
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція з експлуатації 

 
 

Акумуляторний мийник вікон 

Cordless Glass Vacuum 

VW302 

 

 

 

  



Примітки щодо безпеки  

Увага! Перед використанням прочитайте всі застереження щодо безпеки 

та всю інструкцію. Невиконання попереджень та інструкцій може 

призвести до пошкоджень..  

Екплуатація 

 Користувач повинен користуватися пристроєм відповідно до 

інструкції. Під час експлуатації пристрою враховуйте умови роботи та 

звертайте увагу на інших людей, особливо дітей. 

 Особливо обережно слід користуватися пристроєм на висоті. 

 Не нахиляйтесь у вікно, користуючись пристроєм . 

 Ніколи не дозволяйте дітям, особам з фізичними, сенсорними або 

психічними обмеженнями, з недосвідченим та / або не знанням, і / або не 

ознайомленим людям з цими інструкціями користуватися пристроєм. 

 Місцеві закони можуть обмежувати вік користувача. 

 Слід контролювати дітей , щоб вони не гралися з пристроєм. 

 Користувач відповідає за осіб, які знаходяться в робочій зоні 

пристрою. 

Користування пристроєм  

 Не спрямовуйте розпилювач з аплікатора на людей або тварин 

поблизу. 

 Не спрямовуйте розпилювач з аплікатора проти електричні прилади. 

 Не вставляйте сторонні предмети у отвір для всмоктування. 

 Не використовуйте нерозбавлені кислоти, ацетон тощо. 

 Не використовуйте легкозаймисті рідини. 

 Не використовуйте пристрій з олією / в'язкою рідиною, щоб уникнути 

пошкодження пристрою. 

 Не використовуйте киплячу або гарячу воду для очищення поверхонь. 

Можливе ошпарювання. 

 Не використовуйте гарячу або киплячу воду в пристрої або 

розприскувачі для розпилення. 

 Не використовуйте гарячу або киплячу воду для очищення пристрою. 

 Пристрій містить електричні компоненти; не занурюйте його  у воду. 

 Не торкайтесь і не вставляйте струмопровідні предмети (наприклад, 

викрутки тощо) у гніздо для зарядки. 

 Не ремонтуйте пошкодження і не проводьте модифікацій пристрою. 

Несанкціоновані модифікації можуть погіршити безпечність вашого 

пристрою, призвести до збільшення шуму та вібрацій, а також до низької 

продуктивності. 

 Прилад містить акумулятори, які не замінюються. Використовуйте 

зарядний пристрій із виходом 5 В / 1 А, щоб уникнути пошкодження 

пристрою через нестабільний струм або велику вихідну напругу. 



 

Компоненти пристрою   

1. Очищувальна головка 

2. Кнопка ввімкнення/вимкнення 

3. Основний корпус пристрою 

4. Контейнер для брудної води 

5. Контейнер розприскувача 

6. Миюча тканина 

7. USB кабель  

 

  



Експлуатація  

Збірка пристрою  

Тримайте основну частину пристрою однією рукою, а іншою рукою 

тримайте чистячу головку. Підштовхуйте очищувальну головку до 

основного корпусу, доки не почується звук "клік". 

 

 

Очищувальна головка  

Встановлення контейнеру розприскувача 

Відкрийте і встановіть рамку чистячої тканини. Прикріпіть липучку. 

 Мікрофібра на швабрі 

Примітка: пред першим використанням, підключіть пристрій через  USB 

кабель до зарядного пристрою і зарядіть пристрій доки індикатор зарядки 

змінить колір з червоного на 

зелений 

 

 

 Індикатор живлення 

 Кнопка увімкнення/вимкнення 

 

 

 

 

 



 

Рекомендується використовувати зарядний пристрій з виходом 5 В /1A. 

Коли потужність зарядного пристрою перевищує 5 В, індикатор живлення 

буде поперемінно блимати червоним та зеленим світлом. Пристрій не 

зможе заряджатись. Перед використанням переконайтесь, що 

очищувальна головка встановлена на місце. 

