
W12 3IN1 MULTIFUNKCIONÁLIS
PADLÓMOSÓ ÉS PORSZíVÓ

Használati utasítás

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg megfelelően
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Köszönjük, hogy REDKEY háztartási

tisztítókészüléket vásárolt. Élvezze a használatát!

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet! A

kézikönyv tájékoztatja Önt arról, hogyan kell a

terméket biztonságosan és helyesen működtetni,

és hogyan érheti el a legjobb eredményt. Ez a

kézikönyv a nyomtatáskor érvényes legfrissebb

információkat tartalmazza, és ennek átdolgozásáért,

értelmezéséért és magyarázatáért kizárólag a

vállalat felelős. kézikönyv. Szabályzatunk szerint

termékeinket folyamatosan módosítjuk, ezért

fenntartjuk a jogot, hogy az útmutató kinyomtatása

után előzetes értesítés nélkül módosítsuk a

termékeket.

Executive szabvány:
Ez a termék megfelel a vonatkozó
követelményeknek2014/35/EU (a 93/68/EGK
irányelvvel módosított 73/23/EGK irányelv hatályon
kívül helyezése) és a 2014/30/EU irányelv (a
89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezése)
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FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
KÉRJÜK, OLVASSA EL A BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOKAT HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A
KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ.

 Ezt a készüléket 8 év alatti gyermekek nem használhatják, és 8 évnél
idősebb gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják;

 Kérjük, ne játsszon ezzel a készülékkel;
 Húzza ki az elektromos aljzatból, ha nem használja, a készülék tisztítása,

karbantartása vagy szervizelése előtt, és ha a készülékhez mozgó kefével
ellátott tartozékszerszám tartozik, a szerszám csatlakoztatása vagy
leválasztása előtt;

 Ne merítse vízbe vagy folyadékba;
 Tartsa távol a laza ruházatot, ujjakat és minden testrészét a készülék és

tartozékai nyílásaitól és mozgó részeitől;
 Ne használja sérült kábellel vagy csatlakozóval;
 Ha a töltőkábel sérült, azt a gyártó karbantartójának kell kicserélnie;
 Ne égesse el a készüléket, mert az akkumulátorcsomag tűzrobbanást

okozhat;
 Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak a gyártó

karbantartója cserélhet ki;
 Visszaélésszerű körülmények között folyadék lökhet ki az akkumulátorból;

kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezik, öblítse le vízzel. Ha
folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő
folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat;

 Ne használja ezt a készüléket semmilyen vezetéken;
 Csak azzal a töltővel töltsön, amelyet a gyártó biztosított. Ne használjon

más töltőt, mert tüzet okozhat;
 Húzza ki a töltőt, ha a készüléket nem használja;
 Az akkumulátorcsomagot a karbantartó személynek ki kell vennie a

készülékből, mielőtt kidobná;
 Az akkumulátorcsomagot ki kell venni a készülékből, mielőtt kidobná;
 Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert és ne kapcsolja ki a készüléket,

miközben eltávolítja az akkumulátort;
 Kérjük, biztonságosan dobja ki az akkumulátorcsomagot;
 Ne használja sérült kábellel vagy töltővel;
 KAPCSOLJA KI az összes kezelőszervet, mielőtt kihúzná a konnektorból;
 Csak az előírt mennyiségű tisztítóoldatot használjon;
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 Ne öntsön folyadékot a készülék elektronikus részeibe;
 Mindig megfelelő konnektorhoz csatlakoztassa. Ne módosítsa a töltőt; A

töltőkábelt tartsa távol a felforrósodott felületektől;
 A töltő eltávolításához a töltőt fogja meg, ne a kábelt;
 Ne fogja meg a töltőt nedves kézzel;
 Ne töltse a készüléket a szabadban;
 Kérjük, tárolja biztonságosan a készüléket, kerülje a gyerekeket;
 Ne töltse újra, ne szedje szét, ne hevítse 60°C fölé vagy égesse el;
 Ne üsse meg a készüléket, ha valamelyik alkatrésze lenyelhető, hívja a

mentőket;
 Akadályozza meg a véletlen indítást vagy bármilyen balesetet. A készülék

mozgatása előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló KI állásban van;
 Ne használjon sérült vagy módosított készüléket. A sérült vagy módosított

akkumulátorok előre nem látható tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt
okozhatnak;

 Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. Tűznek
vagy 130°C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat;

 Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltse a készüléket a
hőmérséklet-tartományon kívül;

 Ne módosítsa vagy próbálja megjavítani a készüléket, hacsak a
használati útmutató nem írja elő;

