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Prezentare generală
1� Conţinutul pachetului

Corpul dispozitivului principal (1 buc.) Mâner (1 buc.)

Bază de încărcare (1 buc.) Alimentator (1 buc.) Filtru de aer cu particule de înaltă 
eficienţă (HEPA) (1 buc.)

Perie rulantă (1 buc.) Perie de curăţare (1 buc.) Raft HEPA (1 buc.)

Perie de curăţare/Raft perie rulantă  
(1 buc.) Soluţie de curăţare (1 buc.) Ghid de pornire rapidă (1 buc.)

 

Manual de utilizare (1 buc.)
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2� Noţiuni de bază
Aspirator

 

Inel indicator LED

Mâner tip taur

Perie rulantă

Tub de aluminiu

Mâner

Ecran de afişare

Buton de auto-curăţare

Butonul Mod

Butonul de pornire

Găleată pentru apă curată

Găleată pentru apă murdară

Buton pentru eliberarea 
pensulei de rulante

Buton pentru Eliminarea găleţii 
pentru apă curată

Buton pentru Eliminarea 
găleţii pentru apă murdară

Nume Descriere

Butonul de pornire • Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 3 secunde pentru a porni.
• Apăsaţi o dată pentru a opri.

Butonul Mod

• La curăţare, apăsaţi butonul mod pentru a comuta între modul Auto/ Modul 
Standard/ Modul Alimentare.

• În timpul încărcării, apăsaţi butonul Mod pentru a activa/dezactiva modul de 
curăţare uscată cu aer cu perie rulantă.

• În timpul încărcării, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Mod timp de 3 secunde 
pentru a intra în modul de schimbare a limbii. Apăsaţi o dată pentru a schimba o 
altă limbă. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Mod timp de 3 secunde pentru a 
ieşi.
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Nume Descriere

Buton de auto-
curăţare

• La încărcare, apăsaţi butonul de Auto-curăţare pentru a activa/dezactiva modul 
de Auto-curăţare. Întregul progres ar dura 2 minute. Este foarte recomandat să 
curăţaţi găleata de apă murdară după ce s-a terminat auto-curăţarea.

• Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Auto-curăţare timp de 3 secunde pentru a activa/
dezactiva modul vocal.

Inel indicator LED

Curăţarea podelei:
• Purpuriu: foarte murdar
• Galben: un pic murdar
• Albastru: normal
• Roşu: senzorul de grad de murdărie poate fi acoperit de murdărie

Bază de încărcare

Raft HEPA

Interfaţă adaptor de 
alimentare

Perie de curăţare/
Raft perie rulantă

Bază de încărcare

Ecran de afişare
Modul Auto

Mod Standard

Bara de alimentare

Mod de alimentare

Stocarea bateriilor

Perie rulantă cu aer curat 

Alarmă completă apă murdară

Mod auto-curăţare

Alarmă lipsă apă curată
Eroare perie rulantă
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Ghid de utilizare rapidă
1� Instalaţi mânerul
Introduceţi capătul mânerului pe verticală în portul dispozitivului până când auziţi un "clic". Asiguraţi-vă că 
mânerul este strâns şi ferm, astfel încât instalarea să poată avea succes.

2� Încărcare
Înainte de utilizare, conectaţi interfaţa şi baza de încărcare cu adaptorul de alimentare şi apoi puneţi 
dispozitivul pe baza de încărcare pentru încărcare. Asiguraţi-vă că dispozitivul este complet încărcat înainte 
de a fi utilizat.

• Pune deoparte baza de încărcare atunci când nu se încarcă.
• Când încărcaţi, păstraţi dispozitivul în poziţie verticală şi în colţ pentru a evita o cădere în jos sau alte 

probleme.
• O încărcare completă durează aproximativ 4±0,5 ore. 
• Ecranul de afişare va afişa stocarea bateriei şi va exista promt vocal atunci când dispozitivul este 

complet încărcat.
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3� Schimbarea limbii
Când dispozitivul se încarcă, apasă lung butonul Mod timp de 3 secunde pentru a intra în modul de 
schimbare a limbii (Ordinea lingvistică: engleză, franceză, germană, italiană). Apăsaţi butonul Mod pentru a 
schimba o altă limbă şi ţineţi apăsat butonul de mod timp de 3 secunde pentru a ieşi.
Limba implicită este engleză.

