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Перед першим використанням

Розпакування
 Відкрийте упаковку, вийміть з упаковки пінкове ущільнення, всі аксесуари та пилосос, 
зніміть поліетиленовий пакет та збережіть їх для подальшого обслуговування та ремонту.

Компоненти

Кнопка зняття щітки для 
підлоги

Металева 
трубка

Кнопка відкриття 
кришки пилозбірника 

Кнопка 
живлення

Електрична щітка для 
чистки обивки

Щітка для 
килимових 
покриттів

Гнучкий шланг

М'яка щітка

Конектор

Щітка для кутів 2-в-1

Щітка для чистки 
м'яких покриттів 2-в-1

Тримач зарядки

Адаптер

Кнопка зняття 
металевої трубки

Електрична 
підлогова щітка
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Збірка корпусу пристрою

Збірка електричної підлогової щітки  та металевої трубки
При з’єднанні утримуйте  електричну підлогову щітку лівою рукою, а правою рукою вставте 
металеву трубку вертикально в щітку, вирівняйте струмопровідні голки трубки з роз'ємом в 
щітці, доки не почується звук "клік". 
Увага: Тримайте ручку та щітку в одному напрямку, струмопровідні голки  трубки повинні 
встановлюватися в роз'єм в щітці.

Збірка електричної підлогової щітки, металевої трубки  та пилососу
Спочатку з’єднайте підлогову щітку та металеву щітку, керуючись методом збірки 
електричної підлогової щітки  та металевої трубки. Потім, з'єднайте струмопровідні голки 
металевої трубки з роз'ємом на всмоктуючому отворі, доки не почується звук "клік".

JV63 JV65

Ручний пилосос √ √

Електрична підлогова щітка √ √

Металева трубка √ √

Щітка для чистки м'яких покриттів 2-в-1 √ √

Електрична щітка для чистки обивки √ √

Щітка для кутів 2-в-1 √ √

Щітка для килимових покриттів √ √

Гнучкий шланг √

М'яка щітка √

Конектор √

Адаптер √ √

Тримач зарядки √ √

Інструкція з експлуатації √ √

Комплектація

Модель
Назва

Зовнішнє покриття

Електрична підлогова щітка

З’єднайте з струмопродіними голками

Електрична підлогова щітка

Металева трубка

Ручний пилосос
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Збірка зарядної бази
Зніміть захисну плівку з клейового покриву на задній панелі тримача і притисніть тримач 
до гладкої стіни на висоті 1-1,1 м від підлоги. (Рекомендується визначати висоту 
встановлення тримача відповідно до висоти тримача від землі після того, як зібраний 
пристрій приєднаний на тримач.) Натисніть і тримайте протягом 5 секунд із силою 50 Н, 
щоб клей прилип до стіни. Ручний пилосос зручно зберігати на стіні.

Зарядний 
тримач

Ручний пилосос

JV63 JV65

Щітка для кутів 2-в-1

Електрична щітка для 
чистки обивки

Щітка для чистки м'яких 
покриттів 2-в-1

Гнучкий шланг

М'яка щітка

Конектор

Модель
Назва

Встановлення аксесуарів
Для зручності використання цей пристрій спеціально оснащений аксесуарами для ручного 
пилососа. Портативний пристрій може підключатися до різних аксесуарів для  
прибирання. різних покриттів.
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Ручний пилосос

Ручний пилосос

Щітка для чистки м'яких 
покриттів 2-в-1 Щітка для кутів 2-в-1

Гнучкий шланг

Підключення до ручного пилососу щітку для чистки м'яких покриттів 
2-в-1
Вставте роз'єм щітки для чистки м'яких покриттів 2-в-1 в всмоктуючий отвір пилососу, поки 
щітка не буде щільно встановлена.
Увага: До ручного пилососу також можна підключати інші аксесуари: електричну щітку для 
чистки обивки, щітку для кутів 2-в-1, гнучкий шланг, м'яку щітку
Спосіб з'єднання такий самий, як і у щітки для чистки м'яких покриттів 2-в-1

Підключення до ручного пилососу аксесуарів через гнучкий шланг
Встановіть на пилосос з гнучкий шланг, вставте до повного закріплення; Інший кінець 
гнучкого шланга з’єднайте з необхідним вам аксесуаром.
Увага: ручний пилосос може працювати з наступними аксесуарами: підключатись до цих 
аксесуарів: щітки для чистки м'яких покриттів 2-в-1, щітки для кутів 2-в-1, конектор, м'яка 
щітка. Спосіб з'єднання такий самий, як і у щітки для чистки м'яких покриттів 2-в-1.

Список можливих зєднувальних аксесуарів
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Використання ручного пилососу

Зарядка
Під час використання пилососа, індикатор починає блимає червоним світлом - це означає, 
що пристрій потрібно зарядити.

Коли заряд акумулятора занадто низький, для захисту акумулятора пилосос автоматично 
вимикається. В цей час пилосос необхідно  зарядити.

Зніміть гумову пробку на задній частині ручного пилососу, вставте контакти адаптера в 
зарядний роз’єм  на пристрої. Притуліть виріб до зарядного тримача. Індикатор стає 
червоним, коли він починає заряджатися, і зеленим, коли закінчує заряджатись.

Час зарядки становить близько 5 годин. Коли індикатор зарядки на ручному пилососі 
змінюється з червоного на зелений, це означає, що пилосос повністю заряджений. Ми 
рекомендуємо продовжувати заряджати від півгодини до однієї години, щоб ефект 
зарядки був кращим. Після зарядки вимкніть зарядний пристрій від розетки, щоб зупинити 
зарядку.

