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Ручний пилосос Xiaomi JIMMY з 
УФ-лампою для ліжка

KC101 H
ω
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Будь ласка, прочитайте всі вказівки з безпеки і дотримуйтесь вимог даного 
керівництва по експлуатації
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Важливі вказівки щодо безпеки

Про цю Інструкцію з використання
·Будь-ласка, уважно прочитайте увесь зміст цієї Інструкції перед початком використання вашого виробу.
·Зберігайте цю Інструкцію у безпечному місці.

·Якщо ви передаєте виріб іншим особам, також передавайте разом із ним і цю Інструкцію.

·Будь-яке використання виробу не у відповідності до викладених у цій Інструкції вимог та умов може призвести до 
важких тілесних ушкоджень, пошкодження майна або пошкодження самого виробу.  Наша компаніє не несе правової 
відповідальності за збитки, які були спричинені в результаті недотримання вказівок та умов у описі цього виробу.

Увага A

Цей виріб не є водонепроникним, тому, будь-ласка, уникайте потрапляння на нього води, а також витирайте пил. Цей виріб є 
побутовим пристроєм для чищення м’яких спальних меблів. 

Не використовуйте його для збирання будівельного сміття або важкий металевий пил.

Особиста техніка безпеки
·Для отримання інформації щодо вашої особистої безпеки уважно прочитайте ці вказівки, щоб уникнути нещасливих 

випадків та можливого пошкодження виробу.

·Цей виріб не призначений для використання особами, які не мають знань або досвіду поводження з кліщами, що можуть 
мешкати у ліжках, в тому числі дітьми без нагляду дорослих, які стежитимуть за їх безпекою.

·При використанні виробу будьте обережними, щоб уникнути будь-якої небезпечної ситуації.
· Не ставайте і не сідайте на виріб.  
·Зберігайте виріб у безпечному місці осторонь від дітей і осіб, які не можуть правильно оцінювати ризики для 

навколишнього середовища та оточуючих. 
·Не зберігайте цей пристрій у високорозташованих місцях, оскільки завжди присутній ризик випадкового падіння. 



Вказівки щодо техніки безпеки при використанні виробу
· Цей виріб не призначений для використання особами з фізичними, 
сенсорними або розумовими відхиленнями або особами, у яких недостатньо 
досвіду або які не можуть правильно оцінювати ризики чи свої дії (в тому числі 
діти), якщо тільки вони не використовують виріб під наглядом або у 
відповідності до вказівок досвідчених осіб. 
· Цей виріб може використовуватись лише у середовищах з сухими умовами.
· Не використовуйте виріб в умовах підвищеної вологості. 
· Не намагайтесь всмоктуват пилососом високотемпературні речовини або 
предмети (цигарки, сірники або гарячий попіл), мілкі речовини або предмети 
(цемент, дерев’яну стружку, гіпсовий порошок, попіл, фарбувальний порошок 
тощо), великі шматки гострих предметів (скло, гвозді, шпильки тощо), 
небезпечні матеріали та речовини (розчинники, засоби для чищення тощо), 
хімікати (кислотні речовини, реактивні агенти тощо), горючі або 
вибухонебезпечні рідини (бензин, спиртовмісні речовини).
· Тримайте трубку для кристалічного потоку та рухомі частини виробу 
осторонь від волосся, одягу, пальців та частин тіла. 
· Не направляйте повітровід або сопло у очі або вуха.
· Перед використанням виробу переконайтесь у відсутності перешкод в 
робочій зоні. Якщо ви знайшли там папір, паперові кільки, пластикові пакети 
або гострі предмети чи предмети, які товщі за соломинку, будь-ласка, приберіть 
їх вручну, щоб не допустити блокування робочого отвору і внутрішніх трубок.
· Якщо ви побачили, що має місце протікання або що температура мотора 
занадто висока, а сам мотор при цьому ненормально звучить, негайно 
припиніть користуватись виробом і вимкніть його.  Регулярно перевіряйте 
пилозахисну кришку. Якщо в ній накопичилось багато сміття або пилу, почистіть 
її. 
· Стежте за тим, щоб вентиляційний отвір був чистим і відкритим, щоб не 
допустити його засмічування, блокування і погіршення робочих характеристик 
виробу: мотор починає працювати з пониженою ефективністю, що призводить 
до скорочення строку його служби та портативного пилососа в цілому.
· При чищенні УФ-лампи не використовуйте змащувальні речовини, засоби 
для чищення, поліролі тощо. 
·  При несправності виробу не намагайтесь відремонтувати його самостійно. 
Будь-ласка, зверніться до нашого відділу з питань післяпродажного 
обслуговування за допомогою.
· Даний виріб є електричним інструментом. Не залишайте виріб працювати 
без нагляду. 