Butonul Mod

4� Adăugaţi apă curată
Scoateţi găleata cu apă curată şi deschideţi capacul găleţii, apoi adăugaţi apă curată şi o jumătate de 
capac de sticlă de soluţie de curăţare (aproximativ 3,5 ml), apoi închideţi capacul găleţii şi instalaţi găleata 
înapoi pe dispozitiv.

Temperatura apei trebuie să fie mai mică de 60°C (140°F). 

1. Scoateţi găleata cu apă curată şi umpleţi-o cu apă 
curată şi jumătate de capac de soluţie de curăţare 
(aproximativ 3,5 ml).

2. Instalaţi găleata înapoi pe dispozitiv, puteţi auzi 
sunetul „clic”. Asiguraţi-vă că capacul este strâns.

5� Începeţi curăţarea
Scoateţi dispozitivul de pe baza de încărcare şi treceţi uşor pe capetele periei după ce îl aşezaţi pe pământ şi 
apoi înclinaţi dispozitivul înapoi; apăsaţi butonul de pornire pentru aproximativ 3 s pentru a porni dispozitivul.

Modul de lucru implicit este modul Auto. Apăsaţi butonul Pornire pentru a opri funcţionarea.

Vă rugăm să nu curăţaţi alcoolul, lichidul spumant şi etc. cu dispozitivul.

AVERTIZARE:
• Nu utilizaţi pe lichid spumant. Modul de alimentare este recomandat să 

fie utilizat în medii foarte murdare.
• Acest aparat vine cu un comutator vertical. Atunci când lucraţi, vă rugăm 

să îl sprijiniţi înainte de a-l utiliza. Unghiul de înclinare nu poate depăşi 
140 de grade în cazul scurgerii apei.



6

Butonul de pornire

6� Modul de comutare
Când lucraţi, apăsaţi butonul Mod pentru a comuta la modul Standard sau Alimentare. Apăsaţi butonul 
Pornire pentru a termina curăţarea.

Modul Auto

Mod de alimentareMod Standard
Butonul de pornire

Butonul Mod

7� Auto-curăţare
• Vă rugăm să înlocuiţi apa murdară din găleata pentru apă murdară înainte de auto-curăţare sau după 

terminarea auto-curăţării; dacă există urme murdare rămase pe baza de încărcare, vă rugăm să o 
curăţaţi la timp. 

• Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de auto-curăţare pentru peste 3 s pentru a activa/dezactiva funcţia 
vocală.

• Vă rugăm să acordaţi atenţie curăţării bazei după ce se efectuează auto-curăţarea periei rulante. 

• Vă rugăm să puneţi dispozitivul înapoi în baza de încărcare la timp după utilizare, puteţi activa funcţia de  
auto-curăţare în funcţie de gradul murdar al periei rulante.

• Când trebuie să curăţaţi dispozitivul, apăsaţi butonul de auto-curăţare de pe spatele mânerului pentru a 
începe auto-curăţarea.

• După terminarea auto-curăţării, dispozitivul intră în starea de încărcare.

Buton de auto-curăţare
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8� Turnaţi apă murdară
Scoateţi găleata pentru apă murdară şi deschideţi capacul găleţii pentru a scoate separatorul de murdărie din 
găleată şi apoi vărsaţi apa murdară şi curăţaţi semnele murdare şi, în cele din urmă, instalaţi găleata pentru 
murdărie înapoi în dispozitiv.

• Dacă trebuie spălat HEPA, vă rugăm să îl instalaţi şi să îl utilizaţi după spălare şi să îl uscaţi, în caz 
contrar, performanţa dispozitivului va fi afectată.

• Ţineţi întotdeauna găleata. Dacă ţineţi capacul, corpul poate cădea.

1. Scoateţi găleata de apă murdară. 2. Ţineţi găleata şi scoateţi capacul. 3. Scoateţi separatorul de 
murdărie.

4. Curăţaţi capacul, separatorul de 
murdărie şi găleata.

5. Puneţi-le înapoi şi instalaţi găleata 
înapoi pe dispozitiv, puteţi auzi 
sunetul „clic”.

9� Prezentarea periei rulante cu aer uscat
• În timpul încărcării, modul perie rulantă cu aer uscat este activat automat.
• Pentru a vă asigura că peria rulantă este uscată mai uniform şi mai bine, aceasta se roteşte la fiecare 3 

minute în timpul acestui progres.
• Acest mod va rula continuu timp de aproximativ 2 ore.

