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Збірка пристрою
Найменування деталей

Кнопка ввімкнення / вимкнення

Кнопка ручки

Кнопка вибору режиму

Телескопічна трубка

Кнопка випуску
металевої трубки

Ручний пилосос

Кнопка ввімкнення / вимкнення
Кнопка вибору режиму

Кнопка розблокування ручки

Кнопка зняття контейнеру для
сміття
Контейнер для сміття
Кнопка відкриття контейнеру
для сміття

Нижня частина пилососу

Заднє колесо
Повзунок-кнопка щітки
Заднє колесо
Основна щітка
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Щітка для кутів
2-в-1

Диванна щітка
2-в 1

Зарядна база

Найменування

Кількість

Щітка для пилу

1

Тримач зарядки акумулятора

Ручний плосос

1
Електрична
щітка для ліжк

1

Електрична щітка для
ліжка

Гнучкий шланг

Щітка для пилу

Адаптер

Тримач зарядки
акумулятора

Головний корпус

Ручка

Адаптер

Зарядна база

1

1

1

1

1

Фільтр

Інструкція по
експлуатації
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1

Диванна щітка
2-в 1

Щітка для кутів
2-в-1

1

1

Гнучкий шланг

1

Збирання приладу
1. Поставьте головний пристрій на землю,
вертикально вставте в отвір для верхню
кришку головного корпусу, і натисніть
рукоятку, поки не почуєте звук
«клацання».

2.Вставне ручний пилосос в нижній
головний корпус до характерного звуку
«клацання».

Увага: Тримайте ручку та щітку в одному напрямку,
направляючі трубки повинні встановлюватися в роз'єм в щітці.
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3.Збирання зарядного пристрою
Вставте вертикально верхню частину зарядки в
нижню частину зарядного пристрою відповідно
до малюнку , доки не не почуєте звук
«клацання».
верхній зарядний
пристрій

2.З'єднання ручного пилососа з аксесуарам.
З'єднайте пилосос з гнучким шлангом, упевніться в
правильності встановлення. З'єднайте гнучкий
шланг з диванною щіткою 2-в-1, і упевніться в
правильності встановлення. Щітка для кутів 2-в-1 і
м'яка щітка кріпляться до гнучкого шлангу за таким
же принципом.

ручний пилосос
база зарядного
пристрою

4.Збирання ручного пилососа і зарядного
пристрою. Встановіть вертикальний пилосос на
зарядну основу. Посуньте гачок на задній
частині вертикального пилососа у гніздо на
зарядній базі, можете як зберігати так і
заряджати пилосос.

диванна щіткою 2-в-1

3.З'єднання гнучкого шлангу з різними
аксесуарами. Гнучкий шланг можна підключити до
диванної щітки 2-в-1, щітки для кутів 2-в-1 щілина та
ручки. Притискайте аксесуар до круглого отвору
шланга поки він не буде щільно прилягати.

гнучкий шланг

дванна щітка

4. З'єднання ручки з різними аксесуарами.
Натисніть кнопку розблокування ручки однією
рукою, витягніть її з корпусу приладу іншою
Слот для гачка
рукою, очистіть ручку від пилу, потім з'єднайте
Гачок
ручку з щіткою для пилу вставивши аксесуар в
роз’єм ручки.

Використання аксесуарів
Для зручності використання цей пристрій
спеціально оснащений деякими аксесуарами для
ручного пилососа. Коли ви використовуєте
ручний пилосос окремо, можна безпосередньо
підключити аксесуари відповідно до ваших
потреб або приєднувати їх через гнучкий шланг.

Кнопка
розблокування ручки

1. З'єднання щітки для кутів 2-в-1 та диванної
щітки 2-в 1. Щітка для кутів 2-в-1 та диванна щітка
2-в 1: підходить для очищення щілин, кутів
дверей чи вікон та інших вузьких проміжків
помешкання.
Щітка для пилу

Аксесуар для обивки
Кнопка
Кнопка
Щітка для кутів
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Застосування приладу.

