vele kompatibilis 
eszközzel használható, 
az otthonában nehezen 
elérhető, magas helyek 
takarításához.

Csőre pattintható 
tartozéktartó

http://www.dyson.hu
http://www.dyson.hu


Az első teendők

Töltse fel készülékét teljesen  
az első használat előtt.

Teljesítmény fokozatok
A készüléke három teljesítményfokozattal 
rendelkezik a különböző feladatok elvégzése 
érdekében. Váltson teljesítményfokozatot 
egyszerűen egyetlen gomb segítségével.

Eco üzemmód
Maximális üzemidő a hosszan tartó 
takarítás érdekében otthona körül.

Med üzemmód
A teljesítmény és az üzemidő 
optimális egyensúlya.

Auto 

BoostEco Auto Med

100%

5%

English

Ελληνικά

Espanol

Čeština

中文

한국어

English EnglishEnglish

Eco

BoostEco Auto Med

100%

English

Espanol

English English
selected

4:50 Auto 
Low

run time

Exit
Off
On

Auto 

BoostEco Auto Med

100%

5%

English

Ελληνικά

Espanol

Čeština

中文

한국어

English EnglishEnglish

Eco

Boost üzemmód
Makacs szennyeződések  
intenzív területi tisztítására 
tervezve.

Kapcsolja be és ki a lézert
Kapcsolja be és ki a lézert 
a tisztítófejen található 
csúsztatható kapcsolóval.

„Class 1” besorolású 
lézertermék – használata 
biztonságos az emberek 
számára. Ne nézzen 
közvetlenül a sugárba.

A kiválasztógomb  
a szűrőegység végén 
elhelyezkedő kijelzőn 
található.

Ábra, amely bemutatja  
a porszívócső csatlakozását  
a markolathoz, a porszívócső 
kioldógombjával a markolat  
test tetejéhez igazítva.

A kijelző egy teli zöld 
akkumulátorral jelzi, hogy  
a készüléke Eco üzemmódban 
van, amely a leghosszabb 
üzemidőt biztosítja a három 
fokozat közül.

A képernyőn az elem ikont 
pirosnak mutatja a készülék  
Boost módba való beállításával, 
ezzel jelezve a legrövidebb  
akkumulátor élettartamot  
a három teljesítménymód közül.

A kijelzőn megjelenő kék 
elem ikon jelzi a Med módot, 
amely az akkumulátor 
közepes használati idejét 
biztosítja.

A nyíl jelzi a 
porszívőcső-vég 
csatlakozását  
a tisztítófejhez.



Készülék töltése

Fontos, hogy új készülékét az első használat, illetve minden tisztítás után 
teljesen feltöltse. Erre azért van szükség, hogy az akkumulátor és a vizsgáló 
rendszer algoritmusa folyamatosan „tanuljon”. Készüléke teljes feltöltése 
segít, hogy pontosabban ki tudja számolni a hátralévő üzemidőt.

Közvetlenül vagy a dokkolón keresztül csatlakozhat a töltőhöz.

Az akkumulátor mindkét oldalán található kék LED villog töltés közben.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, mindkét LED 5 másodpercig  
világít.

Az akkumulátor teljesen fel van töltve, ha a kijelző 100%-ot mutat.

A készüléke nem fog üzemelni, illetve tölteni, ha a környezeti hőmérséklet 
alacsonyabb 5 °C-nál. Ennek célja a motor és az akkumulátor védelme.

Bepattintható akkumulátor cseréje

Ha van tartalék akkumulátora, akkor javasoljuk, hogy felváltva használja 
őket az egyenletes teljesítmény fenntartása érdekében.

Akkumulátor eltávolítása
Nyomja felfelé az akkumulátor kioldógombját a markolat tetején, 
és csúsztassa ki a helyéről.

Akkumulátor töltése.

Az akkumulátor visszahelyezése
Igazítsa az akkumulátort a markolathoz, és csúsztassa a helyére. 
Határozottan nyomja, míg a helyére nem kattan.

Padlók ápolása

Ellenőrizze, hogy a tisztítófej vagy a kiegészítő alja tiszta, és nincs-e benne 
olyan törmelék, amely kárt okozhat.

A padlók, szőnyegek és bútorok porszívózása előtt ellenőrizze a gyártó által 
ajánlott tisztítási útmutatókat.