Увага:

1.При першому використанні пилососу, ємність акумулятора не повна, потрібно зарядити
пристрій. Пилосос можна використовувати після повного заряджання акумулятора.
2.При першому використанні пилососа повністю зарядіть акумулятор і повністю розрядіть
акумулятор перед другим зарядом, щоб збільшити термін служби батареї.

Адаптер

Резинова кришка

Індикатор зарядки
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Використання ручного пилососа
Знаміть ручний пилосос із зарядного тримача, натисніть кнопку ввімкнення / вимкнення, 
щоб увімкнути та вимкнути пилосос. Зелений індикатор світиться, пилосос почне 
працювати в звичайному режимі, натисніть кнопку регулювання швидкості для 
переключення на потужніший режим, кнопка регулювання швидкості може перемикати між 
режимом підвищеної і звичайної потужності.

Увага: JV63 та JV65 має три режими звичайної/ середньої / сильної потужності.

Використання електричної підлогової щітки
Електричну підлогову щітку можна використовувати для чищення килимів з коротким 
ворсом, твердих підлогових покриттів або плитки.

Зауваження:
Якщо під час роботи електричної підлогової щітки, засмоктався великий предмет, чи 
дитина засунула  руку, щітка автоматично зупиняється щоб уникнути псуванню самої 
щітки або її двигуна. 

Кнопка живлення Кнопка ввімкнення/вимкнення
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Використання аксесуарів
Щітка для кутів 2-в-1: підходить для очищення щілин, кутів дверей чи вікон та інших 
вузьких проміжків помешкання.

Щітка для чистки м'яких покриттів 2-в-1: підходить для чищення шаф, підвіконня, диванів та 
поверхні столу.
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Електрична щітка для матраца: Підходить для очистки диванів та матраців.
Щітка вібрує, а потім пилососить пилових кліщів та алергени з диванів або ліжок.

М'яка щітка і гнучний шланг: гнучкий шланг підключається до ручного пилососу і 
аксесуарів для очищення важкодоступних місць. М'яка щітка підходить для чищення 
меблів,які легко дряпаються, таких як полиці для книг, витвори мистецтва.
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Очищення та обслуговування

Примітки:

1.HEPA фільтр доступний для продажу у місцевих дистриб'юторів.
2.Рекомендується чистити пилозбірник після кожного використання;
Коли пилозбірник заповнений або HEPA-фільтр засмічений, його потрібно очистити та
замінити, якщо це необхідно. Електрична щітка для підлоги може заплутатися у волоссі
після тривалого використання. ЇЇ потрібно вчасно очищати, щоб пилосос працював
ефективніше.

Очищення  пилозбірника
Натисніть кнопку відкривання пилозбірника , поверніть і вийміть пилозбірник у 
напрямку стрілки.

Зніміть циклонний фільтр та викиньте пил з пилозбірника.

Кнопка зняття пилозбірника
Зніміть контейнер для пилу 
в напрямку стрілки
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Утримуйте HEPA фільтр рукою, та обертайте його в напрямку стрілки. Зніміть HEPA 
фільтр; Поверніть циклонний фільтр у напрямку стрілки, щоб вийняти його.. Очистіть або 
промийте HEPA фільтр, пінковий фільтр, циклонні фільтри.

Якщо HEPA і пінковий фільтр промиті, їх потрібно повністю висушити, щоб 
використовувати знову. (Замініть, якщо їх потрібно). Після очищення зберіть усі деталі в 
протилежному напрямку, як розбирання.
Увага: HEPA та пінковий фільтр повинні бути повністю сухими перед встановленням.
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Очищення електричної щітки
Вийміть щітку, щоб очистити її.

1.Натисніть кнопку зняття щітки, щітка автоматично вискочить.
2. Вийміть одну сторону щітки в тому ж напрямку, як показано на малюнку, потім щітку
можна вийняти для очищення.
3.Після очищення та заміни зберіть її в протилежній послідовності.

Кнопка зняття щітки

Кнопка зняття 
підлогової щітки

1. Натисніть кнопку зняття щітки
2. Зніміть щітку

Зберігання пилососа

Розберіть електричну підлогову щітку та металеву трубку
При зберіганні чи чищенні пилососа, якщо вам потрібно розібрати електричну підлогову 
щітку, натисніть кнопку зняття електричної підлогової щітки, потягніть металеву трубку 
вгору.
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Зняття ручного пилососу та металевої трубки
Тримайте ручний пилосос, натисніть кнопку зняття металевої трубки і витягніть її.

Зберігання пристрою
Якщо пристрій не буде використовуватися тривалий час, належним чином упакуйте 
пристрій та зберігайте в прохолодному та сухому місці, уникаючи попадання прямих 
сонячних променів або вологого середовища.

Вказівки з техніки безпеки

Цей пилосос призначений для домашнього використання. Не використовуйте його в 
комерційних або інших цілях.

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням, належним чином 
збережіть її для подальшого використання.

Не використовуйте пилосос поблизу вогню або інших високотемпературних середовищ.
Не використовуйте та не зберігайте пилосос в надзвичайно поганих умовах, наприклад, 
при екстремальних температурах. Рекомендується використовувати його в приміщенні 
при температурі від 5 ° C до 40 ° C.

Зберігайте пилосос в сухому місці та уникайте потрапляння прямих сонячних променів.

Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням або після тривалого 
зберігання.

Ручний пилосос

Кнопка зняття металевої трубки

Металева трубка
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Перш ніж використовувати пилосос, переконайтеся, що пилосос повністю зібраний, інакше 
це може призвести до блокування вентилятора двигуна, що призведе до загоряння 
двигуна.

Будь ласка, не використовуйте пилосос для збирання миючих засобів, олії, скла, голок, 
попелу сигарет, мокрого пилу, води, сірників тощо.

