
70mai Vacuum Cleaner Swift 
Uživatelský manuál



Popis produktu

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte si ho.

Tlačítko napájení
Indikátor baterie

Prachový držák 

Odsavač Odsavač

[ Držadlo

Type-C port 

Kryt

Obrázky produktu, příslušenství a další obrázky v této příručce jsou pouze schematické ilustrace a jsou určeny 
pouze pro referenční účely. Produkt může být aktualizován nebo upgradován a může se lišit od schematických 
ilustrací. Podívejte se na reálný produkt..



Nabíjení produktu

Před prvním použitím, nebo pokud jste produkt dlouho nepoužívali, se ujistěte, že je produkt plně nabit (plně 
nabijte zařízení každé 3 měsíce).

1. Připojte nabíjecí kabel do portu Type-C.
2. Připojte druhou stranu kabelu do cestovní nabíječky, nebo nabíječky do auta.
3. Když kontrolky baterie postupně blikají, zařízení se nabíjí; když všechny tři kontrolky svítí, je zařízení 
plně nabité. 

Zařízení se nemůže používat, pokud se nabíjí. Vyjměte ze zařízení nabíjecí kabel.
Poznámka: Použijte dodávaný napájecí kabel a připojte jej k cestovní, domácí nabíječce nebo nabíječce do auta, která podporuje 5V / 2A, 5V / 
3A nebo QC3.0.
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Použití produktu

Před použitím se ujistěte, že všechny součásti byly bezpečně smontovány a zařízení je plně nabité.

l. Odejměte kryt. 2. Zapněte produkt stisknutím tlačítko pro zapnutí. 
Pokud kontrolky svítí, produkt je připravený k použití. 
Po použití produktu jej opět vypnete stisknutím 
tlačítka. f) \ 
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3 kontrolky svítí: plně nabito

2 kontrolky svítí: středně nabito

1 kontrolka svítí: slabá baterie, co 

nejdříve produkt nabijte

1 kontrolka bliká: baterie se brzy 

vybije, co nejdříve produkt nabijte

Poznámka: Pokud je vysavač v provozu, netřepejte s ním silou. Okamžitě 

odstraňte ucpané trysky, aby nedošlo k poškození vnitřních částí stroje.



Příslušenství

Produkt je dodáván s kartáčovým nástavcem a plochým nástavcem pro různé použití. 

Kartáčový nástavec 
použijte pro rovný 
nebo zakřivený 
povrch. -o 

Plochý nástavec 
použijte pro úzké 
prostory.
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Čištění produktu

Pro zajištění normálního provozu pravidelně vyměňujte filtr HEPA a pravidelně vyprazdňujte a čistěte nádobu na prach. 

l. Vyjměte nádobu na prach 
otočením proti směru 
hodinových ručiček.
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2. Vyjměte HEPA filtr a vyčistěte 
nádobu na prach.

3. K čištění nádoby na prach použijte štětec 
nebo kousek kapesníku nebo vlhkého 
ubrousku. Před použitím je nutné nádobu 
na prach opláchnout vodou a vysušit.
Neumývejte HEPA filtr. Místo toho jej 
vyčistěte štětcem nebo kouskem kapesníku.

u 
Poznámka: Pro lepší používání vyměňte filtr 
HEPA kdykoli se příliš zašpiní nebo v 
pravidelných intervalech. Doporučujeme 
vyměnit filtr každé 3 měsíce.

4. Viz krok 1: Zarovnejte sponu na 
nádobě na prach s vysavačem, otočte 
nádobou na prach ve směru 
hodinových ručiček, abyste ji zajistili.



Výměna HEPA filtru

Sevřete vodorovný nosník a otočením proti směru hodinových ručiček sejměte kryt. Vyměňte HEPA filter a 
zajistěte kryt otočením ve směru hodinových ručiček

Řešení problémů

Problém

Produkt přestal 
pracovat

Zařízení nevysává 

správně

Zařízení je hlasité

Možný důvod Řešení

Slabá baterie Nabijte zařízení

Tlačítko pro zapnutí není stisknutoStiskněte tlačítko pro zapnutí

Zařízení se nabíjí Vyjměte nabíjecí kabel a znovu zapněte produkt
Nádoba na prach není správně 
vložena Zkontrolujte, zda je nádoba na prach správně vložena

Hlavice je ucpaná

HEPA filtr je ucpaný

Zkontrolujte a vyčistěte hlavici

Zkontrolujte a vyčistěte filtr, případně vyměňte. 

Nádoba na prach je plná Vypněte zařízení a vyčistěte

Hlavice je ucpaná Zkontrolujte a vyčistěte hlavici

Vyčistěte filtrHEPA filtr je ucpaný 

HEPA filtr není vložený Vložte HEPA filtr
HEPA filtr nefunguje Vyměňte HEPA filtr



Poznámky

• - Tento výrobek není vodotěsný. Nepoužívejte jej k čištění rozlité vody nebo jiných tekutin.
-  Abyste zabránili poškození zařízení a HEPA filtru, nepoužívejte zařízení k čištění vysokoteplotních materiálů 
(jako jsou nedopalky cigaret, zápalky nebo horký popel), chemických látek (jako jsou kyseliny, čisticí prostředky 
atd.) , nebo hořlavé kapaliny (například benzín a alkohol).
-  Pravidelně kontrolujte nádobu na prach. Vyčistěte nádobu na prach a pravidelně upravujte filtr HEPA, abyste 
zabránili ucpání filtru HEPA, což by mohlo mít za následek špatný čisticí výkon, zahřívání zařízení a kratší 
životnost.
-  V případě velkého úniku energie, přehřátí nebo neobvyklého hluku během provozu, zařízení okamžitě 
vypněte. Nepokoušejte se zařízení sami opravovat. Požádejte o pomoc prodejní oddělení společnosti.
- Nevystavujte vysavač blízkosti ohně, tepla nebo přímého slunečního záření, aby nedošlo k požáru.
- Neodstraňujte nádobu na prach, když je zařízení v provozu, aby nedošlo ke zranění osob a škodám.
-  Tento produkt se nedoporučuje používat osobám s fyzickými, smyslovými nebo intelektuálními poruchami 
nebo osobám, které nemají související zkušenosti nebo znalosti, pokud na ně někdo nedohlíží nebo nejsou 
poučeni.
- Uchovejte produkt na bezpečném místě mimo dosah dětí. Nedovolte dětem si s tímto produktem hrát.
- Baterii sami neupravujte, neopravujte ani nevyměňujte.
- Nenechávejte zařízení nabíjet dlouho a ani bez dozoru. Maximálně doba nabíjení je 12 hodin. 

Technické specifikace
Jméno výrobku: 70mai Vacuum Cleaner Swift
Maximální sání: 5.000Pa
Kapacita nádoby na prach: 100ml
Kapacita baterie: 7.4V 4.000mAh (29.6Wh)
Vstup: 5V-2A

Obsah balení:
70mai Vacuum Ceaner Swift  1x
Plochý nástavec 1x
Uživatelský manuál 1x

Číslo modelu: Midrive PV01
Čistá hmotnost: 700g
Jmenovité napětí: DC 7.4V
Jmenovitý výkon: 80W
Životnost baterie: přibližně 24 
minut

Napájecí kabel 1x
Kartáčový nástavec 1x
Skladovací taška 1x



Upozornění:

Zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC.
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. (2) Zařízení musí 
přijímat přijímané rušení, včetně těch, které mohou způsobit nežádoucí provoz.

Servis: help@70mai.com
Pro více informací: www.70mai.com