Функції пристрою 

1. Натисніть на кнопку ввімкнення/вимкнення для ввімкнення пристрою. 

Якщо пристрій достатньо заряджений, то індикатор живлення буде 

зеленим. Коли заряд акумулятора низький, зелений світловий індикатор 

почне блимати. Заряджайте пристрій після того, як починає  блимати 

зелений світловий індикатор. Коли заряд закінчиться, індикатор стане 

червоним і почне блимати. Пристрій вимкнеться автоматично). 

Використання за призначенням 

a. Пристрій можна використовувати для чищення вікон, дзеркал, 

стін з плитки, скляних дверей тощо у вертикальному напрямку. 

b. Пристрій можна використовувати для очищення поверхні столу, 

плитки підлоги в горизонтальному напрямку. 

           

 

Кроки для користування пристроєм 

 Медленно наливайте воду в бутылку распылителя. Закройте 

бутылку, когда она будет заполнена. 

 Повільно наливайте воду в розприскувач. Затягніть розприскувач, 

коли пляшка розприскувача буде заповнена. 

 Повертайте ручку регулювання розприскувача, щоб перемикатися 

між режимами водяного туману і водою. 

 Поверніть розприскувач до поверхні яку потрібно очистити та 

натисніть на спусковий гачок пляшки. Рівномірно розпорошуйте 

воду на поверхню, яку потрібно очистити. 

 Використовуйте серветку щоб змити бруд на поверхні яку потрібно 

очистити. 

 Використовуйте режим всмоктування для видалення брудної води 

з поверхні яку потрібно очистити. 



         

 

 

 

 

 

Примітки: 

 Ручку регулювання розприскування не можна заблокувати. Це 

нормально, що її все ще можна повертати, коли вона знаходиться в 

правильному положенні. 

 Коли вода в резервуарі для брудної води перевищує максимальну 

межу, вода буде мало розпилюватися. Злийте воду з контейнеру для 

брудної води, як тільки вона досягне максимальної межі. 

 Якщо скляна поверхня, яку ви очищуєте дуже забруднена, 

використовуйте розпилювач для розпилення води та чистіть 

серветкою на розпилювальній головці, щоб спочатку очистити 

поверхню, а потім використовуйте режим всмоктування для фінальної 

очистки.  

Зарядка   

 Час зарядки пристрою становить від 1,5 до 3 год., Залежно від 

потужності зарядного пристрою. 

 Відкрийте штекер USB-порту, вставте один кінець USB-кабелю в порт, 

а інший кінець USB-кабелю в зарядний пристрій. Якщо індикатор 

живлення на пристрої стає червоним, це означає, що пристрій 

починає заряджатися. Якщо індикатор живлення переходить з 

"червоного" на "зелений" колір, зарядка закінчиться. Вийміть 

зарядний пристрій із розетки та вийміть кабель USВ.. 

 



Заглушка USB порту  

 

Примітка:  

 Рекомендується використовувати зарядний пристрій з вихідною 

напругою 5 В / 1А, щоб уникнути пошкодження пристрою через 

нестабільний струм або велику вихідну напругу. 

 Коли вихідна потужність зарядного пристрою перевищує 5 В, 

індикатор живлення буде поперемінно блимати червоним і зеленим 

світлом. Пристрій не зможе заряджатися. 

 Коли починається зарядка, індикатор блиматиме червоним світлом, це 

нормально. Індикатор згодом перестане блимати..  

 

 

Очищення та обслуговування пристрою  

Злив брудної  води з контейнеру  

Вимкніть пристрій, утримуйте пристрій за ручку, витягніть пробку для 

зливу води та злийте воду з баку. Після зливання поверніть пробку назад. 

 

 



Примітка: 

 Злийте воду з резервуару, як тільки брудна вода досягне 

максимальної межі. 