Ezt a készüléket kemény padlók tisztítására alakították ki. A készülék 
hengerkeféje károsíthat bizonyos szőnyeg- és padlótípusokat. Egyes 
szőnyegek bolyhosodhatnak, ha porszívózáskor forgó hengerkefét használ. 
Ha ez előfordul, javasoljuk, hogy a motorizált tisztítófej nélkül porszívózzon, 
és egyeztessen a padlójának gyártójával.
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A nyilak megmutatják az akkumulátor kiengedőgomb helyét, 
az akkumulátor így levehető a fogantyúról, ha a gombot 
megnyomják. Helyezze vissza az akkumulátort a markolat 
aljába úgy, hogy a helyére kattanjon.

A töltő a fali aljzatból közvetlenül  
az akkumulátor elejébe csatlakozik.

A töltő a fali dokkolón 
keresztül csatlakozik  
az áramforráshoz.



Az LCD-kijelző

Beállítások
A gombbal vezérelheti a készüléke beállításait.  
A beállítási menü eléréséhez koppintson a gombra és tartsa lenyomva, 
amíg a menü meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg az elérhető opciók 
megtekintéséhez.

Nyelv váltása
A kijelző nyelvének megváltoztatásához tartsa lenyomva a gombot,  
amíg meg nem jelenik a nyelvek listája. Engedje fel a gombot.

Nyomja meg a gombot a listán belüli kívánt nyelv kiválasztásához.  
Tartsa nyomva a gombot, amíg a visszaszámlálás véget nem ér.

Egy zöld pipa jelenik meg a kijelzőn, amely igazolja, hogy a nyelv 
kiválasztása sikeres volt.

A kiválasztás törléséhez engedje fel a gombot a visszaszámlálás során.

Figyelmeztetési beállítások módosítása
Kikapcsolhatja a figyelmeztető motorpulzálást. Készüléke már nem fog 
pulzálni, de az üzemidőre vonatkozó figyelmeztetés továbbra is megjelenik  
az LCD-kijelzőn, amikor készülékének szüksége van a figyelmére.

A figyelmeztetések kikapcsolása nem fogja megszüntetni az eltömődést jelző 
pulzálást. Ennek célja az esetleges eltömődések megszüntetése, megelőzve 
a készülék károsodását.

Koppintson a képernyőre a beálltások menüben való görgetéshez.  
Válassza ki a Figyelmeztetések opciót.

Görgessen a be- és kikapcsoláshoz. Tartsa lenyomva a gombot, amíg  
a visszaszámlálás véget nem ér, és egy pipa meg nem jelenik a kijelzőn.  
A kiválasztás törléséhez engedje fel a gombot a visszaszámlálás során.
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A kijelző egy sárga figyelmeztető 
háromszöggel jelzi a problémát.

Az első kijelzőn a nyelvek listája 
látható, a másodikon pedig  
a pipa, amely jelzi, hogy a nyelv 
beállítása sikeres volt.

A kijelzőn lévő kiválasztógomb 
megnyomása.



Üzemidő-visszaszámlálás
Amikor az akkumulátorának töltésre van szüksége, a készülék háromszor pulzál, 
és a kijelzőn megjelenik egy alacsony üzemidő figyelmeztetés.

Amikor akkumulátora lemerül, egy piros figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn.

Akkumulátor állapota
Az akkumulátor hatékonysága érdekében használja a készüléket ECO vagy 
Auto/Med üzemmódban.

Figyelmeztetések
Figyelmeztetések, amelyeket tapasztalhat:

Szűrő – a szűrő nincs megfelelően felhelyezve, vagy tisztításra szorul.

Elzáródás – a készülékben elzáródás van, amelyet el kell távolítani.

Kilépés a beállításokból
A beállítások menüből való kilépéshez koppintson a képernyőre, görgessen 
végig a menün, majd válassza a „Kilépés a menüből” lehetőséget.
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A hátralévő 
akkumulátoridő számmal 
és egy félig töltött 
akkumulátorral jelenik 
meg a képernyőn.

Piros kijelzőn egy töltő  
csatlakoztatása az aljzatba. 
Ez azt mutatja, hogy  
az akkumulátor üres,  
és tölteni kell.

Az akkumulátor állapotát  
a kijelzőn lévő akkumulátor 
jelzés mutatja.

Figyelmeztető 
jelzés  
„A levegő útja 
elzáródott” 
felirattal.

Figyelmeztető 
jelzés  
„A szűrő 
nincs lezárva” 
szöveggel.

Figyelmeztető 
jelzés 
„Szűrőtisztítás 
szükséges” 
felirattal.

Figyelmeztető 
jelzés „Töltse 
fel, mielőtt 
használja” 
felirattal.

Kijelző „Kilépés  
a menüből” felirattal  
és visszalépés ikonnal.