Будь ласка, не використовуйте пилосос для збирання крихітного  пилу, такого як цемент, 
гіпсовий порошок, порошок для стін або великких предметів, таких як паперові кульки, 
інакше це може спричинити несправності, таких як блокування та загоряння двигуна.
Уникайте закупорки повітрозабірника, це може призвести до поломки двигуна.

Не лийте та не бризкайте воду або інші рідини на пристрій, щоб уникнути короткого 
замикання.

Якщо щітка не обертається, перевірте, чи не заплуталося в щітці волосся чи інші довгі 
волокна, вчасно очищуйте пристрій.

При тривалому зберіганні пристрою переконайтесь, що акумулятор повністю заряджений 
перед зберіганням, і заряджайте його принаймні кожні три місяці.
Вимкніть зарядний пристрій, щоб почистити або відремонтувати пристрій. Тримайтеся за 
зарядний пристрій, підключаючи або відключаючи його, і не тягніть за зарядний шнур.
Очищуйте пристрій сухою тканиною. Такі рідини, як бензин, спирт, розріджувач лаку 
спричиняють тріщини або вицвітання кольору.

Якщо пристрій не працює після повної зарядки, його слід перевірити та відремонтувати у 
сервісному центрі, будь ласка, не ремонтуйте пристрій самостійно.
Коли викидаєте пристрій, натисніть кнопку, щоб зняти акумулятор, вийміть акумулятор, 
переконайтеся, що пристрій відключений від мережі та правильно розібраний. Не кидайте 
його у вогонь, воду або грунт.

Якщо при витоці рідини акумулятора, вона потрапила на вашу шкіру або одяг, змийте її 
водою і негайно зверніться до лікарні.

Не використовуйте не оригінальний акумулятор, уникайте пошкодження пристрою.

Уникайте використання пилососа для збирання речей, що легко блокують пристрій, таких 
як: поліетиленові пакети, цукерковий папір, великі клаптики паперу, які можуть вплинути 
на функціонування, навіть спричинити збої в роботі. Будь ласка, вчасно очищайте 
сторонні речовини з основної щітки, тоді вона буде працювати нормально. Застарілий 
акумулятор слід безпечно переробляти, не викиньте його  випадково.
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Усунення несправностей
Будь ласка, перевірте наступні варіанти усунення  несправностей перед тим, як 
звертатися до сервісного центру

Проблема Можливі причини Рішення

Двигун не працює

Розряджений акумулятор Зарядіть акумулятор

Металічна трубка, 
щітка, акумулятор не 
коректно приєднані до 
пристрою

Перевірте правильність 
установки аксесуарів

Пристрій припиняє 
роботу 

Основний мотор 
перегрівся і пристрій 
активував захист мотору

Зачекайте 5-10 хвилин

Перевірте, чи потребує 
очищення циклонні системи

Основна щітка 
зупиняється під час 
роботи

В основній щітці 
застрягло сміття ( як от 
наприклад на ковровому 
покритті, або на щітці 
намоталося забагато 
волосся)

Зачекайте 5-10 хвилин

Необхідно очистити 
щітку

Пристрій автоматично 
переключається з 
максимальної на 
звичайну потужність

Циклонна система 
заблокована і пристрій 
активує захист від 
перегріву

Очистіть пилозбірник і 
фільтри

Низька потужність 
всмоктування

Переповнений контейнер 
для пилу Очистіть контейнер для пилу

Заблокований фільтр Очистіть або замініть фільтр

Заблокований 
повітрязабірник підлогової 
щітки

Очистіть повітрязабірник

Індикатор зарядки
змінює колір з червоного 
на зелений  під час 
зарядки

Не коректно встановлений 
акумулятор або пристрій  
не повністю підключений 
до джерела живлення

Встановіть акумулятор 
правильно.Перевірте 
правильність 
підключення до розетки

Короткий час роботи 
після зарядки

Акумулятор не повністю 
заряджений

Дотримуйтесь інструкції з 
експлуатації

Акумулятор застарів Замініть акумулятор на 
новий

Увага: Якщо у вас трапилися інші несправності, для яких потрібні професійні інструменти, щоб 
уникнути небезпеки, пристрій повинен бути відремонтованим або заміненим виробником або сервісним 
центром.
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Специфікація

Технічні параметри

Електросхема

Модель JV63 JV65

Номінальна напруга 25.2V 28.8V

Номінальна потужність 450W 500W

Вхідна напруга адаптера 100-240V ~ 50-60 Hz 100-240V ~ 50-60Hz

Вихідна напруга адаптера 30V 600mA 34.2V 600mA

Модель підлогової 
електричної щітки

JV63 JV65

Номінальна потужність 
підлогової електричної щітки 30W 30W

Модель електричної щітки 
для матрасів T-CS7.0B T-CS7.0A

Номінальна потужність 
електричної щітки для матрасів 20W 20W

Потужність акумулятора 2500mAh 2500mAh

Час зарядки 5h 5h

M

Мотор 
електрощітки

Адаптер

Акумулятор

Індикатор РСВ

Основний мотор

Акумулятор РСВ

Плата 
переключення 

РСВ
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Інформація про виробника

Виробник Kingclean Electric Co., Ltd

Адреса
Китай, пров. Цзянсу, новий район 

Сучжоу, вул. Сян'ян, № 1

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.
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Перед использованием

Распаковка
Откройте упаковку, достаньте пенопласт, все аксессуары и устройство из упаковки, 
снимите полиэтиленовый пакет и сохраните его для будущего обслуживания и ремонта.