 Зливайте  воду з резервуару щоразу після використання пристрою, 

щоб уникнути дивного запаху після тривалого зберігання брудної 

води. 

Очищення контейнеру для води  

Контейнер для води забруднюється після тривалого використання 

пристрою. Додайте чисту воду у резервуар для води та злегка струсіть 

пристрій, а потім вилийте воду з контейнеру. Повторіть кілька разів. 

 

Заміна шкребка  

Якщо на поверхні яку ви очищали все ще залишається вода, замініть 

шкребок на новий. Витягніть шкребок з одного кінця сопла та встановіть 

новий..  

 

  

 

 

Зберігання  

Зберігайте пристрій в сухому приміщенні. Уникайте потрапляння на 

пристрій прямих сонячних променів.  

Усунення несправностей P 

 

Проблема Можливі причини Рішення 

Пристрій не 
вмикається 

Розряджений акумулятор Зарядіть акумулятор 

Акумулятор 
переохолодився/перегрівся 

Дайте акумулятору 
вистигнути/нагрітися 

Не встановлена очищувальна 
головка 

Встановіть очищувальну головку 



 
Пристрій не 
всмоктує воду 

Заблокована очищувальна головка Розблокуйте очищувальну 
головку 

Загубилася або знята кришка 
контейнеру 

Перевстановіть кришку 
контейнеру 

Вода в контейнері перевищила 
максимальну позначку 

Злийте воду з контейнеру 

Пристрій 
самостійно 
вимикається 

Акумулятор 
переохолодився/перегрівся 

Дайте акумулятору 
вистигнути/нагрітися 
 

Заблокована очищувальна головка Розблокуйте очищувальну 
головку 

З пристрою 
виливається вода 

Загубилася або знята кришка 
контейнеру 

Перевстановіть кришку 
контейнеру 

Вода в контейнері перевищила 
максимальну позначку 

Злийте воду з контейнеру 

Серветка для очищення 
заблокована або не встановлена 

Очистіть серветку 

Акумулятор не 
заряджається 

Не коректно під'єднаний зарядний 
пристрій 

Перевірте підключення USB 
кабель і зарядки 

Акумулятор 
переохолодився/перегрівся 

Дайте акумулятору 
вистигнути/нагрітися 
 

Зарядний пристрій не відповідає 
технічним особливостям 

Використовуйте зарядний 
пристрій з вихідною напругою 
5В 

Пристрій застрягає 
на вікнах 

Пошкоджений шкребок Перевстановіть шкребок 

Ви занадто сильно натискаєте на 
пристрій 

Натискайте відповідною силою 
натискання 

Ви занадто легко натискаєте на 
пристрій 

Натискайте відповідною силою 
натискання 

 

 

Технічні параметри 

 

Назва пристрою Cordless Glass Vacuum  

Модель VW302 

Номінальна напруга 3.6V  

Номінальна потужність 18W 

Об’єм контейнеру для води 100mL 

 



Утилізація 

Пристрій, аксесуари та упаковку слід сортувати для екологічної переробки. 

Не викидайте пристрій з побутовими відходами!!.  

 

 

Тільки для країн ЄС:  

Відповідно до Європейської директиви 2012/19 / ЄС, пристрої, які більше не 

використовуються, та згідно з Європейською директивою 2006/66 / EC, дефектні або 

використані акумуляторні батареї / батарейки повинні збиратися окремо та 

утилізуватися екологічно правильним способом. 

Акумуляторні батареї / батарейки: Видаляти інтегровані акумулятори для 

утилізації може лише кваліфікований персонал. Відкриття корпусу може пошкодити 

або зруйнувати пристрій. 

Не викидайте акумуляторні батареї / батарейки разом із побутовими відходами, 

вогнем або водою. Акумулятор / батарейки слід, якщо це можливо, розряджати, 

збирати, переробляти або утилізувати в екологічно чистий спосіб. 