·Не підносьте і не використовуйте пилосос дуже близько від 
опалювальних приладів або обігрівачів, оскільки це може стати 
причиною виникнення пожежі. 
· Не розбирайте пилозахисну кришку, кришку УФ-лампи і не 
відкривайте повітряну камеру при увімкненому живленні або під час 
роботи виробу, оскільки це може стати причиною травми або 
пошкодження виробу.
· Якщо пошкоджений адаптер живлення, вам необхідно придбати 
новий оригінальний адаптер живлення.

Застереження щодо УФ-променів 
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· Даний виріб оснащений ультрафіолетовою стерилізуючою лампою, 
тому, будь-ласка, не дивіться на нижню частину виробу під час його 
роботи, щоб уникнути пошкодження органів зору та інших частин вашого 
тіла ультрафіолетовим випромінюванням. 
· Не впливайте ультрафіолетовим випромінюванням на тварин і 

рослини, оскільки це може завдати їм шкоди. 
· Не направляйте ультрафіолетових променів в одну точку протягом 

тривалого часу, оскільки це може стати причиною пошкодження поверхні, 
яку ви чистите.
· Не відкривайте ультрафіолетову лампу і не дивіться на неї під час 

роботи, оскільки ультрафіолетові промені можуть пошкодити ваші органи 
зору. 
· При використанні протягом тривалого часу на захисній кришці лампи 

накопичується пил, що може стати причиною пошкодження самої лампи і, 
в результаті, спричинити шкоду для організму людини. Тому не забувайте 
очищувати поверхню кришки сухою і м’якою ганчіркою або серветкою.



Опис продукту

Вмик/Вимикач живлення

Пилозахисна 
кришка

Ручка

             Індикатор УФ-ламп
Індикатор

Режим махового руху

Всмоктувальний отвір

УФ-лампа

Датчик дальності
Кнопка кришки 
лампи

Заднє колесо 

Порт для зарядкитримач HEPA 
фільта

Пилозахсна 
кришка 

Кнопка  відкриття  
пилозбірника

Сітка з 
нержавіючої 
сталі 

HEPA фільтр



Список аксесуарів

Пилосос Зарядна станція Контейнер для пилу у зборі

Адаптер Посібник користувача Щітка

Увага!

Перш ніж збирати виріб, перевірте список аксесуарів та переконайтеся, що всі деталі в наявності.



Інструкція з експлуатації

Підготовка до роботи 

Увага! 
· Встановіть пристрій на зарядний док; ви побачите, що індикатор живлення почне блимати, що свідчитиме про початок заряджання пристрою.  
· Будь-ласка, при встановленні нового акумулятора або при першому використанні пристрою після тривалої перерви повністю зарядіть акумулятор.  
· Перед першим використанням пилососу заряджайте його акумулятор протягом 3+ годин. 
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Індикатор живлення блимає під час заряджання

· Переконайтесь, що усі компоненти УФ-пилососа знаходяться на своїх місцях.
· Перевірте чи достатній рівень заряду акумулятора для забезпечення нормальної роботи пристрою. 

·Вказівки щодо заряджання
· Під’єднайте кабель адаптера живлення до зарядного доку, а сам адаптер живлення увімкніть у електричну розетку. 
· Не вмикайте пристрій під час заряджання.

· Пристрій повністю заряджений, коли індикатор живлення світиться постійно. 



Режим УФ-випромінювання та махового руху

·Коли пристрій торкається поверхні об’єкту, інфрачервоний датчик 

виявляє об’єкт. При увімкненій УФ-лампі пристрій автоматично 

активує режим махового руху. Коли ж пилосос знаходиться на 

більшій відстані від об’єкту, інфрачервоний датчик не може виявити 

об’єкт. У цьому разі режими УФ-випромінювання та махового руху 

дезактивовані, а їх індикатори працюють синхронно.

• 3 лампочки – 100% рівень заряду 
• 2 лампочки – 65% рівень заряду 
• 1 лампочка – 30% рівень заряду
• 1 лампочка блимає – потрібно зарядити акумулятор

Увага! A

Щоб уникнути випадкового травмування домашніх тварин, 
УФ-лампа оснащена інфрачервоним датчиком, який служить 
засобом захисту і автоматично зупиняє роботу пристрою у разі, 
коли робоча поверхня пилососу випадково сходить із поверхні 
об’єкту. У цьому разі УФ-випромінювання автоматично 
припиняється. 
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Індикатор УФ та  
махового руху

Використання
Світлові індикатори

Натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення – індикатор почне 
світитись, пристрій увімкнеться, усі функції будуть робочими. 
Повторне коротке натискання на кнопку увімкнення/
вимкнення вимикає пристрій (усі функції вимикаються також). 