 Tartsa a hőmérséklet-tartományt 4-40°C között töltés közben;
 A fulladásveszély elkerülése érdekében a műanyag fóliát tartsa távol a

gyermekektől;
 Csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja;
 Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja;
 Ha a készülék nem úgy működik, ahogy kellene, leejtették, megsérült, a

szabadban hagyták vagy vízbe esett; ne kísérelje meg működtetni, és
javíttassa meg egy hivatalos szervizközpontban;

 Ne használja nyílt elakadás esetén, ügyeljen arra, hogy ne legyen por,
szösz, haj vagy bármilyen tárgy, amely csökkentheti a légáramlást;

 Kérjük, legyen óvatos a lépcsők tisztítása során;
 Ne használja gyúlékony vagy éghető folyadékok, például kőolaj

felszívására;
 Ne szívjon fel mérgező anyagokat (klóros fehérítő, ammónia,

lefolyótisztító stb.);
 Ne szívjon fel semmilyen gyúlékony vagy éghető folyadékot (például

benzint), vagy olyan helyen, ahol gyúlékony vagy éghető lehet;
 Ne vegyen fel kemény vagy éles tárgyakat, például üveget, szögeket,

csavarokat, érméket stb.;
 Ne szívjon fel semmi égő vagy füstölgő tárgyat, például cigarettát, gyufát

vagy forró hamut;
 Csak teljesen összeszerelt szűrővel használja;
 Csak beltérben használja;
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 Ne tárolja a készüléket szélsőséges időjárási körülmények között;
 Ne használja a készüléket, ha az nincs függőleges helyzetben, és a

tartozékok nincsenek összeszerelve;
 Ügyeljen arra, hogy a készülék vízszintes felületre kerüljön.
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A készülék jellemzői
A W12 három funkciót tartalmaz: porszívózást, felmosást

és tisztítást.

Többféle padlófelület tisztítása

A termék tisztavíz-tartállyal, szennyvíztartállyal, kefehengerrel,

főmotorral és erőkefe-motorral, öntisztító funkcióval és egyéb

tartozékokkal van felszerelve.

Hogyan működik:

A vízszivattyú közvetlenül hajtja a vizet a kefehengerhez és a

padlófelületek nedvesítéséhez. Amikor a kefehenger nagy

sebességgel forog, a különböző típusú padlófelületek

megtisztulnak. A szennyvíztartály felszívja a szennyeződést,

szennyvizet vagy egyéb port és folyadékot a szennyvíztartályba.

Porszívózás

Erőteljes szívás: A nedves és száraz hulladékot is felszívja a szennyvíztartályba.

A készülék bemutatása

A“. Bekapcsológomb: Nyomja meg a porszívózás és az ALACSONY szintű tisztítás
funkció bekapcsolásához, nyomja meg újra az összes funkció kikapcsolásához.

B“. Vízpermet gomb: A készülék ALACSONY szintű tisztítási funkcióval kezd működni.
Nyomja meg a víz áramlási szintjének váltásához: MAGAS - KI - ALACSONY.
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C“. " Öntisztító gomb: Nyomja meg a kefehenger öntisztító funkciójának elindításához

\\*0én

A szállítás és tárolás kényelme érdekében a töltőt, a fogantyút és a

testet külön csomagoljuk. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a

készülék telepítéséhez!



Töltőállomás és adapter telepítése

A készülék kivehető töltőadapterrel van felszerelve. Használat előtt

csatlakoztassa az adaptert a töltőállomáshoz, lásd a 4-23. ábrát.

Szerelés a testhez és a fogantyúhoz

Illessze a fogantyút a megfelelő pozícióba a test tetején a 4-1. ábra

szerint. A fogantyú végén található egy pattintógomb. A telepítés egy

kattanás hallatán fejeződik be, lásd a 4-2. ábrát.

4-1. ' 4-2.

Tisztavíz tartály felszerelése

Nyissa ki a tisztavíz tartály kupakját, hogy tiszta vizet vagy REDKEY

tisztítóoldatot adjon hozzá az oldatos palackon leírtak szerint, lásd a 4-4

ábrát (ellenőrizze a maximális vízvonalat a tartályon, lásd a 4-3 ábrát). ).

Zárja le a kupakot, majd helyezze be a tisztavíz-tartályt a test megfelelő

helyzetébe a 4-5. ábra szerint. A telepítés egy „kattanás” hallatán

fejeződik be, lásd a 4-6. ábrát.

4-4

4-5i .4-6
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Szennyvíztartály felszerelése

Helyezze be a szennyvíztartályt a test megfelelő helyzetébe az ábrán

látható módon,lásd a 4-7. ábrát. A telepítés egy „kattanás” hallatán

fejeződik be, lásd a 4-8. ábrát.