Perie rulantă cu aer curat

Butonul Mod

Dezasamblarea produsului
1� Dezasamblarea mânerului
a. Folosiţi unelte, cum ar fi o pensetă, pentru a îndepărta guma moale de pe partea din spate a 

dispozitivului. 
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b. Găsiţi un alt instrument subţire, cum ar fi o şurubelniţă hexagonală, pentru a o apăsa în gaură şi 
trageţi mânerul în sus între timp.

2� Metoda de manipulare a deşeurilor de baterii
• Bateria instalată în dispozitiv conţine substanţe nocive pentru mediul înconjurător. Înainte de a abandona 

dispozitivul, trebuie să scoateţi bateria de pe dispozitiv; atunci când scoateţi bateria, trebuie să opriţi 
dispozitivul.

• Vă rugăm să manipulaţi bateriile uzate în mod corespunzător şi sigur, nu le aruncaţi în foc, apă sau sol.
• Dacă pielea sau îmbrăcămintea dvs. atinge lichidul de scurgere al bateriei uzate, vă rugăm să vă spălaţi 

cu apă curată pentru a evita iritarea pielii şi apoi mergeţi la spital pentru tratament rapid.

1. Scoateţi găleata de apă murdară. 2. Scoateţi piesele decorative 
cu pensete.

3. Slăbiţi două şuruburi sub capac 
cu şofer plus (nu este nevoie să 
scoateţi aceste două şuruburi).

4. Scoateţi cele două şuruburi de 
pe partea din spate a aparatului cu 
ajutorul unui şofer de plus.

5 .  S c o a t e ţ i  a c e s t e  p a t r u 
şuruburi cu şurubelniţa.

6. Deschideţi capacul din spate 
foarte tare cu penseta.

7. Puneţi mănuşi de cauciuc şi 
scoateţi bateria.
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Întreţinere de rutină
Pentru a nu afecta performanţa dispozitivului, se recomandă menţinerea regulată a componentelor.

1� Întreţinerea produsului - Curăţaţi corpul dispozitivului principal
a. Înainte de curăţare, vă rugăm să lăsaţi dispozitivul să nu mai funcţioneze.
b. Ştergeţi şi spălaţi cu apă sau detergent neutru şi asiguraţi-vă că stoarceţi cârpa de curăţare înainte de 

a şterge dispozitivul. (Vă rugăm să împiedicaţi pătrunderea apei în interiorul elementelor electrice ale 
dispozitivului)

Butonul de pornire

2� Curăţarea senzorului pentru gradul de murdărie
a. Senzorul pentru gradul de murdărie poate fi acoperit de murdărie atunci când nu există murdărie 

evidentă pe sol, iar inelul indicator LED este complet roşu sau clipeşte în roşu complet.
b. Înainte de utilizare, vă rugăm să scoateţi găleata cu apă murdară şi să ştergeţi senzorul de grad de 

murdărie din canal cu o cârpă umedă sau să curăţaţi murdăria din canal cu instrumentele de curăţare 
furnizate.

        

3� Curăţarea capacului superior al găleţii de apă murdară/ flotantului/ 
separatorului de murdărie

• Dispozitivul va înceta să funcţioneze automat şi vă va reaminti prin ecranul de afişare şi mesajul vocal 
când găleata pentru apă murdară este plină.

• Vă rugăm să curăţaţi urmele de murdărie direct cu un mic instrument de curăţare atunci când găsiţi urme 
de murdărie persistente pe peretele interior al găleţii de apă murdară.

• Ţineţi întotdeauna găleata. Dacă ţineţi capacul, corpul poate cădea.
• După terminarea curăţării, vă rugăm să închideţi capacul găleţii cu apă murdară şi să-l instalaţi înapoi pe 

corpul dispozitivului. Instalarea este reuşită atunci când auziţi sunetul „clic”.
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1. Scoateţi găleata de apă murdară. 2. Ţineţi găleata şi scoateţi capacul. 3. Scoateţi separatorul de 
murdărie.

4. Curăţaţi capacul, separatorul de 
murdărie şi găleata.

5. Puneţi-le înapoi şi instalaţi găleata 
înapoi pe dispozitiv, puteţi auzi 
sunetul „clic”.

4� Curăţarea HEPA

1. Scoateţi HEPA din partea de sus a 
găleţii cu apă murdară.

2. Curăţaţi HEPA cu apă curată şi apoi 
uscaţi-l.

3. Uscaţi bine HEPA şi apoi 
instalaţi-l înapoi în găleata 
pentru apă murdară.

• Uscaţi bine HEPA şi apoi instalaţi-l înapoi în găleata de apă murdară, altfel performanţa dispozitivului 
va fi afectată.

