Användarmanual för sladdlös dammsugare självrengörande kit
Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den och spara den för framtida bruk.

Skanna QR-koden för
manualer på flera språk

1. Senaste bruksanvisningen
Skanna QR-koden för manualer på flera språk
CE-deklaration URL:http://doc.roidmi.com/web/#/27?page_id=0

2. Förklaring av symboler
Blixtsymbolen inuti en triangel används när det finns en potentiell risk för
personskada, såsom elektriska stötar.
Ett utropstecken i en triangel indikerar viktiga instruktioner i denna bruksanvisning som absolut måste
observeras.
Pilsymbolen indikerar specifika tips och råd om manövrering.

3. Säkerhets instruktioner
Läs bruksanvisningen före användning.

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER
LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER
När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande: LÄS
ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING (DENNA APPARAT).
Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

VARNING –

För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada:

VARNING:
1. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller kvalificerade personer
för att undvika fara;
2. Läs instruktionerna innan du laddar;
3. Endast för inomhusbruk, utsätt inte för regn;
4. Batteriladdaren är utformad för att ladda det uppladdningsbara batteriet som tillhandahålls av tillverkaren;
5. Använd ingen annan laddare för att ladda batteriet som tillhandahålls av tillverkaren och försök inte ladda
andra typer av batterier med denna laddare. Försök inte heller ladda icke-uppladdningsbara batterier med denna
laddare;
6. Kontrollera före laddning om spänningen som anges på märkningsetiketten motsvarar nätspänningen;
7. Under laddning måste apparaten placeras på ett välventilerat område;
8. Dra ut kontakten ur uttaget innan du rengör eller underhåller laddaren;
9. Apparaten får endast användas med den strömförsörjningsenhet som medföljer apparaten;
10. Denna apparat innehåller batterier som endast kan bytas ut av fackmän;
11. Batteriet måste tas ur apparaten innan det skrotas;
12. Apparaten måste kopplas bort från elnätet när batteriet tas ur;
13. Denna apparat kan endast användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur
man använder apparaten på ett säkert sätt och förstå de inblandade farorna;
14. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn;
15.Barn ska inte leka med apparaten;
16. Använd inte utomhus eller på våta ytor;
17. Tillåt inte att användas som en leksak. Noggrann uppmärksamhet är nödvändig när den används av eller nära
barn, husdjur eller växter;
18. Använd endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd endast tillverkarens rekommenderade
tillbehör;
19. Använd inte med skadad sladd eller kontakt. Om apparaten inte fungerar som den ska, har tappats, skadats,
lämnas utomhus eller tappas i vatten, lämna tillbaka den till ett servicecenter;
20. Dra inte i eller bär inte i sladden, använd inte sladden som handtag, stäng inte en dörr på sladden eller dra
sladden runt vassa kanter eller
hörn. Kör inte apparaten över sladden. Håll sladden borta från uppvärmda ytor;
21. Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden. För att koppla ur, ta tag i kontakten, inte sladden;
22. Hantera inte laddaren, inklusive laddarens kontakt, och laddarens terminaler med våta händer;
23. Placera inga föremål i öppningar. Använd inte med någon öppning blockerad; hållas fri från damm, ludd, hår
och annat
som kan minska luftflödet;
24. Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och alla delar av kroppen borta från öppningar och rörliga delar;
25. Var extra försiktig när du städar i trappor;
26. Använd inte för att plocka upp brandfarliga eller brännbara vätskor, såsom bensin, eller använd i områden där
de kan finnas;
27. Plocka inte upp något som brinner eller röker, såsom cigaretter, tändstickor eller het aska;
28. Använd inte utan dammkopp och filter på plats;
29.Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till batteripaketet,
plockar upp eller bär apparaten. Att bära apparaten med fingret på strömbrytaren eller strömförande apparaten
som har strömbrytaren på, inbjuder till olyckor;
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30. Koppla bort batteripaketet från apparaten innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvaring av
apparaten. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att apparaten startas av misstag;
31. Ladda endast med den laddare som specificerats av tillverkaren. En laddare som passar för en typ av batteri
pack kan skapa brandrisk när den används med ett annat batteripaket;
32. Använd endast apparater med specifikt avsedda batteripaket. Användning av andra batteripaket kan skapa
risk för skador och brand;
33. När batteriet inte används, håll det borta från andra metallföremål, som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar
eller andra små metallföremål, som kan göra en anslutning från en pol till en annan. Kortslutning av batteripolerna tillsammans kan orsaka brännskador eller brand;
34. Under dåliga förhållanden kan vätska sprutas ut från batteriet; Undvik kontakt. Om kontakt inträffar av
misstag, spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, sök dessutom medicinsk hjälp. Vätska
som sprutas ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador;
35. Använd inte ett batteripaket eller en apparat som är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade
batterier kan uppvisa oförutsägbart beteende som resulterar i brand, explosion eller risk för skada;