ввімкнення / вимкнення
на ручці
Кнопка регулювання
швидкості

Зарядка
Регулярно заряджайте пилосос, пр низькому
заряді акумулятора пилосос автоматично
вимикається. Перед зарядкою пилососа
переконайтесь що пилосос вставлено в корпус,
потім встановіть його на зарядку базу, підключіть
роз'єм зарядного пристрою до розетки. Під час
зарядки пилососа індикатор світиться червоним
кольором.

Індикатор живлення

Увага: При першому використанні пристрою
заряд акумулятора не є повним. Зарядіть пилосос
перед використанням.
Коли акумулятор пилососа повністю заряджений
індикатор заряду світиться зеленим світлом, коли
заряджається - горить червона індикаторна лампа.
Для повної зарядк пилососа необхідно приблизно
4 години. Після зарядки пристрою витягніть вилку
зарядного пристрою.

Використання ручного пилососа
Зніміть ручку з тримача, натисніть кнопку вимикача
на ручці, щоб контролювати пуск і зупинку
пилососа.Під час роботи, на ручному пилососі
горить зелена індикаторна лампа. За допомогою
кнопки регулювання швидкості на ручці можна
перемикатися між посиленим
режимом і звичайним режимом.

Індикатор
Розетка
Індикатор живлення
Кнопка ввімкнення /
вимкнення
Кнопка перемикання
режимів

Використання електричної щітки для підлоги
Електричну щітку для підлог 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.

Використання вертикального пилососу
Зніміть пилосос з зарядної бази,
ввімкнення / вимкнення на ручці.
Під час роботи, на пилососі горить зелена
індикаторна лампа. За допомогою кнопки
регулювання швидкості на ручці можна
перемикатися між посиленим режимом і
звичайним режимом.
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4.Щітка для пилу: підходить для очищення
стель,штор, решітки кондиціонера та інших
важкодоступних місць.

Використання аксесуарів
1. Дивання щітка 2-в-1: підходить для
чищення шаф, підвіконня, диванів та
поверхні столу.
5.Гнучкий шланг:підходить для очищення
малодоступних місць за допомогою ручного
пилососа та інших аксесуарів.

2.Щітка для кутів 2-в-1: підходить для
очищення щілин, кутів дверей чи вікон та
інших вузьких проміжків помешкання.

Очищення та обслуговування
Увага: Рекомендується очищати пилозбірник
після кожного використання; В разі
заповнення пилозбірника пилом або
засмічення HEPA фільтру їх необхідно
очистити або замінити. Перевіряйте та
вчасно очищайте основну щітку, від волосся
та інших предметів.

3.Електрична щітка для матраца: Підходить
для очистки диванів та матраців.

Очищення пилозбірника та фільтру
Очищення пилозбірника
Натисніть кнопку відкриття кришки
пилозбірника, щоб відкрити кришку
пилозбірника.

Кнопка блокування нижньої
кришки
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Ретельне очищення пилозбірника
1.Натисніть кнопку відкриття кришки
пилозбірника, видаліть пил з контейнеру для
пилу ручного плососа.
Кнопка відкриття
пилозбірника

Пилозбірник основного
приладу

Основнй корпус
Контейнер для пилу

2.Витягніть циклонний вузол з плозбірника,
щоб видалити з нього пил.
Циклон
Пилозбірник
Циклон

Очищення основної щітки
1.Здвиньте повзунок-кнопку кришки
назад.

3. Зніміть HEPA фільтр з циклону для
очищення. Циклон можна промити і
використовувати після висихання.
Повзунок-кнопка кришки
HEPA-фільтр

2.Зніміть праву кришку щітки.
Циклон

Очищення пилозбірника основного
приладу
Поверніть пилозбірник головного корпусу
проти годинникової стрілки, поки він не
розблокується, потім відєднайте
пилозбірник від корпусу пилососа, видаліть
бруд з контейнеру для пилу. Прокрутіть
циклон проти годинникової стрілки,
витягніть його та очистіть. Після цього
зберіть пилозбірник в зворотному порядку.

Права кришка щітки для підлоги

3.Зніміть щітку для очищення.

