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Установка пристрою

Розпакування
Відкрити упаковку, вийняти наповнення з пенопласту, вийняти все вбудоване
приладдя  і дані, взяти пилосос, вийняти з ящика, зняти пластиковий
пакет. Зберігати зовнішню упаковку для подальшого транспорту.

Назва кожної деталі

1. Кнопка вивільнення жорсткої щітки 
2. Кнопка вивільнення електропровідної 
металічної труби
3. Кнопка вивільнення баку для пилу
4. Вузол фільтра HEPA
5. Кнопка регулювання швидкості
6. Кнопка увм./вимк.
7. Кнопка вивільнення батарейного відсіку
8. Вузол батарейного відсіку 

9. Адаптер живлення
10. Електропровідна металічна труба
11. Електрична жорстка щітка
12. Електрична щітка для видалення демодексу
13. Інструмент для оббивки 2 в 1 
14. Інструмент для щілин 2 в 1
15. М’яка щітка
16. Гніздо для зарядки
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Пакувальна відомість

Назва Ручний
пилосос

Батарейний
відсік

Електрична
жорстка щітка

Електрична щітка
для видалення

демодексу
2 в 1 Інструмент

для оббивки

2 в 1 Інструмент 
для щілин

М’якащітка Гніздо для
зарядки

Електропровідна
металічна труба

Адаптер Інструкції з
експлуатації

Кількість

Монтаж цілого агрегату

Монтаж електричної жорсткої щітки і 
електропровідної металічної труби

При з'єднанні, просимо тримати
електричну жорстку щітку лівою рукою
згідно вказівного напрямку,
правою рукою вертикально вставляти
монтажний отвір жорсткої щітки під
електропровідною металевою трубою в
сполучну головку жорсткої щітки, і
вирівнювати електропровідну голку, сильно
вниз натиснути деталь штовхача до слухання
звуку «тюк», то монтаж закінчиться. (Рис. 1)
Увага: При складанні, тримайте  основу та 
жорстку щітку
в одному  напрямку, провідна голка повинна 
бути вирівняна з гніздом.

Електропровідна 
металічна труба

Електропровідна 
голка

Електрична 
жорстка щітка

Монтаж зарядного гнізда

Закріпіть  зарядну базу на стіні
через отвір для гвинта, так щоб зручно було 
для установки ручного пилососа. (Рис. 2)

Монтаж батарейного відсіку і ручного 
пилососу

Збір акумулятора: використовуйте одну руку, 
щоб тримати
ручний пилосос, однією рукою тримайте
батарейний блок, вирівняйте по направляючій 
канавці,
потім встановіть батарейний блок до " 
клацання”. Сильно потягніть  батарейний блок
вниз, якщо акумулятор залишається 
герметичним,
це означає, що збірка акумуляторного блоку 
завершена. (Рис. 3)

Різьбовий
отвір 

Зарядне
гніздо

Паз

Вузол батарейного 
відсіку

Жолоб 
направляючого  
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Тіло агрегату 

Електропровідна 
металічна труба  

Електрична 
жорстка щітка

Електропровідна 
голка

Інструмент для 
оббивки 2в1

Ручний пилосос

Чиста стіна Волога стіна 

Інструмент для 
оббивки 2в1

Зарядне 
гніздоІнструмент для 

оббивки 2в1

Увага: При тривалому невикористанні
пилососа, просимо демонтувати акумуляторний
відсік, упакувати машину, зберігати на холодному і
сухому місці, не можна зберігати в середовищі 
сонячного опромінення або вологому середовищі.

Монтаж електричної жорсткої
щітки, вузла електропровідної
металевої труби і ручного
пилососа

Спочатку, відповідно до методу
з'єднання електричної жорсткої щітки
і електропровідної металевої
труби, закінчіть монтаж жорсткої щітки і
електропровідної металевої труби.
Потім, вирівняйте електропровідну голку
електропровідною металевою трубою з
трубою електропровідної горлянки, силою
штовхніть вгору до звуку “клацання” (Рис. 4)

З’єднання приладдя

Для зручного використання, прилад 
оснащений різними аксесуарами для 
пилососу. Таким чином можна з’єднувати 
прилад з ними за різних потреб.

