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WAŻNE OSTRZEŻENIA 

PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ 

INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWAĆ JĄ 

DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. 

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń, 

należy przestrzegać następujących wymagań: 

     Urządzenie to nie może być używane przez dzieci w wieku 

poniżej 8 lat i nie może być używane przez dzieci w wieku 

powyżej 8 lat bez nadzoru; 

     Proszę nie bawić się tym urządzeniem; 

     Odłącz od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używany, 

przed czyszczeniem, konserwacją lub serwisowaniem urządzenia 

oraz jeśli urządzenie ma narzędzie dodatkowe z ruchomą 

szczotką, przed podłączeniem lub odłączeniem narzędzia; 

     Nie zanurzaj w wodzie ani płynie; 

     Trzymaj luźną odzież, palce i wszystkie części ciała z dala od 

otworów i ruchomych części urządzenia i jego akcesoriów; 

     Nie używaj z uszkodzonym lub wtyczką; 

     Jeśli przewód ładujący jest uszkodzony, należy go wymienić 

przez osobę zajmującą się konserwacją producenta; 

     Nie pal tego urządzenia, akumulator może wystąpić wybuch  
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ognia; 

     To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane 

wyłącznie przez osobę zajmującą się konserwacją producenta; 

     W trudnych warunkach ciecz może zostać wyrzucona z 

akumulatora; unikaj kontaktu. Jeśli kontakt wystąpi przypadkowo, 

przepłukać wodą. Jeśli płyn kontaktuje się z oczami, dodatkowo 

poszukaj pomocy medycznej. Ciecz wyrzucana z akumulatora 

może powodować podrażnienia lub oparzenia; 

     Nie używaj tego urządzenia na żadnych przewodach; 

     Ładuj tylko za pomocą ładowarki wskazanej przez 

producenta. Nie używaj innych ładowarek, może to spowodować 

wybuch pożaru; 

     Odłącz ładowarkę, gdy urządzenie nie jest używane; 

     Akumulator musi zostać wyjęty z urządzenia przez osobę 

zajmującą się konserwacją przed wyrzuceniem; 

     Akumulator należy wyjąć z urządzenia przed wyrzuceniem; 

     Nie podłączaj zasilacza i wyłącz urządzenie podczas 

wyjmowania akumulator; 

     Proszę bezpiecznie wyrzucić akumulator; 

     Nie używać z uszkodzonym lub ładowarką; 

     WYŁĄCZ wszystkie elementy sterujące przed odłączeniem; 
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     Używaj tylko przepisanej ilości określonego roztworu 

czyszczącego; 

     Nie wlewaj żadnych płynów do elektronicznych części 

urządzenia; 

     Zawsze podłączaj do odpowiedniego gniazdka. Nie 

modyfikuj ładowarki; 

     Trzymaj kabel ładowarki z dala od ogrzewanych powierzchni; 

     Aby wyjąć ładowarkę, przytrzymaj ładowarkę, a nie kabel; 

     Nie trzymaj ładowarki mokrymi rękami; 

     Nie ładuj urządzenia na zewnątrz; 

     Przechowuj urządzenie bezpiecznie, unikaj dzieci; 

     Nie ładować, nie demontować, nie ogrzewać powyżej 60°C 

ani nie spalać; 

     Nie uderzaj w urządzenie, jeśli jest jakaś część zużyta do 

połknięcia, zadzwoń do pogotowia; 

     Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu lub wypadkom. 

Upewnij się, że przełącznik jest wyłączony przed przeniesieniem 

urządzenia; 

     Nie używaj urządzenia, które jest uszkodzone lub 

zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą 

wystąpić w nieprzewidywalnych skutkach pożaru, wybuchu lub  
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ryzyka obrażeń; 

     Nie narażaj urządzenia na działanie ognia lub nadmiernej 

temperatury. Narażenie na ogień lub temperaturę powyżej 130°C 

może spowodować wybuch; 

     Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie 

ładuj urządzenia poza zakresem temperatur; 

     Nie należy modyfikować ani podejmować prób naprawy 

urządzenia, chyba że jest to wskazane w instrukcji obsługi; 

     Utrzymuj zakres temperatur 4-40 ° C podczas ładowania; 

     Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymaj folię 

plastikową z dala od dzieci; 

     Używaj tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi; 