• Se recomandă înlocuirea unui nou HEPA o dată la 2 ~ 3 luni.

5� Curăţarea periei rulante
Dacă doriţi să curăţaţi petele reziduale de pe duza de aspiraţie, vă rugăm să o curăţaţi cu o cârpă umedă. 
Clătirea cu apă este interzisă.
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1. Apăsaţi butonul din partea stângă 
a dispozitivului şi scoateţi peria 
rulantă.

2. Puteţi îndepărta firele de păr sau 
aşchii de pe capetele periei cu o perie 
de curăţare.

3. Spălaţi peria rulantă.

4. Curăţaţi canalul de pulverizare a 
apei şi duza de aspiraţie cu peria de 
curăţare.

5. Curăţaţi canalul de pulverizare a 
apei şi duza de aspiraţie cu cârpă 
umedă.

6. Puneţi peria rulantă 
înapoi.

• Dacă există scurgeri de apă sau nu iese apă din peria rulantă, vă rugăm să verificaţi canalul de 
pulverizare a apei şi duza de aspiraţie apoi curăţaţi deşeurile şi urmele murdare.

• Se recomandă înlocuirea unei noi perii de rulare o dată la 2~3 luni.
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Întrebări frecvente
Problemă Cauză Soluţie

Bara de alimentare 
clipeşte. Motorul a funcţionat anormal. Reporniţi dispozitivul după curăţarea blocajului în 

tuburile găleţii pentru apă murdară.

Dispozitivul nu 
funcţionează.

Nu este alimentat sau bateria 
dispozitivului este descărcată.

Vă rugăm să încărcaţi complet dispozitivul înainte 
de utilizare.

Periile rulante sunt încâlcite cu 
obiecte precum părul. Curăţaţi peria rulantă.

Puterea de aspiraţie 
slăbeşte.

Apa murdară din găleata 
de apă murdară a ajuns la 
capacitatea desemnată.

Scoateţi din găleata pentru apă murdară şi 
aruncaţi apa murdară pentru reutilizare.

Eroare de instalare a periei 
rulante şi a găleţii pentru apă 
murdară.

Reinstalare.

Periile rulante sunt încâlcite cu 
obiecte precum părul. Curăţaţi peria rulantă.

Duza de aspiraţie este blocată. Curăţaţi corpurile străine din duza de aspiraţie.

Filtrul din partea superioară a 
separatorului de murdărie este 
blocat.

Curăţaţi filtrul înainte de utilizare.

Bateria dispozitivului este 
descărcată.

Vă rugăm să încărcaţi complet dispozitivul înainte 
de utilizare.

HEPA este murdar. Se curăţă HEPA şi se usucă bine înainte de 
utilizare.

Sunet anormal pentru 
motor.

Duza de aspiraţie este blocată. Curăţaţi corpurile străine din duza de aspiraţie.

Apa murdară din găleata 
de apă murdară a ajuns la 
capacitatea desemnată.

Scoateţi din găleata pentru apă murdară şi 
aruncaţi apa murdară pentru reutilizare.

HEPA este murdar. Se curăţă HEPA şi se usucă bine înainte de 
utilizare.

Încărcarea nu a reuşit.

Corpul principal al 
dispozitivului şi interfaţa 
încărcătorului nu sunt bine 
conectate.

Vă rugăm să verificaţi şi să îl conectaţi bine.

Nu iese apă din peria 
rulantă.

Găleata pentru apă curată nu 
are apă. Adăugaţi apă în găleata pentru apă curată.

Găleata pentru apă curată nu 
este instalată corespunzător. Reinstalaţi găleata pentru apă curată.

Scurgere de apă la 
orificiul de evacuare a 
aerului.

HEPA nu este instalat. Instalaţi corect HEPA.

Separatorul de murdărie nu 
este instalat. Montaţi separatorul de murdărie.

HEPA nu se usucă după 
spălare şi utilizare.

Înainte de reutilizare, uscaţi bine HEPA după 
spălare şi utilizare.

Apa murdară din găleata 
de apă murdară a ajuns la 
capacitatea desemnată.

Scoateţi din găleata pentru apă murdară şi 
aruncaţi apa murdară pentru reutilizare.

Pentru informaţii suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultaţi www.ezviz.com/eu.
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