Чистка та обслуговування

Регулярно чистіть контейнер для пилу.

Натисніть кнопку для звільнення камери

©(9
Зніміть сітку, повернувши її за год.стрілкою

� 

() 二y
�

Зніміть камеру Почистіть її щіткою всередині

u

凡U
Почистіть металевий кришку фільтра Почистіть НЕРА-фільтр 

(можна мити з водою) 
(комплектною щіткою)
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Губка

Губка 

Кнопка для звільнення пилозбірника Щоб зняти пилозбірник, натисніть цю кнопку. 
Після цього дістаньте губку повітряного фільтра 
(губку можна мити).

Увага! A

Усі компоненти та/або деталі, які можна мити, необхідно повернути на їх відповідне місце у пилососі 
після того, як вони висохнуть.

Щоденне зберігання

• Якщо ви не використовуєте пилосос протягом тривалого періоду часу, покладіть його у прохолодне і сухе місце. Не тримайте пилосос 
під прямими сонячними променями або у вологому середовищі.  

• Якщо ви не використовуєте пилосос протягом тривалого періоду часу, необхідно заряджати і розряджати його акумулятор не рідше, 
ніж один раз на три (3) місяці.
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Несправності та їх усунення.
Якщо ваш пилосос починає працювати неналежним чином або зовсім перестає працювати, будь-ласка, ознайомтесь із наступною 
таблицею для пошуку можливого рішення таких несправностей.  

Проблема Можлива причина Рішення

1. Низький рівень заряду акумулятора Вчасно заряджайте акумулятор 

Пристрій не працює 2. Не натиснули кнопку увімкнення Натисніть кнопку увімкнення

1. Металева сіточка або НЕРА-фільтр засмітились. Почистіть пилозбірну камеру, сіточку, або НЕРА-фільтр.
Низька потужність 
всмоктування

2. Заблокований всмоктувальний отвір пристрою. Почистіть всмоктувальний от

1. Поверхня об’єкту є нерівною або нижня частина пристрою не 
повністю торкається об’єкта, що є причиною того, що індукційний 
зонд перебуває в захисному стані.

Не працює функція 
УФ-випромінювання

Стежте за тим, щоб поверхня була рівною або щоб 
нижня частина пристрою повністю торкалась поверхні 
об’єкта, який ви чистите.

2. Пошкоджена (згоріла) лампа. Замініть лампу.

Зупиніть роботу пристрою і видаліть причину 
засмічення

Високий рівень шуму 
при роботі пилососу

1. Переповнений  пилозбірник.

2.Заблокований/засмічений всмоктувальний отвір.

 3. Засмічений фільтр пилозбірника або НЕРА-фільтр.

4. Не встановлений фільтр Встановіть фільтр.
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Технічні параметри

Тип виробу Пилосос із функцією УФ-випромінюванн

Модель виробу КС101

Вхідна напруга 21.6V 

Потужність 100w 

Максимальна потужність 120w 

Ємність 呈0.4L

Потужність УФ-лампи 6w 

Вага-нетто 1.3кг 

Тривалість зарядки 2.Sh

Вхідна напруга адаптера живлення 100-240V- 50/60Hz 1A

 Вихідна напруга адаптера живлення DC 26V1A 

Тривалість роботи 注25хв.

Ємність акумуляторної батареї 2200mAh 

1 0  



Шкідливі речовини та матеріали, що містяться у компонентах виробу

Шкідливі речовини та/або матеріали

Компонент Свинець Меркурий Кадмій Хром Полібромдифені Ефіри 
полібромдифенілу 

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr (VI)) (ПБД) (ЕПБД)