A forgókefe fedél felszerelése

Helyezze be a kefehenger fedelét az elektromos kefe megfelelő

helyzetébe a 4-9. ábra szerint. A telepítés egy „kattanás” hallatán

fejeződik be, lásd a 4-10. ábrát.

A forgókefe felszerelése

Helyezze be a kefehengert az elektromos kefe megfelelő helyzetébe a 4-

11. ábrán látható módon. A telepítés a 4-12. ábrán látható módon

fejeződik be.

4-11 4-12

Porgyűjtő felszerelése

Helyezze be a porgyűjtőt az elektromos kefe megfelelő helyzetébe a 4-

13. ábra szerint. A telepítés a 4-14. ábrán látható módon fejeződik be.
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Használati útmutató
A. A készülék elindításához tartsa meg a fogantyút, lépjen rá az

elektromos kefe "láb" jelzésére, és enyhén döntse hátra a testet (a

készülék nem tud függőleges helyzetben dolgozni). Nyomja meg a

bekapcsológombot, ekkor elindul a porszívózás és az ALACSONY

szintű tisztítás funkció, lásd a 4-15. ábrát.

B. A víz áramlási szintjének váltásához nyomja meg a Vízpermet

gombot igényeinek megfelelően, lásd a 4-16. ábrát (a készülék

ALACSONY tisztító funkcióval kezd működni).

C. Az összes funkció leállításához nyomja meg a bekapcsológombot,

majd enyhén állítsa vissza a készüléket függőleges helyzetbe. Az

összes funkció azonnali leállításához enyhén állítsa vissza a készüléket

függőleges helyzetbe. Figyelje meg, hogy körülbelül 1-3 másodperces

kikapcsolási késleltetés következik be.

D. Az öntisztító funkció elindításához helyezze vissza a készüléket a

töltőállomásra, várja meg, amíg az öntisztító jelzőfény égve marad,

majd nyomja meg az Öntisztító gombot, lásd a 4-17. ábrát, és a kefe

automatikusan tisztítani fog, amíg automatikusan le nem áll. . Ez a

funkció csak a töltőállomáson működtethető. Csatlakoztassa a

töltőállomást az áramforráshoz használat előtt.
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E. A szennyvíztartály tisztításához

1. lépés: vegye ki a szennyvíztartályt

2. lépés: Vegye le a szennyvíztartály kupakját (lásd a 4-18. ábrát), és
használja a többcélú tisztítóeszköz szűrőtálcáját a nagy porszemcsék
szűrésére, hogy elkerülje a csövek eltömődését, lásd a 4-19 ábrát.

3. lépés: A többcélú tisztítóeszköz keféje a tartály belsejének mély
öblítésére szolgál, lásd a 4-20 ábrát.



Jelzési útmutató
A műveletet hangutasítások segítik.
1. Akkumulátor jelző:
Alacsony akkumulátor: kék fény villog egy keretben
Töltési mód: kék fény villog az akkumulátor állapotának megfelelően
A töltés befejeződött: a kék fény folyamatosan világít

2. Szennyvíztartály jelző:
Tartály eltávolítva: piros lámpa villog
Hangutasítás a tisztításra: piros fény villog, amikor a hangutasítás a tartály tisztítását
kéri
A tartály megtelt: Piros fény villog.
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3. Vízpermet jelző:
LOW Level Tisztítási funkció: Kék fény villog.
Magas szintű tisztítási funkció: A kék fény folyamatosan világít.

4. Kefehengerblokkoló jelző:
Kefetekercs blokkolása: Piros fény villog.

5. Tiszta vízhiány jelző:
Tiszta vízhiány: Piros fény villog.

6. Öntisztító jelző:
A készülék visszahelyezve a töltőállomásra (az adapter be van dugva, és a
készüléknek elegendő feszültsége van): A kék fény folyamatosan világít.
Öntisztító folyamat: Kék fény lassan villog, légzési sebességgel.
Öntisztító lekapcsolás (a szennyvíztartály megtelt vagy más okok miatt): Kék fény
villog.

Töltési útmutató
A. Dugja be a hálózati adaptert a konnektorba, lásd a 4-23 ábrát.

B. Helyezze vissza a készüléket a töltőállomásra a 4-24. ábra szerint. Ebben a
pillanatban a készülék a töltőállomáson van, és az akkumulátor jelzőfénye villog. A
töltés befejeződött, amikor a lámpa folyamatosan világít.
C. A töltés után húzza ki a hálózati adaptert
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4-23 4-24

Karbantartás

Forgókefe Mélytisztítási útmutató

4-5 használat után alaposan tisztítsa meg a

kefehengert. A hajtisztító eszköz a "Multi-purpose

Cleaning Tool" végén található, hogy megtisztítsa a

hajat a kefén, lásd az 5-1. ábrát.

