
 

VÁKUUMOS PORSZÍVÓ LED FÉNNYEL 
 Termékleírás 

1.,HEPA szűrő 

2., Tartály 

3., LED lámpa 

4.,Hálózati kapcsoló 

5., Hűtőborda 

6., Fogantyú 

7., Töltő bemenet 

 

 Tartozékok: 

1. Töltőkábel 

2. Többfunkciós fúvóka kombináció 

 Használata: 

Autóban, hálózathoz csatlakoztatva: 
1. Helyezze be az autóban található USB kimenetbe az eszközt. 

2. Csatlakoztassa a megfelelő kiegészítő csatlakozót. 

3. Kapcsolja be a főkapcsolót a munka megkezdéséhez. 



Akkumulátorról: 

1. Csatlakoztassa teljesen a töltőt töltse fel az akkumulátort. 

2. Csatlakoztassa a megfelelő kiegészítő csatlakozót. 

3. Kapcsolja be a főkapcsolót a munka megkezdéséhez.  

 Csatlakozók jellemzői: 

1. Hosszú fúvóka: megfelelő ajtók, ülések, és egyébb nehezen elérhető felületek 

tisztítására. 

2. Ecset: kettős funkciója van; szívás és felülettisztítás. Alkalmas ülések, és szellőző 

kimenetek tisztítására. 

  

 Szétszerelés és tisztítás 

1. Forgassa el a portartályt az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy eltávolítsa a 

portartályt a törzsből. 

2. Vegye ki a HEPA szűrőt a portartályból, és öntse a szemetet a szemetesbe. 

3. Szükség esetén a pohár enyhén nedves ronggyal vagy eldobható papírtörlővel megtisztítható, 

a szűrő pedig vízzel leöblíthető. 

4. Mosás után teljesen meg kell szárítani. 

5. A következő használat elött helyezze vissza a HEPA szűrőt a portartályba, majd illessze 

vissza a törzshöz. 

 

Termékjellemzők: 

 Működés: Beépített akkumulátorról 

 Használat: Autós és otthoni használatra 

 Tartozék: Hosszított kefe, USB kábel 

 Teljesítmény: 120 W 

 Méret: 14*16 cm 

FONTOS 

1. Ne távolítsa el, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket. 

2. Ne takarja le a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílását a termék működtetése közben, 

különben a termék deformálódhat vagy elakadhat a túlfogyasztás miatt. 

3. Ne szívjon be éghető anyagokat, például cigarettacsikkeket égés közben. 

4. Kérjük, tartsa távol ezt a terméket gyermekektől. 

5. 5Csak DC12V feszültséget tud alkalmazni. nem tud más tápegységet használni. 

6. Használat után, kérjük, időben húzza ki a csatlakozót. 

7. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva. Töltés közben tilos 

használni. 


