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Áttekintés
1� A csomag tartalma

Fő készülékház (1 db) Fogantyú (1 db)

Külső akkumulátortöltő (1 db) Hálózati adapter (1 db) Nagy hatékonyságú 
részecskeszűrő (HEPA) (1 db)

Forgókefe (1 db) Tisztítókefe (1 db) HEPA szűrő tartó (1 db)

 

Tisztítókefe/forgókefe tartó (1 db) Tisztítófolyadék (1 db)
Gyors használatba vételi útmutató  

(1 db)

 

Felhasználói kézikönyv (1 db)
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2� Alap
Porszívó

 

LED-es indikátorgyűrű

Hordozófogantyú

Forgókefe

Alumíniumcső

Fogantyú

Képernyő

Öntisztító gomb

Módválasztó gomb

Bekapcsoló gomb

Tisztavíz-tartály

Piszkosvíz-tartály

Forgókefe-kioldó gomb

Kioldógomb a tisztavíz-tartály 
eltávolításához

Kioldógomb a piszkosvíz-
tartály eltávolításához

Név Leírás

Bekapcsoló gomb • A bekapcsoláshoz tartsa benyomva 3 másodpercig.
• Kikapcsoláshoz nyomja meg egyszer.

Módválasztó gomb

• Tisztításkor nyomja meg a módválasztó gombot az automatikus/standard/
nagyteljesítményű módok közötti váltáshoz.

• Töltés közben nyomja meg a módválasztó gombot a forgókefe légszárításos 
tisztítási módjának be-/kikapcsolásához.

• Töltés közben tartsa benyomva 3 másodpercig a módválasztó gombot a 
nyelvváltási módra kapcsoláshoz. Nyomja meg egyszer egy másik nyelvre történő 
váltáshoz. Kilépéshez tartsa benyomva 3 másodpercig a módválasztó gombot.



3

Név Leírás

Öntisztító gomb

• Töltés közben nyomja meg az öntisztító gombot az öntisztító mód be-/
kikapcsolásához. A teljes folyamat 2 percet vesz igénybe. Az öntisztítás után 
javasolt kiüríteni a piszkosvíz-tartályt.

• Tartsa benyomva 3 másodpercig az öntisztító gombot a hangvezérlés be-/
kikapcsolásához.

LED-es 
indikátorgyűrű

A padló tisztasága:
• Bíborvörös: nagyon piszkos
• Sárga: enyhén piszkos
• Kék: normál
• Piros: valószínűleg a piszok eltakarta a szennyeződés-érzékelőt

Külső akkumulátortöltő

HEPA szűrő 
tartó

Adapter 
csatlakozója

Tisztítókefe/
forgókefe tartó

Külső 
akkumulátortöltő

Képernyő
Automatikus mód

Standard mód

Működésjelző sáv

Nagyteljesítményű mód

Akkumulátor töltésszintje

Forgókefe légszárítása 

Megtelt a piszkosvíz-tartály - Riasztás

Öntisztító mód

Üres a tisztavíz-tartály - Riasztás
Forgókefe hiba
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Rövid használati útmutató
1� Fogantyú felszerelése
Helyezze be függőlegesen a fogantyút a készüléken található foglalatba, amíg egy kattanó hangot hall. A 
sikeres összeszerelés érdekében bizonyosodjon meg, hogy a fogantyú szorosan és szilárdan rögzítve van.

2� Töltés
Használat előtt csatlakoztassa készülékház csatlakozófelületét és a külső akkumulátortöltőt az adapterhez, 
majd helyezze a készüléket a töltőre a feltöltéshez. Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a készülék 
teljesen feltöltődött.

• Raktározza el a külső akkumulátortöltőt, ha nem használja.
• Töltés közben állítsa a készüléket függőlegesen a fal mellé, hogy ne dőlhessen el, illetve ne okozzon 

más gondokat.
• A teljes feltöltés 4 ± 0,5 órát igényel. 
• A kijelző mutatja az akkumulátor töltésszintjét és a teljes töltésszint elérését hangüzenet jelzi.
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3� Nyelv módosítása
A készülék töltése közben tartsa benyomva 3 másodpercig a módválasztó gombot a nyelvváltási módra 
kapcsoláshoz (Nyelvek sorrendje: angol, francia, német, olasz). A nyelvek között a módválasztó gomb 
megnyomásával válthat, a kilépéshez pedig tartsa benyomva 3 másodpercig a módválasztó gombot.
Az alapértelmezett nyelv az angol.