Щітка
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Очистка повітряпроводу підлогової щітки
1. Натисніть дві кнопки, щоб зняти кришку
повітряпроводу підлогової щітки

2. Утримуйте пальцем повітряпровід
підлогової щітки і витягніть його, щоб
очистити. Після очищення зберіть все в
протилежній послідовності розбирання.

кнопки щітк для підлоги

З'єднання шланга
кнопки щітк для підлоги

Вказівки з техніки безпеки
Увага! в разі якщо ви не плануєте використовувати пилосос протягом довгого
періоду часу, вийміть акумулятор, складіть весь пристрій та зберігайте його в
прохолодному та сухому місці, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів або
вологого середовища
Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням, належним чином
збережіть її для подальшого використання.
Цей пилосос призначений для домашнього використання. Не використовуйте його в
комерційних або інших цілях.
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.
Не використовуйте пилосос поблизу вогню або інших високотемпературних середовищ.
Перш ніж використовувати пилосос, переконайтеся, що пилосос повністю зібраний, інакше
це може призвести до блокування вентилятора двигуна, що призведе до 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.
Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням або після тривалого зберігання.
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.
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Очищуйте пристрій сухою тканиною. Такі рідини, як бензин, спирт, розріджувач лаку
спричиняють тріщини або вицвітання кольору.
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.
Тримайте руки подалі від щітки для підлоги щоб уникнути травм.
Увага: Якщо провід живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його слід замінити
або відремонтувати у сервісному центрі, будь ласка, не ремонтуйте пристрій самостійно.

Усунення несправностей
Проблема

Пилосос не працює

Низька потужність
всмоктування

Індикаторна лампа
зарядного пристрою не
змінюється на червоний
колір при зарядці.
Після зарядки пристрій
працює дуже короткий
проміжок часу

Можливі причини

Рішення

Розряджений акумулятор

Зарядіть акумулятор

Ручний пилосос
неправильно встановлений
в корпус пилососа

Правильно встановіть
ручний пилосос в корпус
пилососа

Переповнений контейнер
для пилу

Очистіть контейнер
для пилу

Заблокований фільтр

Очистіть або замініть фільтр

Повітрозабірник щітки для
підлоги заблоковано або
щітка перестала перестала
працювати через засмічення

Видаліть сміття з щітки

Акумуляторні батареї
неправильно встановлені

Вставте акумулятор
правильно

Ручний вплосос не встановлений
в корпус пилососа

Правильно встановіть ручний
пилосос в корпусіпилососа

Пристрій не повністю
заряджений

Слідуйте інструкціям для
повного заряду акумулятору

У акумулятора закінчується
строк служби

Ви можете купити новий
акумулятор у місцевого
дистрибутора.
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Технічні параметри
Модель

JV71

Номінальна напруга

21.6V DC

Номінальна потужність

400W

Вхідна напруга адаптера

100-240~ 50-60 Hz

Вихідна напруга адаптера

25.0V/600mA

Номінальна напруга електричної щітки

50W

Потужність акумулятора

2500mAh

Час зарядки

5г

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 / батареї 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
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Інформація про гарантію
Цей пристрій має дворічну гарантію 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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Монтаж устройства
Наименование деталей

Кнопка включения/выключения

Нажимная кнопка ручки

Кнопка выбора режима

Рукоятка

Ручная кнопка разблокировки
Ручной пылесос

Кнопка включения/выключения
Кнопка выбора режима

Кнопка разблокировки ручки

Кнопка снятия контейнера для
мусора
Контейнер для мусора
Кнопка нижней
разблокировки контейнера
для мусора

Нижний главный корпус

Заднее колесо
Ползунок-кнопка щетки
Заднее колесо
Основная щетка
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Щетка для углов 2-в-1

Диванная
щетка 2-в-1

Зарядное устройство нижнее

Щетка для
пыли

Электрическая
кроватная щетка

Эластичный шланг

Зарядное устройство верхнее

Адаптер

Наименование

Ручной пылесос

Главный
корпус

Рукоятка

Адаптер

Зарядное
устройство
нижнее

Зарядное
устройство
верхнее

Количество

1

1

1

1

1

1

Щетка для пыли

Электрическая
кроватная щетка

Диванная
щетка 2-в-1

Щетка для
углов 2-в-1

Эластичный
шланг

Предмоторный
фильтр

Инструкция по
эксплуатации

1

1

1

1

1

2

1

Монтаж пылесоса
1. Поставьте нижний главный корпус на
землю, вставьте рукоятку вертикально в
отверстие нижнего корпуса, и нажимайте
рукоятку пока не услышите звук щелчка.