     Używaj tylko załączników zalecanych przez producenta; 

     Jeśli urządzenie nie działa tak, jak powinno, zostało 

upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub 

wrzucone do wody; nie próbuj go obsługiwać i zwłoś do naprawy 

w autoryzowanym centrum serwisowym; 

     Nie używaj w przypadku otwartego zacięcia, upewnij się, że 

nie ma kurzu, kłaczków, włosów ani żadnych przedmiotów, które 

mogą zmniejszyć przepływ powietrza; 

     Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia schodów; 
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     Nie używać do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy,  

takich jak ropa naftowa; 

     Nie zbieraj toksycznych materiałów (wybielacz chlorowy, 

amoniak, środek do czyszczenia odpływów itp.); 

     Nie wchłaniać żadnej łatwopalnej lub palnej cieczy (takiej jak 

benzyna) ani w miejscu, w którym może być łatwopalna lub palna; 

     Nie podnoś twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak 

szkło, gwoździe,, monety itp .; 

     Nie zbieraj niczego, co się pali lub pali, takich jak papierosy, 

zapałki lub gorący popiół; 

     Używaj tylko z filtrem, który jest całkowicie zmontowany; 

     Używaj tylko w pomieszczeniach; 

     Nie przechowuj urządzenia w ekstremalnych warunkach 

pogodowych; 

     Nie używaj urządzenia, gdy nie znajduje się w pozycji 

pionowej, a także akcesoria nie są montowane; 

     Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na poziomej 

powierzchni. 
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Cechy urządzenia  

W12 zawiera trzy funkcje odkurzania, mopowania i czyszczenia. 

Czyszczenie wielu powierzchni podłogowych 

Produkt jest wyposażony w zbiornik czystej wody, zbiornik na ścieki, 

rolkę szczotki, silnik główny i silnik szczotki elektrycznej, funkcję 

samooczyszczania i inne akcesoria. 

Jak to działa: 

Pompa wodna napędza wodę bezpośrednio do rolki szczotki i 

zwilżenia powierzchni podłogi. Gdy rolka szczotki obraca się z dużą 

prędkością, różne rodzaje powierzchni podłogowych są czyszczone. 

Zbiornik ścieków pochłaniałby brud, ścieki lub inne rodzaje kurzu i 

cieczy z powrotem do zbiornika ścieków. 

Odkurzanie 

Potężne ssanie: Absorbuj zarówno mokre, jak i suche odpady do 

zbiornika na ścieki. 
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Wprowadzenie urządzenia 

Dowiedz się więcej o Clean Elite 

A". " Przycisk zasilania: Naciśnij, aby włączyć funkcję odkurzania i czyszczenia 

niskiego poziomu 

, naciśnij ponownie, aby wyłączyć wszystkie funkcje. 

B". "Przycisk rozpylania wody: Urządzenie rozpoczyna pracę z czyszczeniem 

niskiego poziomu 

funkcja. Naciśnij, aby przełączyć poziom przepływu wody: HIGH-OFF-LOW. 

C". " Przycisk samooczyszczania: Naciśnij, aby uruchomić funkcję 

samooczyszczania dla rolki szczotki. 

Ze względu na potrzebę ciągłego doskonalenia produktów, powyższa 

konfiguracja może się różnić w zależności od modelu. Firma zastrzega sobie 

prawo do tłumaczenia ustnego 
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Szczotka power 

 

Instrukcja instalacji i obsługi 

Dla wygody transportu i przechowywania ładowarka, uchwyt i korpus są 

pakowane osobno. Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować urządzenie! 

Instalacja stacji ładującej i adaptera 

Urządzenie jest wyposażone w wyjmowany adapter ładowania. Podłącz adapter 

ze stacją ładującą przed użyciem, patrz rys.4-23. 

Montaż korpusu i uchwytu 

Włóż uchwyt w odpowiednie miejsce w górnej części korpusu, jak pokazano na 

rys. 4-1. Na końcu uchwytu znajduje się przycisk zatrzasku. Instalacja jest 

zakończona po usłyszeniu "kliknięcia", patrz rys.4-2. 
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rys. rys.