Módválasztó gomb

4� Tiszta víz adagolása
Vegye ki a tisztavíz-tartályt és vegye le a fedelét, töltse meg tiszta vízzel, adjon hozzá fél kupak 
tisztítófolyadékot (kb. 3,5 ml), majd zárja vissza a fedelét és helyezze vissza a tartályt a készülékbe.

A víz hőmérséklete ne haladja meg a 60°C-ot (140°F). 

1. Vegye ki a tisztavíz-tartályt és töltse meg tiszta 
vízzel, majd adjon hozzá fél kupak tisztítófolyadékot 
(kb. 3,5 ml).

2. Helyezze vissza a tartályt a készülékbe. 
Rögzítéskor kattanó hangot ad ki. Figyeljen arra, 
hogy a fedél legyen szorosan visszazárva.

5� Takarítás indítása
Vegye le a készüléket a külső akkumulátortöltőről, majd óvatosan lépjen rá a kefefejekre, miután a földre 
fektette a keféket. Ezt követően billentse hátra a készüléket, majd az indításhoz tartsa benyomva kb. 3 
másodpercig az indítógombot.

Az alapértelmezett üzemmód az automatikus. A leállításhoz nyomja meg az indítógombot.

Kérjük, ne tisztítson alkoholt, habzó folyadékot , stb. a készülékkel.

FIGYELEM!
• Ne használja habzó folyadék felszívására. A nagyteljesítményű mód nagy 

mértékben szennyezett környezet takarításához javasolt.
• A berendezés függőleges kapcsolóval rendelkezik. Takarítás közben 

billentse hátra a készüléket, mielőtt bekapcsolja. A billentési szög ne 
haladja meg a 140 fokot, ellenkező esetben szivárogni fog a víz.
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Bekapcsoló gomb

6� Módváltás
Működés közben a módválasztó gombbal válthat standard vagy nagyteljesítményű módra. A takarítás 
befejezésekor nyomja meg az indítógombot.

Automatikus mód

Nagyteljesítményű módStandard mód
Bekapcsoló gomb

Módválasztó 
gomb

7� Öntisztítás
• Kérjük, cseréljen vizet a piszkosvíz-tartályban az öntisztítás elindítása előtt, illetve az öntisztítás 

befejeztével. Ha a külső akkumulátortöltőn szennyeződés jeleit észleli, haladéktalanul tisztítsa meg. 
• Tartsa benyomva az öntisztító gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig a hangvezérlés be-/

kikapcsolásához.
• Kérjük, figyeljen a töltő tisztítására a forgókefe öntisztítását követően. 

• Haladéktalanul helyezze vissza a készüléket a külső akkumulátortöltőre használat után. Az öntisztító 
funkciót a forgókefe szennyeződésének mértékétől függően használja.

• Ha a készülék tisztítást igényel, nyomja meg a fogantyú hátulján található öntisztító gombot az öntisztítás 
indításához.

• Az öntisztítás befejezése után a készülék töltési módra vált.

Öntisztító gomb
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8� Piszkos víz kiürítése
Vegye ki a piszkosvíz-tartályt és vegye le a fedelét, vegye ki a szennyeződés-leválasztót, ürítse ki a piszkos 
vizet és távolítsa el a szennyeződéseket, majd helyezze vissza a piszkosvíz-tartályt a készülékbe.

• Ha a HEPA szűrő tisztítást igényel, kérjük, csak a mosást és megszárítást követően helyezze vissza, 
ellenkezőleg ronthatja a készülék teljesítményét.

• Mindig a tartályt fogja. Ha a fedelét fogja, a tartály kieshet.

1. Vegye ki a piszkosvíz-tartályt. 2. Fogja meg a tartályt és vegye le a 
fedelét.

3. Vegye ki a szennyeződés-
leválasztót.

4. Tisztítsa meg a fedelet, a 
szennyeződés leválasztót és a 
tartályt.

5. Szerelje össze, majd helyezze 
vissza a tartályt a készülékbe. 
Rögzítéskor kattanó hangot ad ki.

9� Forgókefe légszárítása - Bevezetés
• Töltés közben a forgókefe légszárítási funkciója automatikusan üzemel.
• Az alapos és egyenletes légszárítás érdekében a forgókefe a folyamat során 3 percenként fordul egyet.
• A szárítás kb. 2 óráig folyamatosan üzemel.