2. Установите ручной пылесос в нижнюю
часть корпуса, и направляйте его к рукоятке,
пока не услышите щелчок.

⚠ Внимание: при сборке рукоятка должна
быть в том же направлении, что и половая
щетка. Не переворачивайте ее.
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3. Монтаж зарядного устройства
Вставьте верхнее зарядное устройство
вертикально в нижнее зарядное
устройство, пока не услышите звук щелчка.
Верхнее зарядное
устройство

2. Соединение ручного пылесоса с насадками
Ручной пылесос можно использовать с
диванной щеткой 2-в-1, щеткой для углов 2-в-1,
электрической кроватной щеткой,
эластичным шлангом и рукояткой. Вставьте
разъем насадки во всасывающее отверстие
пылеприемника ручного пылесоса пока она не
пристанет плотно.

Нижнее зарядное
устройство

4.Поместите пылесос вертикально на
зарядное устройство
Вставьте крючок сзади в вертикальном
положении пылесоса в гнездо на зарядной
базе и храните или зарядите пылесос на
зарядной базе.

Ручной пылесос
Диванная щетка 2-в-1

3. Соединение эластичного шланга с разными
насадками.
Эластичный шланг можно использовать с
диванной щетке 2-в-1, щеткой для углов 2-в-1 и
рукояткой. Вставьте разъем принадлежности
в круглое отверстие эластичного шланга пока
не пристанет плотно.

Крючок
Гнездо
крючка

Эластичный шланг

Диванная щетка 2-в-1

Сборка насадок
Для удобства использования, это
устройство специально оснащено
насадками для ручного пылесоса. Ручной
пылесос может соединяться с различными
насадками по мере необходимости.
1. Соединение щетки для углов 2-в-1 и
диванной щетке 2-в-1.
Щетка для углов 2-в-1 и диванная щетка 2в-1 могут задвигаться и выдвигаться в
соответствии с потребностями.

4. Соединение рукоятки с насадками
Нажмите кнопку фиксатора рукоятки одной
рукой и другой рукой потяните рукоятку
вверх. Отсоедините рукоятку от основного
корпуса и подсоедините к потолочной щетке,
чтобы очистить высокие места. Толкаем
насадку в разъем рукоятки, пока она не будет
плотно установлена.

Кнопка разблокировки
рукоядки
Щетка для углов 2-в-1
Кнопка
Диванная щетка 2-в-1
Кнопка

Потолочная щетка
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сильным и нормальным режимом.

Работа с устройством

Кнопка включения/
выключения

Зарядка
Заряжайте пылесос вовремя, когда батарея
разряжена. Когда заряд слишком низкий,
пылесос автоматически отключится, чтобы
защитить аккумулятор. В это время
необходимо зарядить пылесос. Перед
зарядкой убедитесь, что ручной пылесос
установлен в главный корпус. Затем
поместите пылесос вертикально на
зарядную базу, подключите зарядное
устройство, и индикатор зарядки загорится
красным цветом. Пылесос заряжается.
⚠ Примечание: при первом использовании
полностью зарядите и разрядите
аккумулятор, чтобы увеличить срок службы
батареи.
Когда индикатор зарядки пылесоса меняет
цвет с красного на зеленый, это означает,
что пылесос полностью заряжен.
Рекомендуется продолжить зарядку от 30
минут до часа, чтобы эффект зарядки был
лучше. Время зарядки около 4 часа. После
зарядки, отключите зарядное устройство,
чтобы остановить зарядку.