36. Utsätt inte ett batteripaket eller en apparat för eld eller för hög temperatur. Exponering för eld eller temperaturer över 266°F (130°C) kan orsaka explosion;
37. Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteripaketet eller apparaten utanför det temperaturintervall som anges i instruktionerna. Felaktig laddning eller vid temperaturer utanför det specificerade intervallet
kan skada batteriet och öka risken för brand;
38. Låt en kvalificerad reparatör utföra service med endast identiska reservdelar. Detta kommer att säkerställa
att produktens säkerhet upprätthålls;
39. Modifiera eller försök inte reparera apparaten eller batteripaketet förutom enligt instruktionerna för användning
och skötsel;
40. Stäng alltid av denna apparat innan du ansluter eller kopplar bort elektrisk borste;
41. Spraya inte vatten på huvuddelen av de dubbla roterande elektriska moppborstarna och sänk inte ner huvuddelen i
vatten, annars kan det orsaka elektriska stötar eller produktskador;
42. Rör inte den böjda delen av de dubbla roterande elektriska moppborstarna med händerna, annars kan det
orsaka skada;
43. Installera inte moppdynorna när de dubbla roterande elektriska moppborstarna är i drift, annars kan det
orsaka skada;
44. Använd inte den här produkten för att dammsuga vassa föremål som glasfragment, trådar, blad, etc., annars
kan det orsaka person- eller produktskada;
45. Ta inte bort moppkuddarna innan de dubbla roterande elektriska moppborstarna slutat snurra helt, annars
kan det orsaka skada;
46. Se upp ditt steg om det finns kvarvarande vatten på golvet efter användning av produkten för att förhindra
halkar;
47. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats;
48. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatta fysiska, sensoriska
eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner
angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de inblandade farorna. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn bör inte leka med apparaten;
49.Denna apparat innehåller batterier som inte är utbytbara. Vid laddning behövs ingen åtgärd från användarna
för att flytta adaptern mellan 50 och 60Hz, adaptern kan anpassa sig för både 50 och 60Hz.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Endast hushållsbruk.
VARNING:
1. Se till att kontakten är ordentligt isatt för att undvika elektriska stötar, kortslutning och brand;
2. Bryt omedelbart strömförsörjningen och dra ur kontakten vid produktförvrängning, överhettning, ovanlig lukt
och ljud under laddning eller drift. Placera produkten i ett öppet och obrännbart utrymme. Låt tillverkaren eller
en kvalificerad reparatör utföra service. Detta kommer att säkerställa att säkerheten upprätthålls;
3. Häll inte vatten på produkten eller pluggen eller doppa dem i vatten;
4. Om borstvalsen misslyckas, stäng av dammsugaren omedelbart. Kontrollera om borstrullen är inlindad av hår
eller andra alltför långa fibrer och rengör;
5. Håll dammsugaren borta från någon som bär en pacemakerenhet under användning;
6. Förvara dammsugaren utom räckhåll för barn eller husdjur för att undvika skador när den fästs på väggfästet
för förvaring;
7. När du laddar med väggfästet, se till att huvudenheten passar perfekt mot väggfästet för att undvika att falla
av och orsaka skador;
8. När du laddar huvudenheten, se till att batteriindikatorn lyser;
9. Håll barn borta från väggfästet, speciellt ett med laddningsfunktion. Produkt som faller under laddning kan
orsaka faror såsom elektriska stötar på grund av läckage;
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10. Tappa inte produkten. Placera inte produkten under någon mekanisk påfrestning. Förhindra att produkten
kolliderar med andra föremål;
11. Rengör dammkoppen i tid för att garantera god luftventilation, för att undvika dålig sugning eller motoruppvärmning orsakad av luftblockering;
12. Skydda dammsugaren från extrema temperaturer. Rekommenderade drifts- och förvaringstemperaturer är
32°F (0°C) till 95°F (35°C). Förvara den på en sval och torr plats;
13. Använd inte en dammsugare för att suga upp vatten för att undvika att vatten kommer in i huvudenheten
och orsakar fel. När vatten kommer in i dammkoppen, stäng omedelbart av dammsugaren och töm dammkoppen. Se till att dammkoppen är helt torr;
14. Torka efter att borstvalsen tvättats helt innan den återmonteras;
15. Rengör tillbehör i rätt tid efter användning för att förhindra matrester, bomullsull från att ruttna i dem;
16. Använd endast rengöringsborsten som tillhandahålls av tillverkaren för att rengöra dammkoppsfiltret.
Använd inte andra stålborstar eller hårda borstar;
17. Förvara rengöringsborsten utom räckhåll för barn för att undvika skador. Med ett vasst blad används rengöringsborsten för att skära bort intrasslade ämnen som är svåra att rengöra;
18. Det rekommenderas att tömma vattentanken efter att ha använt de dubbla roterande elektriska moppborstarna för att förhindra att vatten sipprar in och skadar golvet;
19. Utsätt inte de dubbla roterande elektriska moppborstarna för solen och förvara dem inte vid temperaturer
under 0 °C, annars kan det orsaka produktskador;
20. Använd inte produkten för att rengöra samma plats under en längre tid, annars kan det skada huvudenheten;
21. Trampa inte på vakuumhuvudet på de dubbla roterande elektriska moppborstarna, annars kan det orsaka
produktskador;
22. Denna produkt är inte avsedd att användas på mattor, annars kan den skada produkten eller mattorna;
23. Två moppdynor måste installeras samtidigt när du använder de dubbla roterande elektriska moppborstarna, annars kan det skada golvet.