Название частей

Электрическая 
напольная 
насадка

Кнопка отсоединения 
напольной насадки

Металлическая 
трубка

Кнопка отсоединения 
пылесборника 

Кнопка отсоединения 
металлической трубки

Кнопка питания

Электрическая насадка 
для матраса

Валик для 
ковров

Эластичный шланг

Мягкая 
щетка

Коннектор

Щелевая 
насадка 2-в-1

Насадка для 
мебели 2-в-1

Зарядная 
база

Адаптер
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Сборка основного корпуса

Подключите электрическую напольную насадку к металлической трубке
Удерживая напольную насадку левой рукой, правой рукой вставьте металлическую трубку 
вертикально в напольную насадку, совместите с проводящей иглой, оказывайте давление 
на металлическую трубку рукой до тех пор, пока не услышите звук «щелчка». 

Примечание: держите металлическую трубку и напольную насадку в одном направлении, 
проводящая игла должна совпадать с гнездом.

Соберите электрическую напольную насадку, металлическую трубку и 
ручной пылесос
Сначала соберите электрическую напольную насадку и токопроводящую металлическую 
трубку на основе метода сборки электрической напольной насадки и токопроводящей 
металлической трубки. Во-вторых, совместите проводящую иглу токопроводящей 

JV63 JV65

Ручной пылесос √ √

Напольная насадка √ √

Металлическая трубка √ √

Насадка для мебели 2-в-1 √ √

Электрическая насадка для 
матраса

√ √

Щелевая насадка 2-в-1 √ √

Валик для ковров √ √

Эластичный шланг √

Мягкая щетка √

Коннектор √

Адаптер √ √

Зарядная база √ √

Руководство пользователя √ √

Товарная накладная

Модель
Аксессуары
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Сборка зарядного устройства
Снимите клейкую пленку на задней стороне держателя зарядки и прижмите держатель к 
гладкой стене, высотой 1-1,1 м от пола. (Рекомендуется определять высоту установки 
держателя в соответствии с высотой держателя над землей после того, как устройство 
будет помещено на держатель). Оказывайте давление на держатель в течение 5 секунд с 
усилием 50N, чтобы клей приклеился к стене. Ручной пылесос удобно хранить на стене.

Держатель 
зарядки

Проводящая 
металлическая трубка

Электрическая 
напольная насадка

Совместите с 
проводящей иглой 

Электрическая 
напольная насадка

Металлическая 
трубка

Ручной пылесос

Ручной пылесос

металлической трубки с токопроводящей трубкой всасывающего отверстия, надавите 
вверх до тех пор, пока не услышите щелчок.
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JV63 JV65

Щелевая насадка 2-в-1

Электрическая насадка для 
матраса

Насадка для мебели 2-в-1

Эластичный шланг

Мягкая щетка

Коннектор

Сборка аксессуаров
Для удобства использования этот продукт специально оборудован аксессуарами для 
ручного пылесоса. Контроллер может подключаться к разным инструментам для 
различных целей очистки.

Подключите ручной пылесос к насадке для мебели 2-в-1
Вставьте разъем насадки для мебели 2-в-1 в воздухозаборник портативного устройства 
до плотной посадки.

Внимание: ручной пылесос также может подключать другие аксессуары, такие как: 
электрическая насадка для матраса, щелевая насадка 2-в-1, коннектор, эластичный 
шланг, мягкая щетка. Способ подключения такой же, как и способ подключения насадки 
для мебели 2-в-1.

Подключите ручной пылесос к аксессуарам через эластичный шланг.
Совместите пылесос с эластичным шлангом, вставьте его до упора; Соедините другой 
конец эластичного шланга с дополнительными аксессуарами.

Внимание: ручной пылесос можно подключить к следующим аксессуарам: щелевая 
насадка 2-в-1, насадка для мебели 2-в-1, коннектор, мягкая щетка. Способ подключения 
такой же, как и способ подключения насадки для мебели 2-в-1.

Модель

Аксессуары
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Список подключенных аксессуаров

Ручной пылесос

Ручной пылесос

Насадка для мебели 2-в-1

Щелевая насадка 2-в-1

Эластичный шланг 

Использование пылесоса

Зарядка
Если во время использования пылесоса индикатор зарядки мигает красным, то 
необходимо зарядить устройство. Когда напряжение слишком низкое, для защиты 
аккумулятора вакуум автоматически отключается. В это время необходимо зарядить 
вакуум.
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адаптер

Резиновая заглушка

Индикатор зарядки

Снимите резиновую заглушку на задней стороне ручного пылесоса, вставьте адаптер в 
гнездо для зарядки на устройстве. Зафиксируйте пылесос на держателе для зарядки. 
Индикатор становится красным, когда пылесос начинает заряжаться, и зеленым по 
окончании зарядки.

Время зарядки около 5 часов. Когда индикатор зарядки на ручном пылесосе меняет цвет 
с красного на зеленый, это означает, что пылесос полностью заряжен. Рекомендуем 
продолжить зарядку от получаса до одного часа, чтобы эффект зарядки был лучше. 
После зарядки отключите зарядное устройство, чтобы прекратить зарядку.

Внимание:
1. При первом использовании устройства емкость аккумулятора неполная, поэтому 
необходимо зарядить его. Ручной пылесос можно использовать после полной зарядки 
аккумулятора.
2. При использовании пылесоса в первый раз полностью зарядите аккумулятор и 
полностью разрядите аккумулятор перед второй зарядкой, чтобы продлить срок службы 
аккумулятора.
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Использование ручного пылесоса
Снимите ручной пылесос с зарядной базы, нажмите кнопку включения / выключения, 
чтобы включить или выключить пылесос. Если загорается зеленый индикатор, это 
означает, что включен нормальный режим работы пылесоса, нажмите на кнопку 
управления скоростью, чтобы перейти в сильный режим работы пылесоса, кнопка 
управления скоростью поможет легко переключаться между сильным режимом и 
нормальным режимом.