Розетка

Кнопка выбора режима

Индикатор зарядки

Использование ручного пылесоса
Снимите ручной пылесос с зарядной базы,
нажмите кнопку включения/выключения,
чтобы включить и выключить пылесос.
Индикатор питания загорится зеленым,
когда устройство заработает. Кнопкой
выбора режима можно переключать между
сильным и нормальным режимом.

Индикатор зарядки

Индикатор зарядки
Кнопка включения/
выключения
Кнопка выбора
режима

Применение электрической половой щетки

Использование вертикального пылесоса
Снимите пылесос с зарядной базы, нажмите
кнопку включения/ выключения на ручке,
чтобы включить и выключите пылесос.
Индикатор питания горит зеленым, когда
устройство работает. Кнопкой выбора
режимов на ручке можно переключать между

Электрическую половую щетку можно
использовать для чистки короткошерстных
ковров, твердых и плиточных полов.
⚠Примечание. Если при работе
электрической насадки для пола, валок
перестал работать из-за попадания слишком
большого предмета или спутанных волокон,
или ребенок случайно засунул руку в валок,
насадка перестанет работать, чтобы
защитить личную безопасность и избежать
повреждения напольного мотора.
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4. Щетка для пыли: подходит для очистки
потолков, штор, решетки кондиционера и
других труднодоступных мест.

Применение насадок
1.Диванная щетка 2 в 1: подходит для
чистки шкафа, подоконника, дивана и
поверхности стола.

5. Эластичный шланг: подходит для
очистки труднодоступных мест с
помощью ручного пылесоса и других
насадок.

2. Щетка для углов 2-в-1: подходит для
очистки щелей, углов и других узких зон.

Очистка и обслуживание
⚠Примечание: рекомендуется очищать
контейнер для мусора после каждого
использования. Когда контейнер заполнен
пылью или засорен HEPA фильтр его
необходимо очистить или заменить. Основная
щетка может быть запутана волосами после
долгого использования, поэтому своевременно
очищайте ее чтобы пылесос лучше работал.
Очистка контейнера для мусора и фильтра

3. Электрическая щетка для матраса:
подходит для очистки диванов и матрасов
от пыли и пылевых клещей.

Очистка контейнера
Нажмите кнопку открытия крышки контейнера,
чтобы открыть крышку.

Кнопка блокировки
нижней крышки
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Тщательная очистка контейнера для мусора
1. Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку
контейнера, снимите контейнер из рукоятки.

Пылесборник основного
прибора

Кнопка открытия
Основной корпус
Контейнер для мусора

Циклон

2. Вытяните циклонный узел с контейнера, чтобы
удалить из него пыль.
Циклонный узел
Циклон

Очистка основной щетки
1. Сдвиньте ползунок-кнопку крышки назад

3. Снимите HEPA фильтр из циклонного узла
для очистки или замены. Циклон можно
промыть и использовать после высыхания.

HEPA фильтр

Ползунок-кнопка крышки

2. Снимите правую крышку щетки

Циклонный узел

Очистка пылесборника основного
устройства
Поверните пылесборник главного корпуса
против часовой стрелки, пока он не
разблокируется. Отсоедините пылесборник
и удалите грязь из контейнера для пыли.
Прокрутите циклон против часовой стрелки,
извлеките его и очистите. После этого
соберите циклон и пылесборник в обратном
порядке и прикрепите к главному корпусу.

Правая крышка щетки

3. Снимите щетку для очистки

Щетка
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Очистка воздухопровода напольной
щетки
1. Нажмите две ползунки-кнопки к середине,
чтобы снять крышку воздухопровода напольной
щетки.

2. Снимите крышку, чтобы вынуть шланг для
очистки или замены. После чистки соберите все в
последовательности противоположной разборке.

Ползунок-кнопка
крышки

Воздухопровод
Крышка

Хранение устройства
Храните устройство в прохладном и сухом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей или
влажной среды.