FCC-UTTALANDE
1. Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:
(1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar;
(2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion;
2. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan
upphäva användarens behörighet att använda utrustningen;
OBS: Denna utrustning har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med
del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation;
Denna utrustning genererar användningsområden och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte
installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det
finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation;
Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom
att slå av och på utrustningen;
Användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
(1) Omorientera eller flytta mottagningsantennen;
(2) Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren;
(3) Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till;
(4) Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

FCC:s uttalande om strålningsexponering
Denna utrustning överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö;
Denna utrustning är en handhållen enhet.
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Översikt
Huvudenhet

Led-lampor

Vattentanklock
Knapp för justering
av vatteneffekt

Släpp knapp

Damminlopp

Roterande platta

Hjul

Självrengöringsstation (tillval)

Spår
Självrengörande platta
Självrengörande
station

Hantera
Självrengörande
plåthandtag
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Installation och användning
1) Installera moppdynor och tillsätta vatten

②

Med den pälsiga sidan vänd
utåt, rikta in moppdynan
i mitten mot den roterande
plattans mitt och fäst sedan
moppdynan på den roterande
plattan.

③

Öppna vattentankens plugg ovanför
vattentank (öppen från vänster till
höger som visas på bilden);

Tillsätt sedan rent vatten
till lämplig vattennivå i en
Mätglaset;

EN

①

Varning
1. Rengöringsprestandan kommer att minska om moppdynorna inte är korrekt fastsatta på de roterande
plattorna;
2. Fyll inte vattentanken genom att placera den direkt under kranvattnet;
3. Lägg inte till andra saker i vattentanken för att förhindra att vattentanken blockeras;
4. Töm vattentanken efter rengöring av golvet;
5. Tillsätt inte vatten vid temperaturer över 50 °C. Tillsats av andra vätskor kommer att skada produktens
insida.

2) Justering av vattenuttaget

Tryck på knappen för att
växla till läget Small Water
Output, ikonen "envattendroppe" till vänster tänds.
Det här läget används för
att rengöra golv som inte
kan bli kraftigt blöta eller
för att minska mängden vatten.

Tryck på knappen igen för
att växla till stort vattenuttagsläge, ikonen "två vattendroppar" till höger tänds.
Detta läge används för att
rengöra envisa fläckar eller
för att öka mängden vatten.

Tryck på knappen en
gång till för att växla
till Inget vatten (eller
torrt) läge, vattendroppeikonerna lyser släckta.