Instalacja zbiornika czystej wody 

Otwórz nakrętkę zbiornika czystej wody, aby dodać czystą wodę lub roztwór 

czyszczący REDKEY  zgodnie z zaleceniami na butelce z roztworem, jak pokazano 

na rysunku 4-4 (upewnij się, że sprawdziłem maksymalną linię wody na zbiorniku, 

patrz rys. 4-3). Zamknij nasadkę, a następnie włóż zbiornik czystej wody do 

odpowiedniej pozycji korpusu, jak pokazano na rys. 4-5. Instalacja jest 

zakończona po usłyszeniu "kliknięcia", patrz rys.4-6. 

 

Instalacja zbiornika na ścieki 

Włożyć zbiornik ścieków do odpowiedniego położenia korpusu, jak pokazano na 

rys. 4-7. Instalacja jest zakończona po usłyszeniu "kliknięcia", patrz rys.4-8. 
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rys. rys.
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Instalacja osłony rolki szczotki 

Włóż pokrywę rolki pędzla w odpowiednie położenie szczotki elektrycznej, jak 

pokazano w ilustracji 4-9. Instalacja jest zakończona po usłyszeniu "kliknięcia", 

patrz rys.4-10. 

 

Instalacja rolki szczotki 

Włóż rolkę pędzla do odpowiedniego położenia szczotki elektrycznej, jak 

pokazano na rys. 4-11. Instalacja została zakończona, jak pokazano na rys. 4-12. 

 

Instalacja odpylacza 

Włóż odpylacz w odpowiednie położenie szczotki elektrycznej, jak pokazano na 

rys. 4-13. Instalacja została zakończona, jak pokazano na rys.4-14. 
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Instrukcja obsługi 

A. Aby uruchomić urządzenie, przytrzymaj uchwyt, nadepnij na znak "  " szczotki 

elektrycznej i lekko przechyl korpus do tyłu (urządzenie nie może pracować w 

pozycji pionowej). Naciśnij przycisk zasilania, funkcja odkurzania i funkcja 

czyszczenia niskiego poziomu są uruchamiane w tym momencie, patrz rys. 4-15. 

B. Aby przełączyć poziom przepływu wody, naciśnij przycisk natryskiwania wody 

zgodnie z potrzebami, patrz rys. 4-16 (urządzenie rozpoczyna pracę z funkcją 

czyszczenia niskiego poziomu). 

C. Aby zatrzymać wszystkie funkcje, naciśnij przycisk zasilania, a następnie lekko 

ustaw urządzenie z powrotem do pozycji pionowej. Aby natychmiast zatrzymać 

wszystkie funkcje, lekko ustaw urządzenie z powrotem do pozycji pionowej. 

Zauważ, że nastąpi opóźnienie wyłączenia około 1-3 sekund. 

D. Aby uruchomić funkcję samooczyszczania, należy umieścić urządzenie z 

powrotem do ładowania 

poczekaj, aż wskaźnik samooczyszczania będzie włączony, a następnie naciśnij 

przycisk samooczyszczania, patrz rys. 4-17, a szczotka automatycznie się wyczyści, 

aż automatycznie się zatrzyma. Ta funkcja może być obsługiwana tylko na stacji 

ładującej. Przed użyciem podłącz adapter ze stacją ładującą. 
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Zbiornik jest pełny: czerwone światło. 

(3) Wskaźnik rozpylania wody: 

Funkcja czyszczenia niskiego poziomu: niebieskie światło. 

Funkcja czyszczenia wysokiego poziomu: Niebieskie światło jest włączone. 

(4) Wskaźnik blokowania rolki pędzla: 

Blokowanie rolek pędzla: czerwone światło. 

(5) Wskaźnik niedoboru czystej wody: 

Niedobór czystej wody: czerwone światło. 

(6) Wskaźnik samooczyszczający: 

Urządzenie umieszczone z powrotem do stacji ładującej (adapter podłączony i 

urządzenie ma wystarczającą moc): Niebieskie światło nadal świeci. 

Proces samooczyszczania: Niebieskie światło powoli z szybkością oddychania. 

Samoczyszczące odcięcie (z powodu pełnego zbiornika na ścieki lub z innych 

przyczyn): niebieskie światło. 

Przewodnik ładowania 

A.Włóż zasilacz do gniazdka elektrycznego, patrz rys. 4-23. 

B.Umieścić urządzenie z powrotem w stacji ładującej, jak pokazano na rys. 4-24. 