Внимание: JV63 и JV65 имеют три режима: нормальный / средний / сильный.

Использование электрической напольной насадки
Электрическая напольная насадка может очистить ковер с коротким ворсом, твердый пол 
или кафельный пол. 

Внимание: Если во время работы электрической напольной насадки, щеточная насадка 
перестает двигаться из-за засорения большим посторонним предметом или чрезмерного 
спутывания волокон, или если ребенок случайно засовывает руку в щеточную насадку, 
электрическая напольная насадка перестанет работать, чтобы обеспечить личную 
безопасность, а также избежать повреждения двигателя насадки. 

Кнопка питания Кнопка включения / выключения
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Насадка для мебели 2-в-1 : подходит для очистки шкафов, дивана, подоконника и 
поверхности стола от пыли

Насадка для мебели 2-в-1 : подходит для очистки шкафов, дивана, подоконника и 
поверхности стола от пыли. 
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Электрическая насадка для матраса: очищает диван и кровать от пыли, пылевых клещей 
и аллергенов пылевых клещей.

Мягкая щетка и эластичный шланг: эластичный шланг предназначен для подключения 
ручного пылесоса и аксессуаров для уборки труднодоступных мест. Мягкая щетка 
подходит для очистки мебели, которая легко царапается, например, книжных полок, 
произведений искусства.
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Очистка и замена деталей

Внимание:
1. Фильтр HEPA можно купить у местных дистрибьюторов пылесосов.
2. Рекомендуется очищать пылесборник после каждого использования; Когда 
пылесборник заполнен или фильтр HEPA забит, его необходимо очистить и при 
необходимости заменить. При длительном использовании валик с насадкой для пола 
может спутаться с волосами, поэтому HEPA-фильтр и валик с насадкой для очистки пола 
необходимо вовремя очищать, чтобы пылесос работал более эффективно.

Очистка пылесборника
Нажмите на кнопку отсоединения пылесборника, поверните и снимите пылесборник в 
направлении стрелки.

Извлеките циклон пылесборника и высыпьте пыль с него.

Кнопка отсоединения пылесборника
Снимите пылесборник в 
направлении стрелки
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Очистка системы фильтрации
Удерживая HEPA-фильтр, поверните его в направлении стрелки. Извлеките HEPA-
фильтр. Поверните циклон пылесборника в направлении стрелки, чтобы извлечь узел 
циклона. Очистите и промойте HEPA-фильтр, поролоновый фильтр, циклоны

Если HEPA и поролоновый фильтр промыты, их необходимо полностью высушить, чтобы 
использовать снова. (При необходимости заменить). После чистки соберите все детали в 
направлении, обратном разборке.
Внимание: HEPA-фильтр и другие фильтры должны быть полностью сухими перед 
сборкой.
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Очистка электрической щетки
Извлеките щетку, чтобы очистить ее.
1.Нажмите на кнопку отсоединения щетки, валик автоматически выскочит наружу.
2.Выньте одну сторону валика в направлении, как показано на рисунке, затем валик 
можно извлечь для чистки.
3.После очистки и замены соберите щетку в обратной последовательности.

Кнопка отсоединения щетки

Кнопка отсоединения 
напольной насадки

Нажмите на кнопку отсоединения 
щетки, извлеките щетку.

Хранение пылесоса

Снимите электрическую напольную насадку и металлическую трубку
При хранении или очистке пылесоса, если вам нужно разобрать электрическую 
напольную насадку, нажмите на кнопку отсоединения электрической напольной насадки, 
и потяните вверх металлическую трубку. 
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Разбор ручного пылесоса и металлической трубки
Сначала закрепите ручной пылесос, нажмите на кнопку отсоединения металлической 
трубки, вытащите ее.

Хранение пылесоса
Извлеките аккумуляторную батарею, если устройство не используется долгое время. 
Храните пылесос в прохладном и сухом месте, избегая попадания прямых солнечных 
лучей или влажной среды.

Примечания по безопасности

Этот пылесос предназначен для домашнего использования. Не используйте его в 
коммерческих или иных целях.
Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием, сохраните 
его для использования в будущем.
Не помещайте пылесос близко к огню или другому высокотемпературному объекту.

Не используйте и не храните устройство в экстремально плохих условиях, например, при 
экстремальной температуре. Рекомендуется использовать в помещении при температуре 
от 5 ° C до 40 ° C.

Храните устройство в сухом месте, а также избегайте попадания прямых солнечных 
лучей.

Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием или после длительного 
хранения.

Ручной пылесос

Кнопка отсоединения 
металлической трубки

Металлическая трубка
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Перед использованием пылесоса убедитесь, что щеточный валик собран правильно, в 
противном случае это может привести к блокировке вентилятора двигателя и его 
перегоранию.

Пожалуйста, не используйте пылесос для сбора моющих средств, масла, стекла, иглы, 
сигаретного пепла, влажной пыли, воды, спичек и т. д.

Пожалуйста, не используйте пылесос для сбора мельчайших частиц, таких как цемент, 
гипсовый порошок, порошок для стен, или крупных предметов, таких как большие клочки 
бумаги, в противном случае это вызовет сбои в работе, такие как засорение и 
перегорание двигателя.

Избегайте засорения воздухозаборника или щеточного валика, это может привести к 
отказу двигателя.

Не засовывайте руки или ноги во входное отверстие насадки для пола, чтобы не 
пораниться.

Не наливайте и не проливайте воду или другие жидкости в устройство, чтобы избежать 
короткого замыкания и возгорания пылесоса.

Если валик не работает, проверьте, нет ли запутывания волос или других длинных 
волокон в валике, вовремя очистите его.

При хранении устройства в течение длительного времени, перед хранением убедитесь, 
что аккумулятор полностью заряжен, и заряжайте устройство не реже одного раза в три 
месяца.