Техника безопасности
⚠ Предупреждение! Перед использованием прочтите все предупреждения и инструкции по
технике безопасности. Несоблюдение предупреждений и инструкций могут привести к
травмам.
Этот пылесос предназначен для домашнего использования. Не используйте его в
коммерческих или иных целях.
1. Не используйте пылесос для сбора моющих средств, масла, стекла, игл, пепла сигарет,
мокрой пыли, воды, спичек и др.
2. Не используйте пылесос для сбора крошечных кусков цемента, гипсового порошка,
порошка для стен или больших предметов, таких как бумажные шарики, иначе это может
привести к такой неисправности, как блокирование и возгорание двигателя.
3. Не используйте пылесос вблизи огня или других высокотемпературных устройств.
4. Прежде чем использовать пылесос, убедитесь, что HEPA фильтр и щетка полностью
собраны, иначе это может привести к блокированию вентилятора двигателя, что приведет к
возгоранию.
5. Избегайте закупорки воздухопровода, это может привести к поломке двигателя.
6. Не лейте и не брызгайте воду или другие жидкости на устройство, во избежание
короткого замыкания и возгорания.
7. Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием или после длительного
хранения. При длительном хранении устройства убедитесь, что аккумулятор полностью
заряжен перед хранением, и заряжайте его, по крайней мере, каждые три месяца.
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8. Выключите зарядное устройство, чтобы почистить или отремонтировать устройство.
Держите зарядное устройство, подключая или отключая его и не тяните за зарядный шнур.
9. Очищайте устройство сухой тканью. Не используйте такие жидкости, как бензин, спирт,
разбавитель лака. Они вызывают трещины или выцветания цвета.
10. Не используйте и не храните пылесос в чрезвычайно плохих условиях, например, при
экстремальных температурах. Рекомендуется использовать его в помещении при
температуре от 5°C до 40°C. Храните пылесос в сухом месте, и избегайте попадания прямых
солнечных лучей.
11. Держите руки подальше от щетки для пола, чтобы избежать травм.
Внимание: Если питающий провод поврежден, во избежание опасности его следует
⚠ Примечание! Если провод питания поврежден, во избежание опасности его следует
заменить или отремонтировать в сервисном центре или профессиональным персоналом.

Устранение неполадок
Проблема

Устройство не запускается

Возможные причины

Решение

Разряженный
аккумулятор

Зарядите аккумулятор

Ручной пылесос
неправильно установлен в
корпус пылесоса

Правильно установите ручной
пылесос в корпус пылесоса

Переполненный
контейнер для пыли

Очистите контейнер
для пыли

НЕРА и премоторный
фильтры забиты
Низкая мощность
всасывания
Воздухопровод или щетка
для пола заблокированы

Индикаторная лампа
зарядного устройства не
горит красным при зарядке.

Устройство работает
короткое время после
зарядки

Аккумуляторные батареи
неправильно установленные

Очистите или замените
фильтры
Удалите мусор со щетки

Вставьте правильно

Ручной пылесос не
установлен в корпус
пылесоса

Правильно установите ручной
пылесос в корпус пылесоса

Устройство не полностью
заряжено

Следуйте инструкциям для
полного заряда аккумулятора

Старый аккумулятор

Замените на новый
аккумулятор
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Технические параметры
JV71

Модель устройства
Номинальное напряжение

21.6V DC

Номинальная мощность

400W

Вход адаптера

100-240~ 50-60 Hz

Выход адаптера

25.0V/600mA

Номинальная мощность электрической
щетки

50W

Емкость аккумуляторных батарей

2500mAh

Время заряда

5h

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 / батареи должны собираться отдельно и
утилизироваться экологически правильным 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 экологически чистым способом.
Следующая информация может быть изменена без предварительного уведомления
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Указание по поводу гарантии
продукт имеет два года гарантии с момента покупки.
С гарантии исключается обычный износ, коммерческое использование, изменения прибора,
уборка, последствия неправильного использования или повреждения покупателем, или
третьим лицом, убытков, которые могут быть связаны с внешними обстоятельствами или
вызванные аккумуляторами.
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Product Assembly
Part Name

Handle push button

On/off button
Mode button

Handle assembly

Handheld release
button

Handheld Vacuum

On/off button
Mode button

Handle release button

Dirt cup release button
Dirt cup
Dirt cup bottom
release button

Lower body

Rear wheel
Brushroll cover latch
Rear wheel
brushroll
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2-in-1 crevice tool