Portartály kiürítése

Ürítse ki a portartályt, amint a benne található szennyeződés szintje  
eléri a MAX jelzést. A MAX jelzést ne töltse túl. Ha a szennyeződés  
szintje eléri a MAX vonalat, hatással lehet a készülék teljesítményére,  
és gyakoribb szűrőtisztítást igényelhet.

Porszívócső eltávolítása
Nyomja meg a piros porszívócső kioldógombot, és húzza el a porszívócsövet 
a portartálytól.

Ürítse ki a port
Tartsa a készüléket a szemetes felett, lefelé célozva.

Határozottan nyomja meg a piros portartály kioldó gombot. A portartály lecsúszik, 
közben letisztítva a szűrő borítását, és a tartály alja kinyílik.

A portartály nem fog kinyílni, ha a piros tartálykioldó gomb nincs teljesen lenyomva.

Minimalizálja a porral való érintkezést.
Ürítéskor helyezze a portartályt egy porálló zacskóba. Óvatosan vegye ki az 
üres portartályt, és szorosan zárja le a zacskót, majd dobja ki.

Csukja össze a portartályt.
Tolja a portartályt felfelé, amíg a tartály és a zárófedél a helyére nem kattan.

Portartály tisztítása

Portartály eltávolítása
Ha szükséges a portartály tisztítása, ürítse ki a Portartály kiürítése c. bekezdésben leírtak szerint.

Nyomja meg a piros portartály-kioldógombot, és csúsztassa le a tartályt a sínről.

Kizárólag nedves ruhával tisztítsa a portartályt.

Visszahelyezés előtt győződjön meg róla, hogy a portartály és a tömítések teljesen szárazak.

Portartály visszahelyezése
Helyezze a gerincrészt a tartály sínjébe.

Zárja be a portartályt a tartály aljának felfelé nyomásával, amíg a portartály és az alja nem 
kattan a helyére.

A portartály nem helyezhető mosogatógépbe. Ne használjon mosószert, kenőanyagot vagy 
légfrissítőt a tisztításhoz, mivel ez károsíthatja a készüléket.
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A MAX jelzés a tartályon azt 
jelzi, hogy a szennyeződés 
nem telítődhet a MAX jelzés 
fölé, miközben a készülék 
a normál használat során 
döntött állapotban van.

Ez az illusztráció a portartály 
zsákba való ürítéséről felhívja 
rá a figyelmet, hogy kiürítés 
közben ne nyomja meg az 
indítóravaszt.

A portartály fedele egy 
jól hallható kattanás 
után záródik, és szintén 
egy kattanó hang kíséri, 
ha szabályosan van  
a helyére tolva.

A portartály fedele egy 
jól hallható kattanás után 
záródik, és szintén egy kattanó 
hang kíséri, ha szabályosan 
van a helyére tolva.

Az eltávolított  
portartály és a tartály 
kiengedő kar helye,  
a tartálysín alatt.

A portartály 
visszacsúsztatása  
a sín segítségével.



Szűrő tisztítása

További információért és ismertető videókért látogasson el a www.dyson.hu/support weboldalra.

A optimális szívóteljesítmény fenntartása érdekében havonta legalább egyszer mossa meg 
a szűrőjét.

Csavarja a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a készülékből.
Csavarja le a szűrőt

Ütögesse meg a szűrőt
Mielőtt kimossa a szűrőjét, finoman ütögesse meg egy szemetes felett, hogy 
eltávolítsa a felesleges port, illetve törmeléket.

Tisztítsa meg a szűrőt
Meleg csapvizet folyatva, ujjaival való dörzsléssel mossa le a szennyeződéseket 
a szűrő külső részéről.

Töltse meg és rázza
Helyezze a kezét a szűrő egyik végére.

Töltse fel a szűrőt meleg csapvízzel.

Tegye a kezét a szűrő nyitott végére, és erősen rázza meg, hogy eltávolítsa  
a beszorult törmeléket és szennyeződéseket.

Ismételje meg a lépéseket, amíg tiszta víz nem folyik a szűrőn keresztül.

Rázza ki a vizet
Ürítse ki a szűrőt, és erősen rázza meg, hogy eltávolítsa a felesleges vizet. 

Rázza felfelé és lefelé egyaránt.

Addig rázza, amíg nem jön több víz a szűrőből.

Szárítsa meg a szűrőt
Ne szárítsa a szűrőjét szárítógépben, mikrohullámú sütőben vagy nyílt láng közelében.

Fontos: Visszahelyezés előtt győződjön meg róla, hogy a szűrő teljesen száraz.  
Készüléke meghibásodhat, ha nedves szűrővel használja.