Пластик 。 。 。 。 。 。

Мотор x 。 。 。 。 。

Печатні плати та 
компоненти 。 。 。 。 。 。

Адаптер 。 。 。 。 。 。

Металеві частини 。 。 。 。 。 。

Акумулятор 。 。 。 。 。 。

。 。 。 。 。Інше

Ця таблиця складена у відповідності до вимог Положення SJ/T11364 «0» означає, що вміст шкідливої речовини 
або матеріалу у компоненті знаходиться в межах допустимих значень згідно з вимогами GB/T26572. «Х» означає, 
що вміст шкідливої речовини або матеріалу у компоненті перевищує допустимі значення, встановлені вимогами 
GB/T26572. (Усі компоненти, позначені маркуванням «Х», відповідали вимогам Директиви ЄС щодо обмеження 
обігу шкідливих речовин. 
Неможливо знайти рівноцінну заміну на поточному рівні технічного розвитку.)
 (Ця таблиця поширюється на усі вироби компанії SWDK. Проте, не у всіх виробах містяться усі 11 речовин або 
матеріалів, позначених у цій таблиці)

＠⑧

。



190mm 

Руководство пользователя 
УФ-пылесоса

KC101 H
ω
。

3
3

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед 
использованием устройства и храните его должным образом. 
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Важные указания по технике безопасности

Об этом руководстве пользователя
·Пожалуйста, внимательно прочтите все содержание данного руководства перед использованием этого устройства.
·Храните эту инструкцию в безопасном месте. Если вы передаете устройство третьему лицу, приложите это 

руководство вместе с пылесосом.
·Любая операция, не соответствующая инструкциям руководства, может привести к серьезным травмам, 

материальному ущербу или повреждению самого устройства.
·Наша компания не несет соответствующей юридической ответственности за убытки, причиненные при 

несоблюдении инструкций в этом описании устройства.

Внимание A
Этот продукт не является водонепроницаемым, пожалуйста, не используйте его для уборки воды или влажной пыли.

Этот продукт представляет собой бытовое устройство для чистки кроватей. Не используйте его для чистки строительного 
мусора или тяжелой металлической пыли.

Личная безопасность
·Внимательно прочтите инструкции по личной безопасности, чтобы избежать несчастных случаев и возможного 

повреждения устройства.

·Это устройство не предназначено для использования людьми, не имеющими опыта и знаний о постельных клещах, в 
том числе детьми, если они не находятся под присмотром взрослых, которые будут следить за их безопасностью.

·При работе с изделием будьте осторожны, чтобы избежать опасности.

·Не становитесь и не садитесь на это устройство.

·Храните этот продукт в надежном месте в недоступном для детей и тех, кто не может оценить экологический риск.

·Не храните этот продукт на высоком месте, чтобы избежать риска случайного падения. 



Инструкция безопасности
· Этот продукт не предназначен для использования лицами с физическими, 
сенсорными или умственными отклонениями, или людьми, у которых 
недостаточно опыта или кто не может правильно оценивать риски или свои 
действия (в том числе дети), если только они не используют изделие под 
наблюдением или в соответствии с указаний.
· Этот продукт подходит только для работы в сухой среде. Не используйте его 
во влажной среде.
· · Не убирайте пылесосом высокотемпературные вещества (сигареты, спички 
или горячий пепел), ультратонкие материалы (известь, цемент, древесная 
стружка, гипсовый порошок, зола, тонер и т. д.), крупные куски острых 
предметов (стекло, гвозди, булавки и т. д.), опасные вещи (растворители, 
моющие средства и т. д.), химические вещества (кислотные вещества, моющие 
средства и т. д.), легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости (бензин, 
алкогольная продукция).
· Держите канал потока кристаллов и движущиеся части подальше от волос, 
свободной одежды, пальцев и частей тела. Не направляйте всасывающие 
отверстия  в глаза или уши.
· Пожалуйста, проверьте пространство для чистки перед использованием 
пылесоса. Если найдете бумагу, бумажные шарики, кусок пластика или острые 
предметы, и вещи толще диаметра соломки, пожалуйста предварительно 
уберите их, чтобы избежать блокировки трубопровода и проблем в 
использовании.
· Если обнаружена утечка или слишком высокая температура мотора и 
ненормальный звук, немедленно прекратите пользоваться изделием и 
выключите его. 
· Регулярно проверяйте пылесборник. Если есть мусор внутри, пожалуйста, 
убирайте его вовремя. Следите за тем, чтобы вентиляционное отверстие было 
открытым, не допускайте его засорения, блокировки и ухудшения рабочих 
характеристик изделия. Следите за тем, чтобы вентиляционное отверстие было 
чистым и открытым, не допускайте его засорения, блокировки и ухудшение 
рабочих характеристик изделия. Мотор начинает работать с пониженной 
эффективностью, что приводит к сокращению срока его службы и портативного 
пылесоса в целом.
· При чистке УФ-лампы не используйте смазочные вещества, средства для 
чистки, полироли и другие подобные вещества.
· При неисправности изделия не пытайтесь отремонтировать его 
самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в наш отдел по вопросам 
обслуживания за помощью.
· Данное изделие является электрическим инструментом. Не оставляйте 
изделие без присмотра.