Forgókefe légszárítása

Módválasztó 
gomb

A termék szétszerelése
1� A fogantyú szétszerelése
a. Megfelelő szerszámot használva, például csipeszt, távolítsa el a puha gumibevonatot a készülék 

hátuljáról. 
b. Helyezzen be a lyukba egy vékony szerszámot, például csillagfejű csavarhúzót, és ezzel egyidőben 

húzza felfele a fogantyút.
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2� A hulladék-akkumulátor kezelése
• A készülék akkumulátora a környezetre káros anyagokat tartalmaz. Semlegesítéskor az akkumulátort ki 

kell venni a készülékből. Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket.
• Kérjük, kezelje megfelelően és biztonságosan a hulladék-akkumulátort, ne dobja tűzbe, illetve ne dobja ki 

vízbe vagy a talajra.
• Ha az akkumulátorból esetleg kiszivárgó folyadék bőrével vagy ruhájával érintkezik, a bőrirritáció 

elkerülése érdekében mossa meg tiszta vízzel az érintett területet, majd haladéktalanul forduljon 
orvoshoz.

1. Vegye ki a piszkosvíz-tartályt. 2. Távolítsa el a díszítést 
csipesszel.

3. Lazítsa meg a burkolat alatti 
két csavart kereszt csavarhúzóval 
(nem szükséges kivenni ezeket a 
csavarokat).

4. A kereszt csavarhúzóval csavarja 
ki a készülék hátoldalán található két 
csavart.

5. Csavarja ki ezt a négy csavart 
a kereszt csavarhúzóval.

6 .  A  c s i p e s z  s e g í t s é g é v e l 
távolítsa el a hátlapot.

7. Gumikesztyűt viselve vegye ki az 
akkumulátort.
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Rendszeres karbantartás
A készülék megfelelő teljesítményének biztosítása érdekében javasolt rendszeresen karbantartani a 
komponenseket.

1� A	termék	karbantartása	-	A	fő	készülékház	tisztítása
a. Tisztítás előtt várja meg, amíg a készülék befejezi a munkát.
b. Törölje le és mossa meg vízzel vagy semleges mosószerrel arra figyelve, hogy a törlőkendőt kicsavarja 

a készülék törlése előtt. (Vigyázzon arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe az elektromos 
alkatrészekhez.)

Bekapcsoló gomb

2� A	szennyeződés-érzékelő	tisztítása
a. Ha a padlón nem észlelhető nyilvánvaló piszok, azonban a LED-es jelzőgyűrű pirosan világít vagy villog, 

valószínűleg a szennyeződés-érzékelőt eltakarta a piszok.
b. Használat előtt vegye ki a piszkosvíz-tartályt és törölje le nedves törlőkendővel a szennyeződés-érzékelő 

csatornáját, vagy távolítsa el a szennyeződést a csatornából a mellékelt tisztítóeszközökkel.

        

3� A	piszkosvíztartály-fedél/úszó/szennyeződés-leválasztó	tisztítása
• A készülék megszakítja az automatikus üzemmódot és a kijelzőn, illetve hangüzenettel jelezni fogja, 

amikor a piszkosvíz-tartály megtelik.
• Tisztítsa meg a rátapadt szennyeződésektől a piszkosvíz-tartály belső falát a kis méretű tisztítóeszközzel.
• Mindig a tartályt fogja. Ha a fedelét fogja, a tartály kieshet.
• A tisztítást követően zárja vissza a fedelét, majd helyezze vissza a piszkosvíz-tartályt a készülékházba. 

Sikeres rögzítéskor kattanás hallatszik.
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1. Vegye ki a piszkosvíz-tartályt. 2. Fogja meg a tartályt és vegye le a 
fedelét.

3. Vegye ki a szennyeződés-
leválasztót.

4. Tisztítsa meg a fedelet, a 
szennyeződés leválasztót és a 
tartályt.

5. Szerelje össze, majd helyezze 
vissza a tartályt a készülékbe. 
Rögzítéskor kattanó hangot ad ki.

4� A	HEPA	szűrő	tisztítása

1. Vegye ki a HEPA szűrőt a 
piszkosvíz-tartály tetejéből.

2. Mossa meg a HEPA szűrőt tiszta 
vízben, majd szárítsa meg.

3. Alaposan szárítsa meg a 
HEPA szűrőt, majd helyezze 
vissza a piszkosvíz-tartályba.

• Alaposan szárítsa meg a HEPA szűrőt, mielőtt visszahelyezné a piszkosvíz-tartályba, ellenkező 
esetben romolhat a készülék teljesítménye.