Наступна інформація може бути змінена без попередження 

 

Інформація про гарантію  

Цей пристрій має річну гарантію з дати придбання і 6 місяців гарантії на акумулятор 

з дати придбання. 

З гарантії виключається звичайний знос, комерційне використання, зміни приладу, 

прибирання, наслідки неправильне використання або пошкодження покупцем або 

третьою особою, збитків, які можуть бути пов'язаний із зовнішніми обставинами або 

спричинені акумуляторами. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство пользователя 
 

Аккумуляторный мойщик окон  

Cordless Glass Vacuum 

VW302 

 

 

 

  



Техника безопасности 

Внимание! Перед использованием прочитайте предостережения и 

инструкцию по безопасности. Невыполнение предостережений и 

инструкций может привести к повреждениям.  

Эксплуатация 

 Пользователь должен пользоваться устройством в соответствии с 

инструкцией. Во время эксплуатации устройства учитывайте условия 

работы и обращайте внимание на других людей, особенно детей. 

 Особенно осторожно следует пользоваться устройством на высоте. 

 Не наклоняйтесь из окна, пользуясь устройством. 

 Никогда не позволяйте детям, лицам с физическими, сенсорными или 

психическими ограничениями, без опыта и/или навыков, и/или людям не 

знакомым с инструкциями этого устройства. 

 Местные законы могут ограничивать возраст пользователя. 

 Следует контролировать детей, чтобы они не играли с устройством. 

 Пользователь несет ответственность за людей, находящихся в 

рабочей зоне устройства.. 

 

Использование устройства 

 Do Не направляйте распылитель с аппликатора на людей или 

животных поблизости. 

 Не направляйте распылитель с аппликатора на электрические 

приборы. 

 Не вставляйте посторонние предметы в отверстие для всасывания. 

 Не используйте неразбавленные кислоты, ацетон и др. 

 Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости. 

 Не используйте устройство с маслом/вязкой жидкостью, чтобы 

избежать повреждения устройства. 

 Не используйте кипящую или горячую воду для очистки 

поверхностей. Опасность ожога. 

 Не используйте горячую или кипящую воду в устройстве или 

разбрызгивателе для распыления. 

 Не используйте горячую или кипящую воду для очистки устройства. 

 Устройство содержит электрические компоненты. Не погружайте его в 

воду. 

 Не прикасайтесь и не вставляйте токопроводящие предметы 

(например, отвертки и т.п.) в гнездо для зарядки. 

 Не ремонтируйте повреждения и не проводите модификаций 

устройства. Несанкционированные модификации могут ухудшить 

безопасность устройства, привести к увеличению шума и вибраций, а 

также к низкой производительности. 

 Прибор содержит аккумуляторы которые невозможно заменить. 



 Используйте зарядные устройства с выходом 5В/1А, во избежания 

травмы при нестабильном токе или большом выходном напряжение.. 

 

Компоненты устройства  

1. Чистящая головка 

2. Кнопка включения/выключения 

3. Основной корпус устройства 

4. Контейнер для грязной воды 

5. Контейнер распылителя 

6. Микрофибра 

7. USB кабель 

 

 

  



Эксплуатация 

Сборка устройства 

Держите основную часть устройства одной рукой, а чистящую головку 

другой рукой. Нажимайте очищающую головку к основному корпусу, пока 

не услышите звук щелчка..  

 

 

Установка контейнера распылителя 

Расстегните липучки на микрофибре и закрепите на швабре. Застегните 

липучки. 

Микрофибра на швабре 

Примечание: Перед первым использованием, подключите устройство 

через USB кабель к зарядному устройству и зарядите устройство пока 

индикатор зарядки не изменит цвет с красного на зеленый. 

 

 

Индикатор питания 

 

Кнопка   включения/выключения 

 

 

 

 

 



 

Рекомендуется использовать зарядное устройство с выходом 5 В/1A. 

Когда мощность зарядного устройства превышает 5 В, индикатор 

питания будет попеременно мигать красным и зеленым светом. 