·  Не подносите и не используйте пылесос очень близко от 
отопительных приборов или обогревателей, поскольку это может 
стать причиной возникновения пожара.
·  Не разбирайте пылезащитную крышку, крышку УФ-лампы и не 
открывайте воздушную камеру при включенном питании или во 
время работы изделия, так как это может стать причиной травмы 
или повреждения устройства.
·  Если адаптер поврежден, вам необходимо приобрести 
оригинальный адаптер.

Предостережение относительно УФ-лучей
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· Данное изделие оснащено ультрафиолетовой стерилизующей 
лампой, поэтому, пожалуйста, не смотрите на нижнюю часть 
устройства во время его работы, чтобы избежать повреждения 
вашего тела ультрафиолетовым излучением.
· Пожалуйста, не подвергайте животных и растения воздействию 

ультрафиолетовых лучей, это может нанести им вред.
· Не направляйте ультрафиолетовые лучи в одну точку в течение 

длительного времени, поскольку это может стать причиной 
повреждения поверхности, которую вы чистите.
· Когда лампа ультрафиолетовой стерилизации открыта, нельзя  

направлять ультрафиолетовый свет лампы на глаза или тело, так 
как это может навредить.
· Не открывайте ультрафиолетовую лампу, так как это может 

повлиять на нормальное использование и вызвать несчастный 
случай причинения вреда людям или животным 
· При использовании в течение длительного времени на 

защитной крышке лампы накапливается пыль, что может стать 
причиной повреждения самой лампы и, в результате, нанести 
ущерб для организма человека. Поэтому не забывайте очищать 
поверхность крышки сухой и мягкой тряпкой.



Описание устройства

Ручка

        Индикатор УФ-лампы 
Световой индикатор

Режим маховых
движений

Всасывающее отверстие

УФ-лампа

Датчик дальности
Кнопка крышки
лампы

Заднее колесо

Порт для зарядкиДержатель HEPA  
фильтра

Пылезащитная
крышка

Кнопка вкл/выкл

Кнопка открытия 
пылесборника

Пылесборник

Сетка из 
нержавеющей 
стали

HEPA 
фильтр



Список аксессуаров

Пылесос Зарядная база Контейнеры для пыли в сборке

Адаптер Руководство пользователя  Щетка

Внимание!

Прежде чем собирать изделие, проверьте список аксессуаров и убедитесь, что все детали в наличии.



Руководство по эксплуатации

Подготовка к работе

Внимание! 
·  Установите устройство на зарядную базу и вы увидите, что индикатор питания мигает, что будет свидетельствовать о начале зарядки устройства.
· Пожалуйста, при установке нового аккумулятора или при первом включении устройства после длительного перерыва полностью зарядите аккумулятор. 
· Перед первым использованием пылесоса заряжайте его более чем 3 часа.
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Индикатор питания мигает во время зарядки

·  Убедитесь, что все компоненты УФ-пылесоса находятся на своих местах.
·  Проверьте достаточный уровень заряда аккумулятора для обеспечения нормальной работы устройства.

Инструкция по зарядке
· Подключите кабель адаптера питания к зарядной базе, а сам адаптер питания включите в розетку.
· Не включайте устройство во время зарядки.
· Устройство полностью заряжено, когда индикатор питания светится постоянно.



Инструкции по УФ-излучению и маховых движений

·Когда устройство касается поверхности объекта, инфракрасный 
датчик обнаруживает объект. При включенной УФ-лампе 
устройство автоматически активирует режим махового движения. 
Когда же пылесос находится на большем расстоянии от объекта, 
инфракрасный датчик не может обнаружить объект. В этом случае 
режимы УФ-излучения и маховых движений отключены, а их 
индикаторы работают синхронно.

• 3 лампочки - 100% уровень заряда
• 2 лампочки - 65% уровень заряда
• 1 лампочка - 30% уровень заряда
• 1 лампочка мигает - нужно зарядить аккумулятор

Внимание! A

Чтобы избежать случайного травмирования животных, УФ-
лампа оснащена инфракрасным датчиком, который служит 
средством защиты и автоматически останавливает работу 
устройства в случае, когда рабочая поверхность пылесоса 
случайно сходит с поверхности объекта. В этом случае УФ-
излучения автоматически прекращается. 
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Індикатор УФ та  
махового руху

Использование
Световые индикаторы

Коротко нажмите на кнопку включения/выключения - индикатор 
начнет светиться, устройство включится, все функции будут 
рабочими. Повторное короткое нажатие на кнопку включения/
выключения выключает устройство 
(все функции выключаются тоже). 