З'єднання ручного пилососа і 
інструменту для оббивки 2-1

Вставте роз'єм інструменту для оббивки 
2-в - 1 в ручний бак для пилу до тих пір, 
поки він не буде щільно встановлений. (Рис. 5)

Увага: Ручний пилосос ще може з'єднувати такі насадки: щілинний інструмент, м'яка щітка
і електрична щітка для меблів, метод з'єднання однаковий з інструментом для ущелини 2-1.

З’єднання приладдя і зарядної бази

Просимо заздалегідь закріпити зарядну базу на чистій стіні, не можна закріпляти в кухні
і інших легко вологих стінах. По закінченню використання пилососу, можна
розміщувати його на зарядну базу згідно вказівного методу на малюнку.
(Рис. 6, Рис. 7)
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Використання пилососу

Заряда

Увага: Під час першого використання даної
продукції, ємність батарейного відсіку
пилососа може бути не повна, потрібно 
поставити пристрій 
на зарядну базу  або витягнути батарейний 
відсік для
заряду.  Після  повного заряду акумулятора , 
пристрій можна буде використовувати.
(Рис. 8-1) (Рис. 8-2) 

Заряджайте пилосос вчасно, коли заряду 
акумулятора недостатньо; коли
напруга занадто низька, щоб захистити 
акумулятор, пилосос автоматично буде 
вимикатися. Під час зарядки можна витягнути 
батарейний відсік для заряджання через 
адаптер (Рис. 8-1), також можна
розміщувати прилад на зарядну базу для 
заряджання через адаптер (Рис. 8-2), тоді
сигнальна лампа на батарейному відсіку буде
«Червона», що пояснює заряд пилососа.

Увага: При першому використанні, просимо
Повністю зарядити і повністю розрядити 
батарею, перш ніж проводити другий заряд для
підвищення терміну служби батарейного 
відсіку.

Час заряду JV 53 становить близько 4-5 години,
коли сигнальна лампа живлення 
перетворюється
з «Червоної» в «Зеленій», це означає, що 
пилосос повністю заряджений  (Рис. 9).  Ми 
рекомендуємо продовжити заряджання на 
годину чи 1,5 години щоб ефект був кращим. 
Після заряду вийміть зарядний пристрій щоб 
завершити заряджання. 

Використання ручного пилососу

Дістаньте ручний пилосос із зарядної бази, натисніть кнопку увімкнення / вимкнення, щоб 
увімкнути та вимкнути пилосос. Зелений індикатор загоряється, коли пилосос в звичайному  
режимі, натисніть кнопку регулювання швидкості, щоб увімкнути сильний режим, кнопка 
регулювання швидкості легко перемикається між режимами. (Рис. 10) 

Індикатор 
живлення

Розетка для 
зарядки

Адаптер 
живлення

Адаптер 
живлення

Індикатор 
живлення

“Червоний” означає пристрій розряджений
“Зелений” означає повністю заряджений

Кнопка регулювання швидкості

Перемикач 
увімкнення / вимкнення
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Використання електричної 
насадки для підлоги

Електрична щітка  може очистити килим з 
короткого волосся,
тверду підлогу або плитку. (Рис. 11)
Увага: Якщо прокручування електричної щітки 
перестає працювати через блокування 
великого стороннього предмета або надмірне 
заплутування волокон, або якщо  дитина 
випадково покладе руку в щітку, пристрій 
зупинить роботу для забезпечення безпеки і 
роботи двигуна.

Використання аксесуарів

Інструмент для оббивки 2 в 1: підходить для 
очищення від пилу,
кліщів на ліжку, дивані та інших видах тканин і 
меблів. (Рис. 12)

Інструмент для щілини 2 в 1: підходить для 
очищення щілин,
кутів та інших вузьких ділянок. (Рис. 13)

М’яка щітка: підходить для очищення 
подряпаних меблів, таких як книжкова полиця 
або витвори мистецтва. (Рис. 14)

Електрична насадка для м’яких меблів: 
спеціально розроблена для
диванів і матрацу, завдяки ній  можна 
позбавлятися від
пилових кліщів та бактерій, які ховаються в
диванах і матрацах, просто рухаючи ручкою.
(Рис.15)