Устройство не сможет заряжаться. 

Перед использованием убедитесь, что чистящая головка установлена на 

место.. 

 

Функции устройства 

1. Включение/выключение и индикатор зарядки  

Нажмите на кнопку включения/выключения для включения устройства. 

Если устройство заряжено, то индикатор питания будет гореть зеленым 

цветом. Когда заряд аккумулятора низкий, индикатор начнет мигать 

зеленым. Заряжайте устройство после того, как начинает мигать 

зеленым. Когда заряд устройства слишком низкий, индикатор начнет 

мигать красным. Устройство автоматически выключится.. 

 

Использование по назначению  

a. Устройство можно использовать для чистки окон, зеркал, стен из 

плитки, стеклянных дверей и т.д. в вертикальном направлении. 

б. Устройство можно использовать для очистки поверхности стола, 

плитки пола в горизонтальном направлении..  

          

 

Шаги для пользования устройством to use the machine 

 Медленно наливайте воду в бутылку распылителя. Закройте 

бутылку, когда она будет заполнена. 

 Крутите ручку регулировки распылителя, чтобы переключаться 

между режимами водяного тумана и струей воды. 

 Поверните распылитель к поверхности которую нужно очистить и 

равномерно распыляйте воду на поверхность. 

  Используйте микрофибру, чтобы смыть грязь на поверхности, 

которую нужно очистить. 

 Используйте пылесос, чтобы удалить грязную воду с поверхности 

которую очищаете..  

 



         

 

 

 

 

 

Примечания: 

 Ручку регулировки распыления нельзя заблокировать. Это 

нормально, что ее все еще можно поворачивать, когда она находится 

в правильном положении. 

 Когда вода в резервуаре для грязной воды превышает максимальный 

предел, вода будет слабо распыляться. Слейте воду из контейнера 

для грязной воды, как только она достигнет максимального предела. 

 Если стекло, которое вы очищаете очень грязное, используйте 

распылитель для распыления воды и очищайте микрофиброй на 

очищающей головке, чтобы сначала очистить поверхность, а затем 

используйте пылесос для финальной очистки 

Зарядка   

 Время зарядки устройства составляет от 1,5 до 3 ч., в зависимости от 

мощности зарядного устройства. 

 Откройте заглушку USB-порта, вставьте один конец USB-кабеля в 

порт, а другой конец USB-кабеля в зарядное устройство. Если 

индикатор питания на устройстве горит красным, значит, что 

устройство начинает заряжаться. Если индикатор питания меняется с 

красного на зеленый цвет, то устройство заряжено. Выньте зарядное 

устройство из розетки и выньте кабель USB. 

 



Заглушка USB порта  

 

Примечание:  

 Рекомендуется использовать зарядное устройство с выходным 

напряжением 5В/1А, чтобы избежать повреждения устройства при 

нестабильной подаче электричества. 

 Когда выходная мощность зарядного устройства превышает 5 В, 

индикатор питания будет попеременно мигать красным и зеленым 

светом. Устройство не сможет заряжаться. 

 Когда начинается зарядка, индикатор мигает красным светом, это 

нормально. Индикатор впоследствии перестанет мигать.  

 

 

Чистка и уход 

Выключите устройство, удерживайте устройство за ручку, извлеките 

заглушки для слива воды и слейте воду из контейнера. После слива 

верните заглушку обратно.  

 

 

Примечание: 



 Сливайте воду из контейнера, как только она достигнет 

максимального предела. 

 Сливайте грязную воду из контейнера  каждый раз после 

использования устройства, чтобы избежать странного запаха 

после длительного хранения грязной воды.. 

 

Очистка контейнера для воды  

Контейнер для воды загрязняется после длительного использования 

устройства. Налейте чистую воду в контейнер для воды и слегка 

встряхните устройство, а затем вылейте воду из контейнера. Повторите 

несколько раз. 