A szűrő a markolat végén 
helyezkedik el.

A kemény, 
műanyag végénél 
fogva ütögesse  
a szűrő másik végét 
egy szemetes felett.

A szűrőt függőlegesen 
tartva, szélesebb 
végével a tenyerén.  
Víz folyik a csapból 
a szűrő keskenyebb 
végébe.

A szűrő nyitott 
oldalának lefogása, 
és a rázás irányának 
jelzése nyilakkal.

Kéz tartja a szűrőt, amely a szűkített 
végével néz lefelé. Vízcseppek  
rázódnak ki a szűrőből, a szűkített  
vége továbbra is lefelé néz.

Szűrő szárítása  
a redőzött szűrővéggel 
felfelé néző helyzetben.

http://www.dyson.hu/support


Eltömődések megszüntetése

Válassza le a készüléket a töltőről, mielőtt ellenőrzi az eltömődéseket.
Vigyázzon, ne érjen az indítóravaszhoz, és ügyeljen az éles tárgyakra.

Az eltömődések megszüntetése előtt hagyja kihűlni a készüléket.

Ne használja a készüléket, miközben elzáródásokat keres; ez sérülést 
okozhat.

Távolítsa el a portartályt, és ellenőrizze az eltömődéseket a készüléke 
markolatában.

Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden eltömődést 
megszüntetett, illetve minden elem a helyén van. 

Ha a készüléke eltömődést észlel, a motor pulzálni kezd. Amíg az eltömődést 
nem szünteti meg, a készüléket nem fogja tudni használni.

Ha készülékét a motor pulzálása alatt próbálja használni, automatikusan  
ki fog kapcsolni.

Az elzáródások ellenőrzéséhez távolítsa el a portartályt a markolatról  
a Portartály tisztítása c. bekezdésben leírt módon, majd szüntesse meg  
az elzáródást.

Ha az elzáró akadályt nem tudja eltávolítani, szükség lehet a hengerkefék 
kivételére is.

A készülék használata előtt minden alkatrészt biztonságosan helyezzen vissza.

Az elzáródások tisztítása nem képezi a garancia részét.

Ellenőrizze  
a porszívócső 
eltömődését,  
eltávolított  
helyzetben nézzen  
bele mindkét végéből.

Fordítsa át  
a tisztítófejet,  
és ellenőrizze  
a hengerkefe,  
illetve a légnyíláson 
található akadályozó 
tényezőket.

A portartály eltávolítása után 
kezdje el keresni az elzáródás 
okát, különös tekintettel  
a légbeáramló nyílásra,  
amely a készülék jobb  
oldalán található, közvetlenül  
a portartály és a központi  
egység találkozásánál.



A Laser Slim Fluffy™ hengerkefe mosása

Laser Slim Fluffy™ tisztítófej egy mosható hengerkefével rendelkezik.  
Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében ellenőrizze,  
illetve tisztítsa a hengerkeféket.

Győződjön meg róla, hogy a töltője ki van húzva a készülékből, illetve ügyeljen 
rá, hogy ne húzza meg az indítóravaszt.

Hengerkefe eltávolítása
A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne alkalmazzon 
tisztító-, polírozó- és légfrissítő szereket.

Nyomja meg a porszívócső végén található tisztítófej kioldó gombot. Helyezze  
a tisztítófejet fejjel lefelé.

Tolja fel teljesen a zárókupakot, és húzza ki a hengerkefét a tisztítófejből.

Távolítsa el a zárókupakot a hengerkeféről. Ne mossa meg a zárókupakot.

Meleg csapvizet folyatva, ujjaival való dörzsöléssel mossa  
le a szennyeződéseket a henger külső részéről. 

Távolítson el annyi felesleges vizet, amennyit csak tud. Húzza végig  
a kezét a hengerkefén, és a végén csavarja ki a vizet belőle.

Állítsa függőleges helyzetbe a hengerkefét az ábra szerint.  
Hagyja száradni legalább 24 órán keresztül.

Mossa le, illetve szárítsa meg a tisztítófejet

Helyezze vissza a hengerkefét
Mielőtt visszahelyezné a hengerkefét, győződjön meg róla, hogy teljesen száraz.

Helyezze vissza a zárókupakot a hengerkefére.

Csúsztassa vissza a hengerkefét a tisztítófejbe. Nyomja vissza a zárókupakot, 
amíg az biztonságosan vissza nem kattan zárt helyzetbe.

A lézerlencse tisztítása
Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében tartsa tisztán a lézerlencsét. 
Csak akkor tisztítsa a lézerlencsét, ha a tisztítófej nincs csatlakoztatva  
a készülékhez.