Отключите зарядное устройство, чтобы очистить или отремонтировать пылесос. При 
подключении или отключении зарядного устройства удерживайте его, и не тяните за 
зарядный шнур.

Для очистки устройства используйте сухую ткань. Жидкости, такие как бензин, спирт, 
разбавитель для лака, вызывают трещины или выцветание, их нельзя использовать.
Если устройство не работает после полной зарядки, его необходимо проверить и 
отремонтировать в нашем офисе. Пожалуйста, не разбирайте устройство 
самостоятельно.

Выброшенное устройство содержит батареи. Их следует безопасно перерабатывать. Не 
выбрасывайте их с бытовыми отходами.

Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его следует заменить или 
отремонтировать в ремонтной мастерской производителя или у  профессионального 
специалиста.
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Исправление проблем
Пожалуйста, проверьте следующие проблемы перед отправкой в указанные ремонтные 
центры.

Проблемы Возможные причины Решение

Устройство не 
работает

Батарея разряжена Зарядите пылесос

Металлическая трубка, 
электрическая напольная 
насадка установлены 
неправильно на пылесос

Убедитесь, что 
аксессуары правильно 
установлены на
пылесос

Пылесос перестает 
работать во время 
использования

Главный двигатель 
перегревается и 
активирует 
температурную защиту

Подождите 5-10 минут

Проверьте нужна ли 
очистка циклонных систем

Щетка перестает 
работать во время 
использования

Электрическая 
напольная насадка 
перегружена 
(например, при работе 
на ковре)

Подождите 5-10 минут

Проверьте нужно ли 
очистить щетку

Устройство 
автоматически 
переходит из 
усиленного режима в 
нормальный режим

Циклонная система 
блокируется и 
активирует защиту 
главного двигателя от 
превышения скорости

Очистите пылесборник и 
циклон системы

Мощность 
всасывания 
снижена 

Пылесборник полный
Очистите пылесборник и 
циклон

Фильтр заблокирован Очистите или замените 
фильтр

Путь воздуха в насадке 
перекрыт 

Очистите напольный 
воздушный тракт
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Индикаторы зарядки 
мигают поочередно 
красным и зеленым 
во время зарядки

Нарушен контакт с 
устройством или розеткой

Подключите зарядку к 
устройству и розетке.

Короткое время 
работы после 
зарядки

Устройство не полностью 
заряжено

Следуйте инструкциям по 
эксплуатации, чтобы 
полностью зарядить 
аккумулятор.

Старение батареи Замените батарею

Модель JV63 JV65

Номинальное напряжение 25.2V 28.8V

Номинальная мощность 450W 500W

Входное напряжение адаптера 100-240V ~ 50-60 Hz 100-240V ~ 50-60Hz

Выходное напряжение адаптера 30V 600mA 34.2V 600mA

Модель электрической 
напольной насадки

JV63 JV65

Номинальная мощность 
электрической напольной 

насадки
30W 30W

Модель электрической 
насадки для матраса

T-CS7.0B T-CS7.0A

Номинальная мощность 
электрической насадки для 

матраса
20W 20W

Емкость аккумуляторной 
батареи 2500mAh 2500mAh

Время зарядки 5h 5h

Внимание: Если произошли какие-либо другие неисправности, для которых требуются 
профессиональные инструменты, во избежание опасности, устройство должно быть отремонтировано 
или заменено производителем, другими сервисными службами или специалистами из аналогичных 
офисов.

Спецификация продукта

Технические параметры
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Схема электрической цепи

M

Напольный двигатель

Адаптер

Батарея

Индикаторная 
плата

Основной двигатель

Плата батареи

Печатная плата ручного 
переключателя
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Информация о производителе

Изготовитель Kingclean Electric Co., Ltd

Адрес
Китай, пров. Цзянсу, новый район Сучжоу, 

ул. Сянъян, № 1, 215009

Утилизация

Устройство, аксессуары и упаковка должны быть отправлены на экологически 
безопасную переработку.

Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Европейской директивой 2012/19 / EU оборудование, которое больше не 
может использоваться, и в соответствии с Европейской директивой 2006/66 / EC 
неисправные или использованные аккумуляторные блоки / батареи должны собираться 
отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Аккумуляторы / батареи:
Встроенные батареи могут быть удалены для утилизации только квалифицированным 
персоналом.

Открытие корпуса аккумуляторного блока может повредить устройство.

Не выбрасывайте аккумуляторные блоки / батареи вместе с бытовым мусором, в огонь 
или воду. Аккумуляторные блоки / батареи следует по возможности разряжать, собирать, 
перерабатывать или утилизировать экологически безопасным способом.
Может быть изменено без уведомления.

Информация о гарантии
На этот продукт распространяется двухлетняя гарантия со дня покупки.
Гарантия не распространяется на нормальный износ, коммерческое использование, 
модификацию прибора в том виде, в котором он был приобретен, неправильное 
очищение, последствия неправильного использования, повреждения покупателем или 
третьим лицом, ущерб, который может быть связан с внешними обстоятельствами или 
вызван износом аккумуляторов.
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Before use

Unpacking
 Open the package, take out the foam pad , all accessories and machine from the package, take 
off the plastic bag and save them for the purpose of future maintenance and repair.

Parts Name

Electric Floor Head

Floorhead release button

Metal tube

Metal tube release button

Dirt cup release button

Power button 

Electric mattress tool

Carpet brushroll

Stretch hose

Soft brush

Connector

2-in-1 crevice tool

2-in-1 upholstery tool

Charging holder

Adaptor
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Main-body Assembly

Connect the electric floor head with metal tube
 Hold the floor head with left hand, use right hand to insert the metal tube vertically into floor 
head, align with the conductive needle, press the handle until a “click” sound is heard.
Attention: Keep the handle and floor head in the same direction, conductive needle shall align 
with the socket.