 

Замена скребка  

Если на поверхности которую вы очищали все еще остается вода, 

замените скребок на новый. Вытяните скребок из одного конца и 

установите новый.  

 

  

 

 

Хранение 

Храните устройство в сухом помещении. Избегайте попадания на 

устройство прямых солнечных лучей. 

Устранение неполадок P 

 

Проблема Возможные причины Решение 

Устройство не 
включается 
 

 

Разряженный аккумулятор Зарядите аккумулятор 

Аккумулятор слишком 
холодный/горячий 

Дайте аккумулятору 
остыть/нагреться 

Не установлена 
очистительная головка 

Установите очищающую 
головку 



 
Устройство всасывает 
воду 
 

Заблокирована 
очистительная головка 

Освободите очищающую 
головку 

Потерялась или сломалась 
сливная пробка 

Замените на новую пробку 

Вода в контейнере 
превысила максимальную 
отметку 

Слейте воду из контейнера 
 

Устройство 
самостоятельно 
выключается 

 

Аккумулятор слишком 
холодный/горячий 

Дайте аккумулятору остыть/ 
нагреться 

Заблокирована 
очистительная головка 

Освободите очищающую 
головку 

С устройства 
выливается вода 
 
 

 

Заглушка повреждена или 
потеряна 

Замените на новую заглушку 

Вода в контейнере 
превысила максимальную 
отметку 

Слейте воду из контейнера 

Очищающая головка 
заблокирована или не 
установлена 

Очистите головку 

Аккумулятор не 
заряжается 
 
 

 

Неправильно подключено 
зарядное устройство 

Проверьте подключение 
USB кабеля и зарядки 

Аккумулятор слишком 
холодный/горячий 

Дайте аккумулятору 
остыть/нагреться 

Зарядное устройство не 
соответствует техническим 
особенностям 

Используйте зарядные 
устройства с выходным 
напряжением 5В 

Устройство оставляет 
разводы на окнах 

 

Поврежден скребок Замените скребок 

Слишком сильно нажимаете 
на устройство 

Нажимайте с 
соответствующей силой 
нажатия 

Слишком легко нажимаете на 
устройство 

Нажимайте с 
соответствующей силой 
нажатия 

 

 

Технические параметры 

 

Название устройства Cordless Glass Vacuum  

Модель  VW302 

Номинальное напряжение 3.6V  

Номинальная мощность 18W 

Объем контейнера для воды  100mL 



 

Утилизация  

Устройство, аксессуары и упаковку следует сортировать для 

экологической переработки. 

Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами!.  

 

Только для стран ЕС:  

Согласно Европейской директивы 2012/19/ ЕС, устройства, которые больше не 

используются, и в соответствии с Европейской директивой 2006/66/EC, дефектные 

или использованы аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться 

отдельно и утилизироваться экологически чистым способом. 

 Аккумуляторные батареи/батарейки: Удалять интегрированные аккумуляторы 

для утилизации может только квалифицированный персонал. Открытие корпуса 

может повредить или разрушить устройство. 

Не выбрасывайте аккумуляторные батареи/батарейки вместе с бытовыми 

отходами, огнем или водой. Аккумулятор/батарейки следует, если это возможно, 

разряжать, собирать, перерабатывать или утилизировать в экологически чистый 

способ.  

 

Следующая информация может быть изменена без предварительного 

уведомления.変更されることがあります 

 

 

Информация о гарантии 

Устройство имеет годовую гарантию с даты приобретения и 6 месяцев гарантии на 

аккумулятор с даты приобретения. 
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Safety Notes 

Warning! Read all safety warnings and all instructions before use. Failure 

to follow the warnings and instructions may result in injury. 

This appliance is not intended for use by persons (including children) with 

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and 

knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning 

use of the appliance by a person responsible for their safety. 

Children should be supervised to ensure that they do not play with the 

appliance. 

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 

persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 

experience and knowledge if they have been given supervision or instruction 

concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards 

involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 

maintenance shall not be made by children without supervision. 