2-in-1 upholstery
tool

Dusting brush

Charger lower

Stretch hose

Charger upper

Electric mattress
head

Adaptor

Part Name

Handheld
vacuum

Mainbody

Handle

Adaptor

Quantity

1

1

1

1

1

1

Dusting brush

Electric
mattress head

2-in-1
upholstery
tool

2-in-1 crevice
tool

Stretch hose

Premotor
filter

User manual

1

1

1

1

1

2

1

Charger lower Charger upper

Mainbody assembly
1.Place the lower body on the ground, insert
the handle vertically into the lower body, press
the handle until a “click” sound is heard.

2.Install handheld vacuum into the lower body
and push it towards handle until a“click”sound
is heard.

Note: Make sure handle is in the same
direction as floorhead. Do not reverse it.
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3.Charging base assembly
Insert charging base upper vertically into
charging base lower until a “click” sound is
heard.
Charger upper

2.Connection between handheld and tools
Stretch hose can be connected to 2-in-1
upholstery tool、2-in-1 crevice tool、electric
mattress head、stretch hose and handle. Insert
tool connector into the handheld air inlet until it
is tightly fitted.

Handheld vacuum

Charger lower

4.Place upright vacuum to charging base
Slide the hook on back of upright vacuum
into the slot on charging base and store or
charge the vacuum on charging base.

Upholstery tool

3.Connection between stretch hose and tools
Stretch hose can be connected to 2-in-1
upholstery tool、2-in-1 crevice toool and handle.
Push the tool opening to hose round connector
until it is tightly fitted.
Stretch hose

Upholstery tool

Hook
Hook Slot

4.Connection between handle and tools
Press handle release button with one hand and
pull handle upward with another hand. Remove
handle from mainbody and connect to dusting
brush to clean top places. Push the brush
opening to handle connector until it is tightly
fitted.

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

Handle release button

1.Transformation of 2-in-1 upholstery tool and
2-in-1 crevice tool
The dusting brush on upholstery tool and
crevice tool can slide out and slide in for
different cleaning purpose.
Dusting brush

Upholstery tool
Button
Crevice tool
Button
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Product Operation

On/off button
Mode control button

Charging
Charge the vacuum cleaner in time when
battery power is insufficient; When the
voltage is too low, to protect the battery, the
vacuum will automatically turn off. At this
time, the vacuum must be charged. Before
charging, ensure that the hand-held vacuum
is installed into mainbody. Then place the
upright machine onto the charging base, plug
the charger, and the charging indicator turns
red. The vacuum cleaner is charging.

Power indicator

Note: When using for the first time, fully
charge the battery and fully discharge the
battery before second charge to increase the
battery life.
Use of handheld vacuum
When the charging indicator on the handheld vacuum turns from red to green, it
means the vacuum cleaner is fully charged.
We recommend continue charging for half an
hour to the hour, so that the charging effect
is better. Charging time is about 4 hours. After
charging, unplug the charger to stop charging.

Remove the handheld vacuum from the
charging base, press the on/off button to turn
on and turn off the vacuum. Power indicator
will turn green when the machine works. The
mode control button can switch between
strong mode and normal mode.

Power indicator

Power indicator
Power socket

On/off button
Mode control button

Use of electric floorhead
Electric floorhead can clean short hair carpet、
hardfloor or tile floor.

Use of upright vacuum
Remove the vacuum from the charging base,
press the on/off button on handle to turn on
and turn off the vacuum. Power indicator on
handheld will turn green when the machine
works. The mode control button on handle
can switch between strong mode and normal
mode.

Note: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.
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4.Dusting brush: Connect with handle to clean
top areas like roof、curtain、air conditioner
vent etc.

Use of tools
1.2-in-1 upholstery tool: Suitable to clean
dust on closet、windowsill、sofa and table
surface.
5.Stretch hose: Connect between handheld
vacuum and tools to clean hard to reach places.

2.2-in-1 crevice tool: Suitable to clean crevices,
corners andother narrow areas.