Varning
1. Vattendroppeikonens lampor är avstängda som standard när produkten lämnar fabriken. Justera mängden
vattenuttag genom att trycka på knappen för justering av vattenutmatning;
2. Om produkten kan sluta använda under en längre tid, vänligen ställ lamporna på vattendroppeikonen
till Av genom att trycka på knappen för justering av vattenutgång för att undvika funktionsfel;
3. Innan du flyttar apparaten eller när du behöver torka golvet, vänligen ställ lamporna på vattendroppeikonen
till Av genom att trycka på knappen för justering av vatteneffekt.
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3) Användning av silikonfästeAnvändning av silikonfäste

När du installerar silikonfästet, vänligen mät positionen 110 cm över marken först, ta bort limmet på
baksidan av silikonfästet och placera silikonfästet på den uppmätta pastan och fixa beloppets position;

110cm

Steg 1: Mät storleken

Steg 2: Ta bort limmet

Steg 3: Klistra in på väggen

Det rekommenderas att separera silikonfästet
och väggsugladdningsboxen till vänster eller höger

Placera inte silikonfästet och väggen
sugladdningslåda vertikalt tillsammans

or

Varning
1. Det rekommenderas att använda på glasvägg och keramisk vägg; håll väggen ren före installation,fri från
damm och föroreningar;
2. Limmet på silikonfästsätet är ett engångsföremål, om felaktig användning kommer att orsaka skada på
väggen;
3. Silikonfästsätet kan inte placeras upp och ner med vakuumsugarens väggsugfäste renare, för att inte
påverka användningen;
4. Utkastbilderna är endast för referens, och den specifika konfigurationen är beroende av den faktiska
produkten.
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Städning och underhåll
Manuell rengöring

①

②

Blöt och tvätta moppen med
vatten före användning;

Sätt i rengöringsborsten med en
lång avtorkning dubbel roterande
elektrisk roterande borste för
rengöring av suggrå;

Varning
1. För att torka golvet, installera bara dynan och börja moppa, du behöver inte blöta den;
2. Efter rengöring av moppkuddarna, se till att vrida ut vattnet noggrant;
3. Använd inte den långa rengöringsborsten för att rengöra andra föremål än de dubbla roterande elektriska
moppborstarna;
4. Innan du använder den långa rengöringsborsten för att rengöra de dubbla roterande elektriska
moppborstarna, se till attapparaten är avstängd;
5. Håll den långa rengöringsborsten torr. Blöt inte borsten när du använder den för att rengöra den dubbla
roterande elektriska moppborstar;
6. Efter användning, rengör den långa rengöringsborsten och torka den i solljus för att förhindra mögel och lukt.
Rengöring med självrengöringsstation (tillval)

①

②

Vattenledning

MAX

Ta ut den självrengörande
plattans komponent.

Tillsätt rent vatten i den självrengörande
hinken till vattenledningen i hinken.
När den dubbelroterande elektriska
skurborste är avstängd och slutade
rotera, lägg dubbla-roterande
elektrisk skurborste vertikalt in
i rätt skåra på självrengörande
basstation, och fixa handtagskroppen
på silikonfästeteller väggsug
laddningsbox att behålladen upprätt.

③

Tryck på startknappen, den självrengöring basstation kommer
att vara automatiskt rengöras
och torkastorka, och sedan
användas efter städningen är klar.

ca. 75 mm

Det rekommenderas att placera självren
göringsstationen ca. 75 mm från väggen.
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Caution
1. Before putting the dual rotating electric mop brushes into the self-cleaning station, make sure that the
electric mop is powered off and stops rotating;
2. When using the self-cleaning station to clean, the water must not exceed the MAX water line,
otherwise it may cause damage to the appliance;
3. Do not take out the dual rotating electric mop brushes before the self-cleaning station finishes
cleaning, otherwise it may cause damage to the appliance;
4. Do not use paint thinner, products containing benzene or other corrosive solvents to clean the
product, otherwise it may cause discoloration or damage to the product surface;
5. Do not use the self-cleaning station to clean items other than the dual rotating electric mop brushes;
6. Do not touch the self-cleaning station with your hands when it is in operation to prevent injury.
Maintenance of self-cleaning station

②

Take out the self-cleaning plate component and
use a cloth to clean it. Clean the self-cleaning
plate regularly to prevent hair entangled on selfcleaning plate from blocking the water outlet.

If the self-cleaning station may be stopped using
for a long time, clean it and pour out the water in
the self-cleaning bucket in time to prevent odor
caused after long periods of time.