Óvatosan húzza meg a hajtisztító eszközt, és nyomja meg a

gombot a fogantyún, majd

enyhén pattintsa vissza.

Jegyzet:

1.Tisztítás után szárítsa meg a kefehengert jól szellőző helyen.

2.A dobozhoz egy további kefehenger is tartozik. (Kérjük, csak innen

vásároljon REDKEY zászlóshajó üzletek vagy minősített üzletek)

Szűrőtisztítási útmutató

Kérjük, vegye ki és alaposan tisztítsa meg a szűrőt, amely a tetején található

2-3 használat után, lásd az 5-2. ábrát.
5-2
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Jegyzet:

Havonta egyszer cserélje ki a szűrőt a jobb tisztítási élmény elérése érdekében. (Kérjük,
csak a REDKEY zászlóshajó üzleteiben vagy minősített üzleteiben vásároljon.)

Töltőállomás tisztítási útmutató

A töltőállomás tálcája vízálló, vízzel tisztítható. (Kérjük, húzza ki a töltőadaptert a
tisztítási folyamat előtt, lásd az 5-3. ábrát.)

Kefehenger burkolat tisztítási útmutató

A kefehenger burkolata vízzel tisztítható, lásd az 5-4. ábrát.

Porgyűjtő tisztítási útmutató

A porgyűjtő vízzel tisztítható, lásd az 5-5. ábrát.

5-5
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Napi tárolási útmutató

Napi tisztítás után vegye ki a kefetekercset és a tartozékokat, helyezze a töltőállomás
kijelölt helyére az 5-6. ábra szerint. A készüléket jól szellőző helyre kell helyezni, hogy
elkerülje a közvetlen napfényt.
Mossa le vízzel a készülék testét. Ne engedje, hogy víz a készülék elektromos
alkatrészeibe menjen, lásd az 5-7. ábrát. Ne helyezze a készüléket közvetlen napfényre
vagy nedves helyre.

5-6

Termékleírás
termék név W12 3 in 1 Tiszta víz tartály

Kapacitás
520 mi

Modell VCRW80500B Töltési idő 3 óra
Névleges feszültség 22,2V Használati idő 45 perc
Akkumulátor-
kapacitás

2600 mAh Nettó tömeg 3,8 kg

Teljes teljesítmény 150W Doboz mérete 325x310x700 mm
Szennyvíztartály 460 mi Külső doboz mérete 343x320x712 mm
Kapacitás
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Hibaelhárítás
Gyakori hibák Lehetséges okok Megoldás

A terméknek nincs ereje Kérjük, töltse fel teljesen a
vagy alacsony
teljesítményű

terméket használat előtt

Tiszta víz hiánya Adjunk vizet a tisztavíz
Tartályhoz.

Készülék nem
működik

Szennyvíztartály
eltávolítva

Helyezze vissza a
szennyviz
Tartályt.

Szennyvíztartály tele Tisztítsa meg a
szennyvíztartályt
és helyezze vissza
a testbe.

A kefetekercs fedele
eltávolítva

Helyezze vissza az
ecsethenger
Borítót.

A szívás A porszívó nyílás a Tisztítsa meg a termék
szívócsövét

blokkolva van

Legyengült. A kefe tekercsét a szőr és
más tárgyak
összegabalyíták.

Tisztítsa meg a
kefehengert

A fenti feltételek
kiküszöbölése után a
helyzet marad
változatlan

Kérjük, forduljon
vevőszolgálatunkhoz a
karbantartásért

Rendellenes zaj a motor
működésében

Az elektromos kefe
szívónyílása blokkolva
van.

Tisztítsa meg az
akadályokat a
szívónyílásban
az erőkefe

A fenti feltételek
kiküszöbölése után a
helyzet marad
változatlan

Kérjük, forduljon
vevőszolgálatunkhoz a
karbantartásért

A termék nem tölthető Az adapter és a
töltőállomás közötti
interfész nem megfelelő
csatlakoztatva

Kérjük, ellenőrizze és
csatlakoztassa
megfelelően.

A fenti feltételek
kiküszöbölése után a
helyzet marad
változatlan

Kérjük, forduljon
vevőszolgálatunkhoz a
karbantartásért

Ha a termék nem működik megfelelően a fenti lépések szerint, kérjük, forduljon
vevőszolgálatunkhoz segítségért.
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