Használjon egy száraz, szálmentes ruhát a lencse tisztításához.
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A hengerkefe nyitott és zárt 
vége. Függőleges helyzetbe, 
a zárt végével felfelé szárítsa.

A hengerkefe  
visszahelyezve  
a tisztítófejbe,  
a zárókupak  
visszaforgatva  
zárt pozícióba.

A zárókupakot  
legfeljebb 90⁰-ban kell  
a tisztítófejhez illeszteni, 
ennél nagyobb bezárt  
szög esetén a zárókupakot 
nem fogja tudni bezárni.

A hengerkefék eltávolítása,  
a zár egy horizontális  
helyzetben áll ahol a feloldás 
jelzés az óramutató járásával 
ellentétes 90°-os szögben 
található, és a zárt jelzés 
pedig az óramutató járásával 
megeggyező 90°-os szögben 
található.



Eltömődések megszüntetése a Hair Screw motorizált fejben

A Hair Screw motorizált fej nem tartalmaz mosható hengerkefét. Az optimális 
teljesítmény fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizze a hengerkefét, és 
távolítsa el a szennyeződéseket.

Győződjön meg róla, hogy a töltője ki van húzva a készülékből, illetve ügyeljen  
rá, hogy ne húzza meg az indítóravaszt.

Távolítsa el a borítót, illetve a hengerkefét
Távolítsa el a Hair Screw motorizált fejet a porszívócsőről vagy a markolatról.

Nyissa fel a takarólapot. Nyomja le a piros kart, hogy felnyissa a tisztítófej 
borítását.

Húzza le a tisztítófej borítását a szerkezetről.

Keresse meg az elzáródás okát.
Határozott mozdulattal húzza ki a hengerkefét a fő egységből.

Ellenőrizze és távolítsa el az elzáródás okát a Hair Screw motorizált fej 
mindhárom részéből.

A Hair Screw motorizált fej nem mosható. Szálmentes nedves ruhával törölje át.

A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne 
alkalmazzon tisztító-, polírozó- és légfrissítő szereket.

A Hair Screw motorizált fej összeszerelése
Helyezze vissza a hengerkefét, és nyomja erősen, amíg vissza nem kattan a helyére.

Ellenőrizze, hogy a piros zárókar a nyitott pozícióban van. Igazítsa a tisztítófej 
takaróelemét a főtesten lévő sínhez. Nyomja addig, amíg vissza nem kattan  
a helyére.

Nyomja fel a piros zárókart, amíg a helyére nem kattan, és nyomja a helyére  
a takarólapot.

Zárja vissza a házat  
a hengerkefére, és nyomja 
felfelé a Hair Screw motorizált 
fej hátulján található kart  
a lezáráshoz.

A hengerfejet elengedő kar  
a Hair Screw motorizált fej alján 
helyezkedik el.

A hengerkefe 
eltávolításával minden 
hajszál, törmelék,  
szál eltávolítható.



9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

Kiegészítők tisztítása

Készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne 
alkalmazzon tisztító-, polírozó- és légfrissítő szereket.

Törölje le egy nedves, szálmentes ruhával, ügyelve arra, hogy ne érintkezzen 
a csatlakozóvéggel.

Használat előtt győződjön meg róla, hogy kiegészítői teljesen szárazak.

Kombi szívóka Résszívó fej Hosszabbító gégecső Light Pipe világító 
résszívó fej

Low reach adapter Mini puha porkefe

Keménysörtés kefe Up-top adapter Matractisztító fej



A készülék karbantartása

A legjobb teljesítmény fenntartása érdekében fontos, hogy rendszeresen tisztítsa készülékét, 
és ellenőrizze, nincs-e eltömődve.

Vigyázzon a készülékére
Ha a készüléke poros, csak szálmentes nedves ruhával törölje meg.

Ellenőrizze az eltömődéseket a készüléke tisztítófejében, kiegészítőiben, illetve a markolatban.

Rendszeresen mossa le a szűrőjét, és hagyja teljesen megszáradni.

A készüléke tisztításakor ne alkalmazzon tisztító-, illetve polírozószereket.

Vigyázzon az akkumulátorra
Az akkumulátor hatékonysága érdekében használja a készüléket ECO vagy Auto/Med üzemmódban.

A készüléke nem fog üzemelni, illetve tölteni, ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb 5 °C-nál.  
Ennek célja a motor és az akkumulátor védelme.

Az Ön szériaszáma
Szériaszámát megtalálja a készüléken, az akkumulátoron, illetve a töltőn.  
A regisztrációhoz használja szériaszámát.