W tej chwili urządzenie znajduje się w stacji ładującej, a wskaźnik baterii. 

Ładowanie zakończone, gdy światło się włączyło. 

C.Po naładowaniu odłącz zasilacz. 
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Komunikaty głosowe będą nalegać podczas pracy. 

Konserwacja 

Przewodnik po głębokim czyszczeniu rolki pędzla 

Proszę głęboko czyścić rolkę szczotki co 4-5 razy. 

Narzędzie do czyszczenia włosów znajduje się na końcu "Wielofunkcyjnego" 

Narzędzie do czyszczenia", aby oczyścić włosy na rolce szczotki, patrz rys.5-1. 

Pociągnij delikatnie narzędzie do czyszczenia włosów i naciśnij przycisk 

przycisk na uchwycie lekko odepnij. 

Nuta: 

1.Po oczyszczeniu wysuszyć rolkę szczotki w wentylowanym miejscu. 

2. Wraz z pudełkiem znajduje się dodatkowa rolka szczotki. (Proszę kupować tylko 

od Sklepy flagowe REDKEY lub certyfikowane sklepy) 

Przewodnik czyszczenia filtra 

Proszę wyjąć i głęboko wyczyścić filtr, który znajduje się na górze 

zbiornika ścieków co 2-3 razy użyć, patrz rys. 5-2. 
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rys. rys.

rys.

rys.

FILTR



Nuta: 

Wymieniaj filtr raz w miesiącu, aby uzyskać lepsze wrażenia z czyszczenia. (Kupuj 

tylko w flagowych sklepach REDKEY  lub certyfikowanych sklepach) 

Przewodnik czyszczenia stacji ładującej 

Taca stacji ładującej jest wodoodporna, można ją czyścić wodą. 

(Proszę odłączyć adapter ładowania przed czyszczeniem, patrz rys.5-3.) 

 

Przewodnik czyszczenia pokrywy rolki szczotki 

Pokrywę rolki szczotki można czyścić wodą, patrz rys.5-4. 

Przewodnik czyszczenia odpylacza 

Odpylacz można czyścić wodą, patrz rys. 5-5. 
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Rozwiązywanie problemów 

Typowe usterki Możliwe przyczyny Resolwent 

                                                    

 

 

 

Urządzenie nie 

roboczy 

Produkt nie ma mocy lub 

ma niską moc 

Proszę w pełni naładować 

produkt przed użyciem 

Niedobór czystej wody Dodaj wodę do zbiornika 

czystej wody 

Usunięto zbiornik na ścieki Umieść z powrotem 

zbiornik na ścieki 

Zbiornik na ścieki pełny Wyczyść zbiornik na ścieki i 

umieść z powrotem 

zbiornik 

Usunięto osłonę rolki 

pędzla 

Odłącz pokrywę rolki 

szczotki 

Ssanie 

produkt jest 

Osłabiony 

Port odsysania pyłu 

produktu jest zablokowany 

Wyczyść port ssący 

produktu 

Rolka szczotki jest splątana 

przez włosy i inne 

Obiektów 

Wyczyść rolkę pędzla 

Po wyeliminowaniu 

powyższych warunków 

sytuacja pozostaje 

niezmieniona 

Skontaktuj się z naszym 

serwisem posprzedażnym, 

aby uzyskać informacje 

konserwacja 

Nieprawidłowy hałas w 

praca silnika 

Port ssący szczotki 

elektrycznej zablokowany 

Oczyść przeszkody w ustach 

ssących 

szczotki zasilającej 

Po wyeliminowaniu 

powyższych warunków 

sytuacja pozostaje 

niezmieniona 

Skontaktuj się z naszym 

serwisem posprzedażnym, 

aby uzyskać informacje 

konserwacja 

Produkt 

nie można obciążyć 

Interfejs między adapterem 

a ładowaniem 

stacja nie jest dobrze 

podłączona 

Sprawdź i połącz się dobrze 

Po wyeliminowaniu 

powyższych warunków 

sytuacja pozostaje 

niezmieniona 

Skontaktuj się z naszym 

serwisem posprzedażnym, 

aby uzyskać informacje 

konserwacja 

 

Jeśli produkt nie może działać normalnie zgodnie z powyższymi krokami, skontaktuj się z 

naszym 

dział obsługi posprzedażowej o pomoc. 
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