Чистка пылесборника

Нажмите кнопку для снятия контейнера для мусора

©(9
Снимите сетку, повернув ее по часовой стрелке 

� 

() 二y
�

Отсоедините контейнер Почистите ее щеткой внутри

u

凡U
Очистите металлический крышку 
фильтра (можно мыть водой)

Очистите НЕРА-фильтр  
(щеткой) 
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Губчастый фильтр

Кнопка для 
освобождения пылесборника 

Чтобы снять пылесборник, нажмите кнопку. Достаньте губку воздушного фильтра 
(губку можно мыть).

Внимание! A

Все компоненты и детали, которые можно мыть, необходимо вернуть на их соответствующее место 
в пылесосе после того, как они полностью высохнут.

Ежедневное хранение

• Если пылесос не используете в течение длительного периода времени, положите его в прохладное и сухое место. Не держите пылесос 
под прямыми солнечными лучами или во влажной среде.

• Если вы не используете пылесос в течение длительного периода времени, необходимо заряжать и разряжать его аккумулятор не реже 
чем один раз в 3 месяца.
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Исправление проблем.
Если ваш пылесос начинает работать неправильно, пожалуйста, ознакомьтесь со следующей таблицей для поиска возможного 
решения неисправностей.  

Проблема Возможная причина Решение

1.  Низкий уровень заряда аккумулятора Вовремя заряжайте аккумулятор
Устройство не 
работает Нажмите кнопку включения

1. Металлическая сеточка или НЕРА-фильтр засорились. Очистите пылесборник, сеточку, или НЕРА-фильтр.
Низкая мощность 
всасывания

2. Заблокировано всасывающее отверстие. Почистите всасывающее отверстие

1. Поверхность объекта является неровной или нижняя часть 
устройства не полностью касается объекта, что является причиной 
того, что индукционный зонд находится в защитном состоянии.

Не работает функция 
УФ-излучения

Следите за тем, чтобы поверхность была ровной или 
чтобы нижняя часть устройства полностью касалась 
поверхности объекта, который вы чистите.

2. Повреждена лампа. Замените лампу.

Остановите работу устройства и удалите 
причину засорения

Высокий уровень 
шума при работе 
пылесоса

1.  Переполненный пылесборник.

2. Заблокировано/засорено всасывающее отверстие.

3.  Засоренный фильтр пылесборника или НЕРА-фильтр.

4. Не установлен фильтр Установите фильтр.
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2. Не нажали кнопку включения.



Технические параметры

Тип устройства Пылесос с функцией УФ-излучения

Модель изделия КС101

Входное напряжение 21.6V 

Мощность 100w 

Максимальная мощность 120w 

Емкость 呈0.4L

Мощность УФ-лампы 6w 

Вес - нетто 1.3кг 

Продолжительность зарядки 2.Sh

Входное напряжение адаптера питания 100-240V- 50/60Hz 1A

 Выходное напряжение адаптера 
питания

DC 26V1A 

Продолжительность работы 注25хв.

Емкость аккумуляторной батареи 2200mAh 

1 0  



Вредные вещества, содержащиеся в компонентах изделия

Вредные вещества 

Компонент Свинець Меркурий Кадмій Хром Полібромдифені Ефіри 
полібромдифенілу 

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr (VI)) (ПБД) (ЕПБД)

Пластик 。 。 。 。 。 。

Мотор x 。 。 。 。 。

Печатные платы и 
компоненты 。 。 。 。 。 。

Адаптер 。 。 。 。 。 。

Металлические части 。 。 。 。 。 。

Аккумулятор 。 。 。 。 。 。

。 。 。 。 。Другое

 Эта таблица составлена   в соответствии с требованиями Положения SJ / T11364 
   0: означает, что содержание вредного вещества в компоненте находится в пределах допустимых значений согласно требованиям GB/
T26572. 
    Х: означает, что содержание вредного вещества в компоненте превышает допустимые значения, установленные требованиями GB/
T26572. 
  (Все компоненты, обозначенные маркировкой «Х», соответствовали требованиям Директивы ЕС по ограничению обращения вредных 
веществ. Невозможно найти равноценную замену на текущем уровне технического развития.)
    (Эта таблица распространяется на все изделия компании SWDK. Однако, не во всех изделиях содержатся все 11 веществ, 
обозначенных в таблице)

＠⑧
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Important safety instruction

About this user manual
·Please read all the contents of this manual carefully before using this product.
·Keep this manual in a safe place. If you transfer the product to a third party, please attach

this manual together with the machine.