Caution
1. Clean the self-cleaning station in time after use;
2. Empty the self-cleaning bucket if it may be stopped using for a long time;
3. Do not add foreign substances into the self-cleaning plate or the self-cleaning bucket.

Troubleshooting
When the dual rotating electric mop brushes cannot work normally, please troubleshoot by yourself or contact
the customer service to help with troubleshooting.
Error Description

Cause

Solution

The dual rotating electric mop
brushes does not spin.

Battery is too low.

Check if the vacuum cleaner has sufficient
power. Recharge the battery fully before use.

No water sprayed from the
water outlet.

The water outlet is
blocked.

Clean the blocked water outlet, and check if
there is water in the water tank.

Technical Data
Product Name

Dual Rotating
Electric Mop Brushes

Product Model

XCQXZDS03*

Rated Operating Voltage

28.8 V

Rated Power

30 W

Rated Rotating Speed

>200 r/min

Dimensions

ca. 290 x 78 x 295 mm

Net Weight

ca. 1.25 kg

Water Tank Capacity

ca. 240 ml

Voltage Of Water Pump

3V

Noise Level

<70 dB(A)

“*” symbol indicates the product color, e.g. B = black, W = white, G = gray, P = purple.
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produktnamn

Självrengörande station Produktmodell

XCQZQJZ01*

Nettovikt

ca. 0.93 kg

ca. 347x 200 x 100 mm

Mått

"*" symbol indikerar produktens färg, t.ex. B = svart, W = vit, G = grå, P = lila.

Garanti och ansvarsbegränsningar
Denna produkt är garanterad under en period av 12 månader (definierad av lokal lag) från inköpsdatumet mot eventuella
fel som beror på tillverknings- eller materialfel;
Denna garanti täcker inte skador orsakade av felaktig installation, felaktig användning eller normalt slitage på produkten.
Mer specifikt täcker inte garantin:
• Skador eller problem orsakade av felaktig användning, olycka, ändring eller elektrisk anslutning av felaktig intensitet eller
spänning;
• Modifierade produkter, de vars garantistämpel eller serienummer har skadats, ändrats, tagits bort eller oxiderats;
• Fel på batteriet på grund av överladdning eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna som förklaras i bruksanvisningen;
• Kosmetiska skador, inklusive repor, bucklor eller något annat element;
• Skada orsakad av ingripande utfört av en obehörig person;
• Programuppdateringar på grund av förändringar i nätverksinställningar;
• Produktfel på grund av användning av programvara från tredje part för att modifiera, ändra eller anpassa befintlig
programvara;
• Produktfel orsakade av användning utan tillbehör som godkänts av tillverkaren;
• Oxiderade produkter.

Villkor och villkor för implementering:
För att erhålla en garantiservice ombeds du att returnera din produkt till kundtjänsten på din återförsäljare med ditt köpbevis (kvitto, faktura, …),
produkten och dess medföljande tillbehör, med originalförpackningen;
Det är viktigt att ha inköpsdatum, modell och serie- eller IMEI-numret till hands som information (denna information finns
vanligtvis på produkten, förpackningen eller ditt köpbevis);
Om detta misslyckas måste du returnera produkten med de tillbehör som krävs för att den ska fungera korrekt (strömförsörjning,
adapter, etc.);
Om ditt krav täcks av garantin kan kundservicen, inom gränserna för lokal lag, antingen:
• Reparera eller byt ut defekta delar;
• Byt ut den returnerade produkten mot en produkt som har minst samma funktionalitet och som är likvärdig med
avseende på prestanda;
• Återbetala produkten till inköpspriset för produkten som anges på inköpsbeviset;
Om någon av dessa 3 lösningar används ger detta inte upphov till förlängning eller förnyelse av garantitiden.
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• Defekter orsakade av normalt slitage eller på grund av normalt åldrande av produkten;

Garantikort
Köparens namn

Produktnamn och modell

Postadress

Huvudenhetens serienummer

Kontaktinformation

inköpsdatum

Detta garantikort innehåller kundernas personliga information, förvara det säkert.

Underhållsregister
Servicecenter

Felbeskrivning

Reservdelar

Serviceingenjör

Servicedatum

Förfogande
Korrekt kassering av denna produkt

Denna märkning indikerar att denna produkt inte får kasseras med annat hushållsavfall
i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad
avfallshantering, återvinn det på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning
av materialresurser.För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen
eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta denna produkt för miljösäker
återvinning.
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