Assemble the electric head floor, metal tube and handheld vacuum cleaner
First, assemble the floor head and conductive metal tube based on the assembling method 
of electric floor head and conductive metal tube. Secondly, align the conductive needle of the 
conductive metal tube with the suction mouth conductivepipe, push upwards until a “click” sound 
is heard.

JV63 JV65

Handheld vacuum √ √

Floorhead √ √

Metal tube √ √

2-in-1 upholstery tool √ √

Electric mattress tool √ √

2-in-1 crevice tool √ √

Carpet brushroll √ √

Stretch hose √

Soft brush √

Connector √

Adaptor √ √

Charging holder √ √

Instruction manual √ √

Packing List

Model
Name

Outer lid

Electric Floor Head

Aligh with conductive 
needle

Electric Floor Head

Metal tube

Handheld vacuum
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Charge holder assembly
Remove the adhesive glue cover on the back of the holder and push the holder against a 
smooth wall with holder height 1-1.1M away from floor. (It is recommended that the installation 
height of the holder be determined according to the height of the holder off the ground after the 
whole machine is put on holder.) Press it for 5 seconds with 50N force to make the glue adhere 
to the wall. It is convenient for the hand-held vacuum cleaner to store on the wall.

Charging holder

Handheld vacuum

JV63 JV65

2-in-1 crevice tool

Electric mattress tool

2-in-1 upholstery tool

Stretch hose

Soft brush

Connector

Model
Name

Assembly of accessories
For ease of use, this product is specially equipped with accessories for the hand-held vacuum 
cleaner. The handheld can connect to different tools for different cleaning purpose.
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Handheld vacuum

Handheld vacuum

2-in-1 upholstery tool
2-in-1 crevice tool

stretch hose

Connect handheld vacuum cleaner with 2-in-1 upholstery tool
Insert 2-in-1 upholstery tool connector into the handheld air inlet until it is tightly fitted. 
Attention: The handheld vacuum can also connect other accessories:Electric mattress tool/2-
in-1 crevice tool/connector/stretch hose/soft brush. The connecting method is the same as 2-in-1 
upholstery tool.

Connect handheld vacuum cleaner with accessories through stretch hose
Align the vacuum cleaner with stretch hose, insert until it is fully tightened; Connect another end 
of stretch hose with tools.

Attention: The handheld vacuum can connect to these accessories: 2-in-1 crevice tool, 2-in-1 
upholstery tool, connector, soft brush. The connecting method is the same as 2-in-1 upholstery 
tool.

Accessories Connection List
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Use of vacuum cleaner

Charging
During using the vacuum cleaner, when indicator blinks in red, the machine need to be charged. 
When the voltage is too low, to protect the battery, the vacuum will automatically turn off. At this 
time, the vacuum must be charged.

Remove the rubber plug on back on handheld vacuum, insert adaptor tail into charging socket 
on machine. Lean the product on charging holder. Indicator turns red when it starts to charge 
and turns green when it finishes charging.

Charging time is about 5 hours. When the charging indicator on the hand-held vacuum turns 
from red to green, it means the vacuum cleaner is fully charged. We recommend continue 
charging for half an hour to one hour, so that the charging effect is better. After charging, unplug 
the charger to stop charging.

Attention:
1.When using the machine for the first time, the battery capacity is not full, need to charge the
machine. The machine is able to be used after the battery is charged fully.
2.When using the vacuum cleaner for the first time, fully charge the battery and fully discharge
the battery before second charge to increase the battery life.

Adaptor

Rubber plug

Charging indicator
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Use of Handheld Vacuum Cleaner
Take the handheld vacuum from the charging holder, press the on/off button to turn on and turn 
off the vacuum. Green indicator lights up, it is normal mode, press the speed control button 
to strong mode, the speed control button can switch between strong mode and normal mode 
easily.

Attention:JV63 and JV65 has normal/middle/strong three modes.

Use of Electric Floorhead
Electric floorhead can clean short hair carpet,  hardfloor or tile floor.

Attention:
When the electric floorhead is running, if brushroll stopped running due to big foreign object 
blockage or excessive fiber entangle, or the child accidentally putting hand into brushroll, the 
floorhead will stop working to protect personal safety and avoid damage to floorhead motor.

Power button On/off button
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Use of Accessories
2-in-1 crevice tool: Suitable to clean crevices, corners and other narrow areas.

2-in-1 upholstery tool: Suitable to clean dust on closet, sofa,windowsill and table surface.
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Electric Mattress Head: Beats up and cleans dust、dust mite and dust mite allergen from sofa 
and bed.

Soft brush and stretch: Stretch hose to connect handheld vacuum cleaner and accessories to 
clean hard to reach areas. Soft bruh is suitable to clean easily scratched furniture,such as book 
shelf, artworks.
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Cleaning and Replacing Parts

Attention:
1.HEPA filter is available for sale from local vacuum cleaner distributors.
2.It is recommended to clean the dust cup after each use; When the dust cup is full or the HEPA 
filter is clogged, it needs to be cleaned and replaced if necessary. Floorhead brushroll might
be entangled with hair after long time use, it needs to be cleaned in time to keep the vacuum
working more efficiently.

Cleaning Dust Cup
release button, rotate and remove dust cup in the arrow direction.

Lift out cyclone assembly and empty the dust in dust cup.

Dust cup release button
Take off dust cup in 
arrow direction
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Clean filtration system
Hold the HEPA and rotate arrow direction. Take out HEPA; Rotate the cyclone in arrow direction 
to take out cyclone assembly. Clean or wash the HEPA, foam filter, cyclones.

