
Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby z
wadami fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi lub ograniczonym
doświadczeniem lub wiedzą pod nadzorem rodzica lub opiekuna, aby zapewnić
bezpieczną obsługę i uniknąć wszelkich
ryzyko zagrożeń. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować. Odkurzacz
nie jest zabawką. Dzieci nie mogą bawić się ani obsługiwać tego produktu.
Zachowaj ostrożność podczas korzystania z odkurzacza w pobliżu dzieci. Nie
pozwalaj dzieciom na czyszczenie lub konserwację odkurzacza bez nadzoru rodzica
lub opiekuna.
Nie używaj odkurzacza na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach. Używaj
odkurzacza tylko na suchych powierzchniach wewnętrznych. Nie dotykaj wtyczki ani
żadnej części odkurzacza mokrymi rękami.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń, przed użyciem sprawdź, czy
bateria litowa i ładowarka nie są uszkodzone. Nie używaj odkurzacza, jeśli bateria
litowa lub ładowarka są uszkodzone.
Miękka dysza rolkowa, mini-zmotoryzowana dysza, bateria, metalowy wtyk złącza i
odkurzacz przewodzą prąd elektryczny i nie należy ich zanurzać w wodzie ani innej
cieczy. Po wyczyszczeniu wysusz wszystkie filtry.
Zapobiegaj obrażeniom spowodowanym przez ruchome części. Przed czyszczeniem
miękkiej dyszy wałka/mini-zmotoryzowanej dyszy wyłącz odkurzacz. Miękka dysza
rolkowa, pojemnik na kurz i filtr muszą być prawidłowo zainstalowane przed
użyciem odkurzacza.
Używaj wyłącznie oryginalnego adaptera do ładowania. Nigdy nie używaj
nieoryginalnego zasilacza, ponieważ może to spowodować zapalenie się baterii
litowej.
Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak
benzyna, wybielacz, amoniak, środki do czyszczenia kanalizacji lub inne płyny.
Nie używaj odkurzacza do zbierania ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak
szkło, gwoździe, śruby lub monety, które mogą uszkodzić urządzenie. Nie używaj
odkurzacza do zbierania cząstek płyt kartonowo-gipsowych, popiołu, takiego jak
popiół z kominka, lub palenia lub spalanie materiałów takich jak węgiel, niedopałki
papierosów czy zapałki.

Przed użyciem sprawdź obszar, który ma być oczyszczony. Aby zapobiec

zablokowaniu otworów, usuń większy papier, ślinę, plastikową szmatkę lub ostre

przedmioty (takie jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty,

które są większe niż otwory.
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Trzymaj włosy, luźną odzież, palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych
części odkurzacza. Nie kieruj węża, różdżki ani narzędzi w oczy lub uszy ani nie
wkładaj ich do ust.
Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów odkurzacza. Nie używaj odkurzacza z
zablokowanym otworem. Chronić przed kurzem, kłaczkami, włosami i innymi
przedmiotami, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
Nie opieraj odkurzacza o krzesło, stół lub inną niestabilną powierzchnię, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Jeśli odkurzacz
ulegnie uszkodzeniu w wyniku przewrócenia lub w inny sposób działa
nieprawidłowo, skontaktuj się z naszym autoryzowanym serwisem. Nigdy nie próbuj
samodzielnie demontować urządzenia.
Wszystkie instrukcje w instrukcji dotyczące ładowania akumulatora muszą być:
ściśle przestrzegane.
Niewłaściwe naładowanie akumulatora w określonym zakresie temperatur może
spowodować jego uszkodzenie.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania odkurzacza do czyszczenia
schodów. Upewnij się, że odkurzacz jest odłączony, gdy nie jest używany przez
dłuższy czas, a także przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych
lub napraw.
Nie instaluj, nie ładuj ani nie używaj tego produktu na zewnątrz, w łazienkach lub
przy basenie.
Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarem: Nie nanosić żadnego zapachu na filtr
odkurzacza. Wiadomo, że tego typu produkty zawierają łatwopalne chemikalia,
które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
My Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że   ten sprzęt jest
zgodny z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz poprawkami.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: www.dreame-technology.com

EKRAN

Rolka odkurzacza

Guzik
zwalniający
rolkę

PORT ŁADOWANIA

On/Off 

Pojemnik na kurz

Guzik zwalniający pojemnik

HEPA filtr

Guzik zwalniający
przedłużenie
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Przedłużka

Ładowarka Wąż
przedłużający

Uchwyt do
ładowania i

przechowywania
2 w 1

Dysza
szczelinowa

2 w 1

Dysza z miękkim
wałkiem

Dysza
szczotkowa

2 w 1

Mini-
zmotoryzowana

dysza

Notatka:
Gdy odkurzacz zostanie w pełni naładowany, wskaźnik wyłączy się po 5 minutach,
a odkurzacz przejdzie w tryb oszczędzania energii.

Notatka:
• W pełni naładuj odkurzacz przed pierwszym użyciem. To zajmie
około 4 godzin.
• Odkurzacz nie może być używany podczas ładowania.
• Odkurzanie w trybie turbo przez dłuższy czas spowoduje nagrzewanie się
akumulatora, co wydłuża czas ładowania. Odczekaj 30 minut, aż odkurzacz ostygnie
przed ładowaniem.
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(W tym śruby × 2,
kołki ścienne × 2)

Akcesoria

STATUS BATERII

Off Blinking On

Przegląd ŁADOWANIE
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a. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby
przejść do interfejsu wyboru języka;

b.Kliknij, aby przewinąć listę języków i
wybierz odpowiedni język

c. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby
zapisać swój
ustawienie ustawienia.