It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the 

marking on the appliance. 

Operation 

 The operator must use the machine in accordance with the regulations. 

He/she must take local conditions into account and be aware of other 

people, especially children, when operating the machine. 

 Particular care must be taken when using the machine at height. 

 Do not lean out of the window when using the machine. 

 Never allow children, persons with physical, sensory or mental limitations 

or a lack of experience and/or knowledge and/or people unfamiliar with 

these instructions to use the machine. 

 Local regulations may restrict the age of the operator. 

 Children should be supervised to ensure that they do not play with the 

machine. 

 The operator is responsible for persons in the working area. 

 

Use 

 Do not direct the spray from applicator against persons or animals nearby.  

 Do not direct the spray from applicator against electrical devices. 

 Do not insert objects into the vacuum aperture. 

 Do not use undiluted acids, acetone or solvents. 

 Do not use flammable liquids. 

 Do not use the product to clean oil or viscous liquid to avoid damage to 

the product. 

 Do not use boiling or hot water to clean surfaces. Danger of scalding. 

 Do not use hot or boiling water in the machine or spray applicator. 

 Do not use hot or boiling water to clean the machine. 

 The machine contains electrical components; do not submerge into water. 



 Do not touch or insert conductive objects (such as screwdrivers or similar) 

into the charge socket. 

 Do not make any changes or modifications to the machine. Unauthorized 

modifications can impair the safety of your machine, lead to increased 

noise and vibrations, and poor performance. 

 The appliance contains batteries that are non-replaceable. 

 Use charger with 5V/1A output to avoid damage to the machine due to 

unstable electricity current or big output voltage. 

 

Part List  

 

1. Cleaning head   

2. On/off switch  

3. Mainbody  

4. Dirty water tank     

5. Spray bottle   

6. Cloth mop 

7. USB cable   

 

  



Operation 
Machine Assembly 

 

Hold the mainbody with one hand and hold cleaning head with another hand. 

Push cleaning head towards mainbody until a “click” sound is heard.  

 

 

Spray bottle mop assembly 

Open the Velcro on mop and insert mop frame into the mop. Stick the Velcro.  

 

Mop on mop frame 

 

Note: For the first use of the product, use USB cable and charger to charge 

the machine until the charging indicator turns from red to green.  

Power Indicator 

 

On/off switch 



 

 

Recommend using charger with 5V/1A output. When the charger output is 

bigger than 5V, the power indicator will blink in red light and green light 

alternately. The machine cannot charge.  

Make sure cleaning head is assembled in place before using. 

 

Machine Function On/off switch and power indicator 

Press on/off switch to turn on the machine. When there is enough power, the 

power indicator will be green. When the battery is low, the green light will start 

to blink. Charge the machine after the green light blinks. When there is no power, 

indicator will turn red and blink. Machine will turn off automatically.  

 

 Intended use 

The machine can be used to clean window, mirror, tile wall, glass door 

etc in vertical direction.The machine can be used to clean table surface, 

tile floor in horizontal direction.  

          

 

 Steps to use the machine  

 Slowly pour water into the spray bottle. Tighten the sprayer after bottle 

is full.  

 Turn the sprayer adjustment knob to switch between water mist and 

water spout.  

 Face the sprayer towards cleaning surface and press spray bottle trigger. 

Spray water evenly on cleaning surface.  



 Use cleaning mop to wash the dirt on cleaning surface.  

 Use the vacuum to remove the dirty water from cleaning surface.  

 

         

 

 

 

 

 

Note: 

 The spray adjustment knob cannot be locked. It is normal that it can still be 

turned after it is in correct position.  

 When the water in dirty water tank exceeds max line, there will be few 

amount of water spray out. Empty the dirty water tank as soon as it reaches 

max line.  

 When the glass surface is very dirty, use the spray bottle to spray water and 

clean with the mop on spray head to clean the surface first and then use the 

vacuum to clean.  