If HEPA and foam filter are washed, they need to be completely dried to be used again. (Replace 
if necessary). After cleaning, assemble all parts in the opposite direction as disassembly.
Attention:HEPA and fom filter need to be completely dry before assembly.
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Cleaning Electric Brushroll
Take out brushroll to clean brushroll.
1.Push brushroll release button, brushroll will automatically bump out.
2. Take out one side of the brushroll in the same direction as shown on the picture, then
brushrollcan be taken out to clean.
3.After cleaning and replacing, reassemble it in opposite sequence.

Brushroll release button

Floorhead release button 

1.Push brushroll release button
2.Take out brushroll

Storage of Vacuum Cleaner

Disassemble electric floor head and metal tube
When store or clean the vacuum cleaner, if you need to disassemble the electric floor head, 
press the electric floor head release button, pull upwards the metal tube.
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Safety Notes

This vacuum cleaner is designed for home use. Do not use it for commercial or other purposes. 

Please read this instruction manual carefully before use, properly save and store it for future 
use.

Do not put the vacuum close to fire or other high temperature facility.

Do not use or store the machine under extreme bad conditions, for example, extreme 
temperature. It is recommended to use it indoors between the temperature of 5℃ to 40℃.  Store 
the machine in dry place and avoid direct sunlight.

Fully charge the battery before first use or after long storage.

Before using the vacuum, make sure brushroll is assembled, otherwise, it may lead to motor fan 
blockage, causing motor burn out.

Disassemble the Handheld Vacuum Cleaner and Metal Tube
Hold the handheld, press the release button of metal tube, pull out it.

Machine Storage
If the machine is not used for a long time, properly pack it and store it in cool and dry place, 
avoiding direct sunlight or humid environment.

Handheld vacuum

Metal tube release button

Metal tube
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Please do not use the vacuum to pick up detergent, oil, glass slag, needle, cigarette ash, wet 
dust, water, matches, etc.

Please do not use the vacuum to pick up tiny particles such as cement,gypsum powder, wall 
powder, or large objects such as paper balls, otherwise it will cause malfunctions such as 
blockage and motor burnout.

Avoid blockage to air inlet or brushroll, it may cause motor failure.

Do not put your hand or foot into floorhead inlet to avoid body hurt.

Do not pour or splash water or other liquids into the machine to avoid short circuit to burn out the 
machine.

If the brushroll is not working, please check whether the brushroll is entangled with hair or other 
long fiber, clean it in time.

When storing the machine for a long time, ensure that the battery is fully charged before storage 
and charge the machine at least every three months.

Unplug the charger to clean or repair the machine. Hold the charger when plugging or 
unplugging it, and do not pull the charging cord.

Use a dry cloth to clean the machine. Liquids like gasoline, alcohol, lacquer thinner will cause 
crack or colour fading and cannot be used.

If the machine is not working after fully charged, it must be checked and repaired in our 
designated office, please do not dismantle the machine on your own.

Discarded machine contains batteries. They should be recycled safely. Do not discard them 
randomly.

If there is damage on power cord, to avoid danger, it should be replaced or repaired by 
manufacturer、repairing agency or professional person.
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Trouble Shooting

Please check the following issues before sending to designated repair offices.

Symptoms Possible Causes Solutions

Machine not working

Battery has no power Charge the vacuum cleaner

Metal tube, electric floor 
had, is not assembled 
correctly to the vacuum 
cleaner

Check the accessories are 
assembled correctly to the 
vacuum cleaner

Machine stops working 
during use

Main motor temperature 
overheat and activates 
temperature protection

machine for 5 to 10 minutes

Check whether cyclone 
systems needs cleaning

Brushroll stops running 
during use

Floorhead 
overloaded(Such as 
working on carpet, too 
much hair entangled 
around brushroll)

machine for 5 to 10 minutes

whether brushroll needs 
cleaning

Machine drops from 
strong  to normal mode 
automatically

Cyclone system is blocked 
and activates main motor 
over speed protection

Clean dust cup and cyclone 
system

Suction drops

Dust cup full Clean dust cup and cyclone

Filter blocked Clean or replace filter

Floorhead air path blocked Clean floorhead air path

Charging indicators red 
and green light flickers 
alternately during charging

contact to machine or 
power socket

Replug charger to machine 
and power socket

Short working time after 
charging

Machine not fully charged
Follow instruction manual to 
fully charge the battery

Battery old aging Replace battery

Attention:If any other failures occurred, which need professional tools, in order to avoid danger, the machine 
must be repaired or replaced by manufacturer, other maintenance offices or professionals from similar offices.
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Product Specification

Technical Parameter

Circuit diagram

Model No. JV63 JV65

Rated Voltage 25.2V 28.8V

Rated Power 450W 500W

Adaptor Input Voltage 100-240V ~ 50-60 Hz 100-240V ~ 50-60Hz

Adaptor Output Voltage 30V 600mA 34.2V 600mA

Model No of Electric Floor 
Head

JV63 JV65

Rated Power of Electric Floor 
Head

30W 30W

Model No of Electric Mattress 
Head

T-CS7.0B T-CS7.0A

Rated Power of Electric 
Mattress Head

20W 20W

Battery pack capacity 2500mAh 2500mAh

Charging time 5h 5h

M

Floorhead 
motor

Adaptor

Battery

Indicator PCB

Main motor

Battery PCB

Handheld 
switch PCB
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Manufacturer Information

Manufacturer Kingclean Electric Co., Ltd

Address
No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, 

Jiangsu Province 215009, China

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.

Warranty Information

This product enjoys two year warranty 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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Web:www.jimmyglobal.com
Email:support@jimmyglobal.comContact us -we'll get back within 1 business day.

jimmy technology
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