Reinigung
Note: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 use, it
needs to be cleaned in time to keep the vacuum
working more efficiently.
3.Electric Mattress Head: Beat up and clean
dust、dust mite and dust mite allergen from
sofa and bed

Clean dust cup and filter
Clean dust cup
Press dust cup bottom release button and
bottom cover will open to dump dust in dust
cup.

B o tt o m r e l e a s e
button
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Deep clean dust cup
1.Press dust cup release button, remove dust
cup assemlby from handheld vacuum.

Dust cup release
button

Mainbody dust cup

Mainbody
Dust cup

2.Pull out cyclone from dust cup and dump the
dust on dust cup.
Cyclone
Cyclone assembly
Dust cup

Clean Brushroll
1.Slide brushroll cover latch backward

3.Remove HEPA from cyclone to clean or
replace. Cyclone can be washed and use after
drying.
Brushroll cover latch
HEPA

2.Remove brushroll right cover
Cyclone

Clean mainbody dust cup
Rotate mainbdy dust cup anticlockwise until
the point on dust cup aligns with the unlock
mark on mainbody. Remove and empty dust
cup. Rotate cyclone anticlockwise, remove
and clean the cyclone. Assemble the cyclone
and dust cup back into mainbody in opposite
sequence.

Brushroll right cover

3.Take out brushroll and clean it.

Brushroll
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Clean nozzle hose
1.Push the two nozzle base cover latches
towards middle and release nozzle base
cover.

2.Remove nozzle base cover and pull out hose
to clean or replace. Assemble in opposite
sequence.

Nozzle base cover slide

Hose connector
Nozzle base cover

Machine Storage
Store the machine in cool and dry place, avoid direct sunlight or humid environment.

Safety Notes
Warning! Read all safety warnings and all instructions before use. Failure to follow the
warnings and instructions may result in injury.
This vacuum cleaner is designed for home use. Do not use it for commercial or other purposes.
1.Do not use the vacuum to pick up detergent, oil, glass slag, needle, cigarette ash, wet dust,
water, matches, etc.
2. 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.
3. Do not put the vacuum close to fire or other high temperature facility.
4.When using the vacuum, make sure HEPA and brush roll are assembled, otherwise, it may lead
to motor fan blockage, causing motor burn out.
5.Avoid blockage to air inlet or brushroll, it may cause motor failure.
6.Do not pour or splash water or other liquids into the machine to avoid short circuit to burn out
the machine.
7.Fully charge the battery before first use or after long storage. When storing the unit for a long
time, ensure that the battery is fully charged before storage and charge the machine at least
every three months.
8.Unplug the charger to clean or repair the machine. Hold the charger when plugging or
unplugging it, and do not pull the charging cord.
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9.Use a dry cloth to clean the machine. Liquids like gasoline, alcohol, lacquer thinner will cause
crack or colour fading and cannot be used.
10.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 °C to 40 °C.
Store the machine in dry place and avoid direct sunlight.
11.Keep hands away from floorhead brushroll to avoid injury.
Note: If power cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by the manufacturer, its
maintenance agent or professional staff.

Trouble shooting
Symptom

Machine doesn’t start

Low suction

Charging indicator did not turn
red during charging

Possible Cause

Solution

Battery has no power

Charge the vacuum

Handheld vacuum is not
assembled correctly to
mainbody

Reassemble handheld to
mainbody

Dust cup is full

Empty dust cup

HEPA and premotor filter are
blocked

Clean or replace HEPA and
premotor filter

Floorhead hose or brushroll
blocked

Clean the floorhead

Battery pack is not well
assembled

Reassemble battery pack

Handheld vacuum is not
assembled to mainbody

Reassemble handheld vacuum
to mainbody

Battery not fully charged

Follow instruction manual to
fully charge the battery

Battery old aging

Replace new battery

Short run time after charging
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Technical data
Model No

JV71

Rated Voltage

21.6V DC

Rated Power

400W

Charger input

100-240~ 50-60 Hz

Charger output

25.0V/600mA

Floorhead rated power

50W

Battery pack capacity

2500mAh

Charge time

5h

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.
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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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