 

Charging   

 Charging time is around 1.5H to 3 H, differs according to different output of 

charger.  

 Open the USB port plug, insert one end of USB cable into the port and 

another end of USB cable into the charger. If the power indicator on the 

vacuum becomes red, it means the product starts charging.  

 If the indicator turns from “red” to “green”, the charging is finished. 

Remove charger from power socket and remove the USB cable.  

 

USB port plug 



 

 

Note:  

 Recommend using charger with 5V/1A output to avoid damage to the 

machine due to unstable electricity current or big output voltage. 

 When the charger output is bigger than 5V, the power indicator will blink in 

red light and green light alternately. The machine cannot charge.  

 When charging starts, the indicator will blink in red light, it is normal. The 

light will stop blinking afterwards.。 

 

Cleaning and Maintenance 

Drain dirty water tank 

Turn off machine, hold the vacuum handle, pull out the water plug and drain the 

water tank.  

 

After draining, put back the plug.  

 

 

Note: 



 Drain the water tank as soon as the dirty water reaches max line.  

 

 Drain the water tank each time after use of the machine to avoid odd 

smell after long storage of dirty water. 

 

Clean water tank 

Water tank will get dirty after long use of the machine. Add fresh water into the 

water tank and shake the product slight and then drain the tank. Repeat several 

times.  

 

Squeegee replacement 

If there is still water left after vacuuming, replace the squeegee with new one. 

Pull out squeegee from one end of the nozzle and install a new one.   

 

  

 

 

Storage 

Store the product in dry place. Avoid storage in direct sunlight. 

Trouble Shooting 

P 

Problem 
 

Possible Cause Corrective Action 

Machine will not switch 
on 
 
 

Battery discharged Recharge battery 

Battery too hot/cold Allow to cool/warm 

Wiping head not 

assembled 

Assemble wiping head 

Restricted or no 

vacuum 
 

Cleaning head blocked Unblock cleaning head 
 

Drain plug loose or 
damage 

Reinstall or Replace 
drain plug 

Water tank exceeds 
max line 

Drain water tank 
 

Machine turns itself off 
 

Battery too hot/cold Allow to cool/warm 

Cleaning head blocked Unblock cleaning head 



Water leaks from 

machine 
 

1. Drain plug loose or 

damage 

Reinstall or Replace 

drain plug 

Water tank exceeds 

max line 

Drain water tank 

Wiping head blocked or 

not assembled 

Clean wiping head 

Battery will not charge 
 

Charger not connected 
correctly 

Check charger and 
USB cable connections  

Battery too hot/cold Allow to cool/warm 

Used charger with 

incorrect spec 

Use charger with 5V 

output voltage 

Streaking on windows 
 

Squeegee damaged Replace squeegee 

(accessory) 

 Apply reduced force 
 

Too little force applied 
 

Apply more force 
 

 

 

Technical Data 

 

Product Name  Cordless Glass Vacuum  

Model No VW302 

Rated Voltage 3.6V  

Rated Power 18W 

Dirty Water Tank Capacity 100mL 

 

Disposal 

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly 

recycling.  

Do not dispose of the machine into household waste!  

 

Only for EC countries:  

According to the European Guideline 2012/19/EU, machine that are no longer usable, 

and according to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery 

packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally 

correct manner. 

• Battery packs/batteries:Integrated batteries may only be removed for disposal 

by qualified personnel. Opening the housing shell can damage or destroy the 

machine. 

Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery 

packs/batteries should, if possible, be discharged, collected, recycled or disposed of in 

an environmental-friendly manner.  



Subject to change without notice.si通知なしで変更されることがあります。 

Warranty Information 

 

This product enjoys one year warranty for the machine and 6 months warranty for the 

battery service starting from the date of purchase.  

 

 

Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use, alterations to the 

appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage 

by the purchaser or a third person, damage, that can be attributed to external 

circumstances or caused by the batteries.  
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