·Any operation that does not comply with the instructions of the manual may result in
serious personal injury, property damage or damage to the product itself.

·Our company does not bear the relevant legal liabilities for losses caused
by failure to follow the instructions in this product description.

Attention A

This product is not waterproof, please do not inhale water and damp dust.

This product is a household bed smashing device. Do not use it to absorb construction waste or heavy metal dust.

Personnel Safety
·For instructions on your personal safety, please read these carefully to avoid accidents and possible damage to the product.

·This product is not intended for use by people who have no experience and knowledge of bed mites, including children
at home, unless they are supervised and responsible for their safety

·When working on the product, please be careful to avoid danger.
·Do not stand or sit on this product.
·Keep this product in a safe place, and keep it out of reach of children and those who are unable to judge the environmental risks.
·Do not store this product in a high place to avoid the risk of accidental fall.



Product safety instructions
· This product is not intended for use by persons with physical, sensory or 
intellectual disabilities or those who lack experience and common sense 
(including children) unless they are supervised or directed to ensure that they 
are safe to use.
· This product is only suitable for working in a dry environment. Do not use 
it in a humid environment.
· Do not pump high temperature substances (cigarettes, matches or hot 
ash), ultra-fine materials (such as lime, cement, wood chips, gypsum powder, 
ash, toner, etc.), large pieces of sharp pieces (such as glass, nails, pins, etc.) , 
dangerous goods (such as solvents, detergents, etc.), chemicals (such as acidic 
substances, detergents, etc.), flammable and explosive liquids (gasoline, 
alcohol products)．

· Keep the crystal flow passage and moving parts away from the hair, loose 
clothing, fingers and body parts. Do not point the air passage or tool at the 
eyes or ears.
· Please check the clear area before use. If you find tall paper, paper balls, 
plastic cloth or sharp objects, and things that are thicker than the straw 
diameter, please pre-exclude it to avoid the use of the pipeline is blocked and 
the use is severe
· If it is found, if it is found to be leaking or the motor temperature is too 
high and abnormal sound, such as hot body, abnormal sound, different 
sputum, weak service, etc., should stop immediately.
· Please check the dust cup regularly. If there is more garbage inside, please 
clean it up in time, keep the ventilation hole unobstructed to avoid the 
blockage and cause the force to drop. The motor will start the ship and 
reduce the service life of the hand-held wireless dust collector
· When cleaning the crystal, do not use lubricants, detergents, polishes, etc. 
to clean any parts.
· When the machine malfunctions, do not repair it yourself. Please call our 
after-sales department for assistance．

·This product is a power tool. Do not let the  wireless vacuum cleaner 
run alone without being taken care of.
·Avoid getting the vacuum cleaner close to the heating appliance or 
violent to avoid a fire.
·Do not disassemble the dust cup, the UV lamp cover and open the air 
hood when the machine is powered or running to avoid injury or 
machine damage
·If the adapter is damaged, you need to purchase the original adapter

Warning  About UV Rays
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· This product is equipped with ultraviolet sterilizing lamp, please avoid to 
watch the bottom of the machine when the power is on and the ultraviolet 
sterilizing function is on to prevent ultraviolet radiation from causing harm 
to human body
· Please don't expose animals and plants to ultraviolet rays to avoid 

damage
· Please do not concentrate uv rays in one place for continuous use, which 

may cause damage to cleaning objects
· When the ultraviolet sterilization lamp is opened, the eye 

cannot direct the ultraviolet ray lamplight, also cannot illuminate 
human body skin, lest cause damage to human body.
· Ultraviolet germicidal lamp is open, not with strong light, or direct 

sunlight photosensitive components at the bottom of the machine, lest 
cause performance obstacle, affect the normal use and life, cause accident 
harm to humans or animals
．If used for a long time, the position of the protective lampshade will 
accumulate dust, causing the UV lamp to keep on and lose the protection 
function to human body. In this case, dust the surface of the sensor probe 
with a clean cloth



Product Description

          Power Switch
Dust cup release button

     Dust cup

Indicator light

Handle

UV flap indicator light

Flap Mode

Suction Inlet

UV light

Range Sensor
Lamp cover knob

Rear wheel

Charging connector

Dust cup Stainless steel mesh HEPA holderHEPA



Accessories List

Machine Charging Base Dust cup accessories (has been assembled)