• Javasolt 2~3 havonta lecserélni a HEPA szűrőt.

5� A forgókefe tisztítása
A szívófejen visszamaradt szennyeződések eltávolításához, törölje meg a szívófejet nedves törlőkendővel. 
Tilos vízzel lemosni.
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1. Nyomja meg a gombot a készülék 
bal oldalán és vegye ki a forgókefét.

2. A tisztítókefével eltávolíthatók a 
kefefejekbe szorult hajszálak vagy 
törmelékek.

3. Mossa ki a forgókefét.

4. Tisztítsa meg a vízbefúvó 
csatornát és a szívófejet a 
tisztítókefével.

5. Törölje meg a vízbefúvó csatornát 
és a szívófejet nedves törlőkendővel.

6. Szerelje vissza a 
forgókefét.

• Ha szivárog a víz, vagy nem jön ki víz a forgókeféből, kérjük, ellenőrizze a vízbefúvó csatornát és  
a szívófejet, és tisztítsa meg a szennyeződéstől vagy piszoktól.

• Javasolt 2~3 havonta újra cserélni a forgókefét.
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Villog a 
működésjelző sáv.

A motor rendellenesen 
működik.

Indítsa újra a készüléket, miután eltávolította 
a piszkosvíz-tartály csöveit elzáró esetleges 
szennyeződést.

A készülék nem 
működik.

Nincs áramszolgáltatás vagy 
lemerült az akkumulátor.

Kérjük, használat előtt teljesen töltse fel az 
akkumulátort.

A forgókefét valami 
akadályozza, például 
hajszálak.

Tisztítsa meg a forgókefét.

Csökken a szívóerő.

A piszkosvíz-tartályban felgyűlt 
víz elérte az előírt kapacitást.

Vegye ki a piszkosvíz-tartály és ürítse ki a piszkos 
vizet a további használathoz.

A forgókefe vagy a piszkosvíz-
tartály hibásan lett beszerelve. Szerelje össze újra.

A forgókefét valami 
akadályozza, például 
hajszálak.

Tisztítsa meg a forgókefét.

Eltömődött a szívófej. Távolítsa el az idegen anyagokat a szívófejből.

Eltömődött a szennyeződés-
leválasztó tetején található 
szűrő.

Használat előtt tisztítsa meg a szűrőt.

Lemerült a készülék 
akkumulátora.

Kérjük, használat előtt teljesen töltse fel az 
akkumulátort.

Piszkos a HEPA szűrő. Tisztítsa meg a HEPA szűrőt, és használat előtt 
alaposan szárítsa meg.

A motor rendellenes 
hangokat ad ki.

Eltömődött a szívófej. Távolítsa el az idegen anyagokat a szívófejből.

A piszkosvíz-tartályban felgyűlt 
víz elérte az előírt kapacitást.

Vegye ki a piszkosvíz-tartály és ürítse ki a piszkos 
vizet a további használathoz.

Piszkos a HEPA szűrő. Tisztítsa meg a HEPA szűrőt, és használat előtt 
alaposan szárítsa meg.

Sikertelen töltés.
A fő készülékház nincs 
megfelelően csatlakoztatva a 
töltő csatlakozófelületéhez.

Kérjük, ellenőrizze és csatlakoztassa a megfelelő 
módon.

Nem jön ki víz a 
forgókeféből.

Nincs víz a tisztavíz-tartályban. Töltsön vizet a tisztavíz-tartályba.

A tisztavíz-tartály nincs 
megfelelően rögzítve. Szerelje össze újra a tisztavíz-tartályt.

Szivárog a víz a 
levegőkivezetésnél.

Nincs beszerelve a HEPA 
szűrő. Szerelje be megfelelően a HEPA szűrőt.

Nincs beszerelve a 
szennyeződés-leválasztó. Szerelje be a szennyeződés-leválasztót.

Mosás után nem száradt meg 
teljesen a HEPA szűrő.

Használat előtt mindig alaposan szárítsa meg a 
HEPA szűrőt a visszaszerelés előtt.

A piszkosvíz-tartályban felgyűlt 
víz elérte az előírt kapacitást.

Vegye ki a piszkosvíz-tartály és ürítse ki a piszkos 
vizet a további használathoz.

A készülékre vonatkozó további információkat a www.ezviz.com/eu weboldalon talál.
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