Uwaga: Jeśli musisz zwrócić uwagę na jakiekolwiek nieprawidłowości podczas
użytkowania produktu, na ekranie pojawi się komunikat. Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zachować normalne działanie.

Elektroniczna blokada/resetuj filtr
·Kliknij, aby przejść do trybu pracy
·Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, aby
przejść do interfejsu resetowania filtra

 
Pierścień monitora poziomu baterii
·Niebieski: poziom naładowania baterii
przekracza 20%
·Czerwony: poziom naładowania baterii jest
niższy niż 20%

Przełącznik biegów / Konfiguracja języka
·Kliknij, aby przejść do trybu Eco, Med Mode i
Tryb turbo
·Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby
wejść do
Interfejs ustawień języka

Uwaga: Jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja przez ponad 5 sekund, nastąpi
automatyczne wyjście z interfejsu ustawień języka, a wyświetlane informacje
zostaną wyłączone.

W razie potrzeby można ustawić język monitów wyświetlacza (uproszczony
angielski jest domyślnym ustawieniem podczas uruchamiania urządzenia) za
pomocą następujących metod.

Tryb 2: Tryb ciągłego czyszczenia (elektroniczna blokada)
W trybie gotowości kliknij elektroniczny przycisk blokady, aby przejść do trybu
ciągłego sprzątania, a następnie krótko naciśnij przełącznik, aby odkurzacz
przeszedł w tryb ciągłego sprzątania.
Użyj blokady elektronicznej, aby uwolnić palec i uniknąć zmęczenia palców
spowodowanego przytrzymaniem przełącznika.

Notatka:
• W tym trybie krótko naciśnij przełącznik, aby zawiesić działanie lub rozpocząć od
nowa, i
tryb pracy odkurzacza się nie zmieni.

• Kliknij ponownie blokadę elektroniczną, aby wyjść z trybu ciągłego czyszczenia.

Odkurzacz ma dwa tryby pracy, które można wybrać według własnych
potrzeb.

Tryb 1: tryb nieciągłego czyszczenia
Naciśnij i przytrzymaj przełącznik odkurzacza, aby rozpocząć pracę, i zwolnij go, aby
natychmiast się zatrzymać.
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Jak używać

Konfiguracja języka

Wprowadzenie funkcji do ekranu wyświetlacza Czyszszczenie
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Dysza szczotkowa 2 w 1
Nadaje się do odkurzania kurzu
i roztocza na łóżkach, sofach i
innych
tkanina meblowa.

Dysza z miękkim wałkiem
Nadaje się do odkurzania drewna,
płytek, marmuru i innych twardych
powierzchni podłogowych, a także do
odkurzania większych kawałków brudu i
gruzu.
Miękką dyszę rolkową można również
podłączyć bezpośrednio do odkurzacza.

Mini-zmotoryzowana dysza
Silne wibracje zapewniają głębokie
czyszczenie
działanie usuwające roztocza i kurz
z materacy i powierzchni tkanin.

Dysza szczelinowa 2 w 1
Nadaje się do odkurzania pęknięć,
narożników
drzwi i okien, schodów i innych
trudno dostępne miejsca.

Wąż przedłużający
Służy do czyszczenia trudno dostępnych narożników.

Notatka:
• Jeśli jakakolwiek obracająca się część utknie, odkurzacz może się automatycznie
wyłączyć.
Usuń wszelkie uwięzione ciała obce, a następnie wznów używanie.

• Odkurzacz wyłączy się automatycznie, jeśli jego silnik przejdzie w tryb ochrony

przed przegrzaniem. Poczekaj, aż temperatura silnika powróci do normy przed

wznowieniem użytkowania.
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Korzystanie z różnych załączników
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Jeśli musisz zwrócić uwagę na jakiekolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania
produktu, na ekranie pojawi się monit. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby zachować normalne działanie.

Model Dreame V11
Moc czyszcząca 150 AW
Waga 1,6 kg
Silnik Dream Space 4.0 High-speed Motor
Czas ładowania Ok. 4 godziny
System filtracji 12-stopniowy cyklon samoczyszczący, 
5 poziomowy system filtracji
Czas pracy Do 90 minut
Pojemność akumulatora 3000mAh
Siła ssania 22000 Pa

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE),
którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi.
Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując
zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze
lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec
potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
Prosimy o kontakt z instalatorem lub władzami lokalnymi, aby uzyskać
więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów
zbiórki.
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Przegrzanie baterii
Proszę czekać i
kontynuować
użytkowanie, gdy
temperatura silnika
ustabilizuje się.

Niski poziom baterii
Proszę naładować jak
najszybciej.

Wymień filtr, patrz
konserwacja
poprowadzić sekcję
[Czyszczenie filtra HEPA],
aby wyjąć i wymienić
filtr.

Kanał powietrzny
zablokowany
Sprawdź, czy kurz
komora, przedłużenie
pręt i miękka dysza
rolkowa
są zablokowane.

Błąd baterii Prosimy o
kontakt z naszym serwisem
posprzedażnym w celu
konserwacji.

Bateria się wyczerpuje

Proszę naładować jak

najszybciej.

Wyczyść pędzel

Zapoznaj się z instrukcją

konserwacji [Soft Roller Nozzle]

sekcja do czyszczenia materiału

włóknistego i włosów
owinięty wokół szczotki rolkowej.

Zresetuj filtr
Naciśnij i przytrzymaj przez 5
sekund, aby przejść do ekranu
odliczania resetowania filtra.
Pojawienie się na ekranie
oznacza, że reset się powiódł.

Specifications

WEEE Information