Adaptor User manual Brush

Attention

Before assembling the product, please check the accessories list and confirm that all parts have been received



Operating instruction  

Preparation before using

Attention
·Put the machine into the charging base, and the power indicator will flash in turn to start charging
·Please charge the battery fully when you use a new battery or first use it after long-term storage
·Please charge more than 3 hours before the first use
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The power indicator flashes in turn when charging

·Make sure the components of the UV vacuum cleaner are assembled in place．

·Check whether the power is ． sufficient to ensure the product works normally 

Charging Instructions
·Plug the adapter into the char ．ging base and the other end into the power socket

·Do not turn on when charging

·The power indicator light is fully charged when it is on in all three cases． 



UV and Flap Instructions

·When the machine touches the object surface, the infrared sensor 

detects the object. When the UV light is on, the flap mode starts. Away 

from the surface of the concealment object, the infrared induction probe 

cannot sense the object, the UV light and the flap mode is closed, the UV 

and the flap indicator work synchronously

• 3 lights 100%
• 2 lights 65%
• 1 light  30%
• 1 light to flash, need to be charged

Attention A

To avoid accidental pet injury, UV lamp equipped with 
infrared sensor probe safety switch, off the surface of 
the object automatically UV off.
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UV and Flap 
indicator light

How to use
Indicator light

Switch button shortly, the light is on after starting up, the machine 
is started, all functions are started with one key, and the short 
button is pressed to turn off (all functions are stopped)



Cleaning & Maintenance 

Clean Dust Cup

Press the release button to remove the cup

©(9
Open the mesh in the main clockwise direction

� 

() 二y
�

Remove the dust cup Clean the dust cup with the brush

u

凡U
Clean the metal filter cover,  washable Clean HEPA with brush 

7 

叮



Exhaust Sponge

Hood release button  

Press the release button to open the hood Remove the air filter sponge , washable

ATTENTION A

All washable parts can be put into the main machine after they are dried.

Daily storage

• When not using the machine for a long time, please put the machine in a cool and dry place, do not put the machine in direct sunlight or moist 
environment

·When you do not use the machine for a long time, please make sure to charge and discharge at least once every three months

8 



Trouble shooting
When there is malfunction of the machine, please refer to the following chart for trouble shooting.

Details Possible Reasons Treatment

1 Low battery please charge battery in time

Machine not work           2 Do not press the power switch Press the switch

1 Metal mesh or the HEPA filter is blocked Clean the dust cup，mesh or HEPA filter

Less suction 2 The suction of the machine is blocked Clean the suction

1 Object surface is not smooth or the machine bottom does not fully touch 
the object, resulting in the induction probe in a protective state

UV light not work

Keep the surface flat or the machine bottom the  in 
full contact with the cleaned object

2 lamp tube damaged Change the lamp tube

Stop using and clean up the 
blockage

Too much noise

1 Full dust cup 

2 The machine suction  is blocked

3 The dust cup filter or HEPA filter is blocked 

4 No filtering component is installed Install the filter component

9 



Technical Parameters

Product Type UV Vacuum Cleaner

Product model KC101 

Voltage 21.6V 

Power 100w 
Max Power 120w 

Capacity 呈0.4L

UV lamp power 6w 

N.W. 1.3kg 

Charging time 2.Sh

Adapter voltage Input 100-240V- 50/60Hz 1A

Adapter voltage Output DC 26V1A 
Working time 注25min

Battery capacity 2200mAh 

1 0  



Hazardous Substances Contained in Components

Hazardous Substances

Components Lead Mercury Cadmium Chromium Polybrominated  
bipheny

Polybrominated  diphenyl 
ethers(Pb) (Hg) (Cd) (Cr (VI》

(PBB) (PBD日

Plastic 。 。 。 。 。 。

Motor x 。 。 。 。 。

Circuit boards and 
components 。 。 。 。 。 。

Adapter 。 。 。 。 。 。

Metal Parts 。 。 。 。 。 。

Battery 。 。 。 。 。 。

Others 。 。 。 。 。 。

The chart is based on the regulation of SJ/T11364

O: Means the content of the hazardous substance indicated in contained in the component is within 
the limits set by GB/T26572. 
X: Means  the content of the hazardous substance indicated in contained in the component is higher than the limits set by GB/T26572.

(All components labeled with X met the requirement of European Union RoHS, Or no substitutes can be found due to current technology level)

(This chart covers all the products of SWDK. However, not every products contain all 11 components described in the charts)

＠⑧


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16