Очищення та заміна деталей

Увага:
1.HEPA фільтр можна купити у місцевих постачальників роботів
2. Рекомендується очищати бак заповнений пилом  після кожного
використання; Коли він  заповнена або HEPA фільтр засмічений, його потрібно очистити і 
замінити. Щітка для підлоги може бути з заплутаним волоссям після тривалого користування, її 
потрібно почистити, щоб пилосос працював ефективніше.
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16Очищення баку для  пилу та 
система фільтрації

Бак для пилу
Витягніть кнопку увімкнення / вимкнення 
пилозбирального баку вниз для вивільнення  
пилу у бак (Рис. 16)

Сильно натисніть кнопку звільнення баку для 
пилу, утримуйте правою рукою, тримайте 
основу пристрою, обертайте
бак для пилу в напрямку, показаному на 
малюнку, вийміть бак для пилу  з основного 
корпусу, далі очистіть бак. (Рис. 17)

Система фільтрації

Тримайте основу корпусу, підніміть HEPA фільтр 
вгору як показано на малюнку, вийміть HEPA, 
потім вийміть компоненти подвійної 
циклонічної системи та очистіть
їх. (Рис. 18)

Зафіксуйте HEPA фільтр, поверніть кришку HEPA 
фільтру  у тому напрямку, як показано на 
малюнку, відділіть окремо кришку  HEPA 
фільтру від основи HEPA фільтру, для 
легкого очищення. Після очищення та сушіння,
зберіть знову. (Рис.19 та 20)

Увага: Основа HEPA фільтру повинна бути 
повністю висушена перед
установкою.

Очищення електричної щітки

1.Використовуйте палець, щоб відпустити кнопку прокрутки, взяту з бічної кришки рукоятки.
2.Покрутіть  одну сторону щітки у тому напрямку, як показано на малюнку, потім частину щітки

можна буде очищувати.
3.Після очищення та заміни, зберіть. (Рис. 21)
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Зберігання пилососа

Розберіть електричну підлогову щітку і
металеву трубку

Якщо ви зберігаєте чи чистите пилосос, вам
потрібно розібрати електричну підлогову щітку,
натисніть кнопку відпуску електричної щітки та  
потягніть  вгору металеву трубку. (Рис. 22)

Розпакуйте акумулятор

Натисніть кнопку розблокування акумулятора, 
вийміть акумулятор. Поставте акумулятор в 
пластиковий  мішок, потім помістіть у сухе 
місце. (Рис.23)

Розберіть ручний пилосос і металеву 
трубку

Спочатку зафіксуйте наладонник, натисніть 
кнопку розблокування
 металевої трубки, витягніть її .(Рис. 24)

Зберігання пристрою

Вийміть акумулятор, якщо пристрій не  
використовується вже давно. Зберігайте в 
прохолодному і сухому місці, уникаючи прямих 
сонячних променів або вологого середовища.
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Вказівки з техніки безпеки

Цей пилосос призначений для домашнього використання. Не використовуйте його в 
комерційних або інших цілях.

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням і збережіть його на майбутнє.
Не ставте пилосос близько до вогню або іншого високотемпературного засобу.

Не використовуйте і не зберігайте апарат у вкрай несприятливих умовах, наприклад в 
екстремальних умовах експлуатації таких як екстремальна температура. Рекомендується 
використовувати його в приміщенні з температурою від 5 °C До 40 ° C.

Зберігайте апарат в сухому місці і уникайте попадання прямих сонячних променів.

Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням або після тривалого зберігання.
Перед використанням пилососа переконайтеся, що щітковий валик зібраний, інакше це може 
привести до засмічення, що викликає  загоряння  двигуна вентилятора.

Будь ласка, не використовуйте пилосос, щоб прибрати миючий засіб, масло, скляні частинки, 
голку, сигаретний попіл, мокрий пил, воду, сірники тощо.

Будь ласка, не використовуйте пилосос, щоб забрати крихітні частинки, такі як цемент, гіпсовий 
порошок, бруд зі стін, або великі предмети, такі як паперові кульки, в іншому випадку це викличе 
несправності, такі як засмічення і перегорання двигуна.

Уникайте засмічення фільтра або щіткового валика, це може привести до поломки двигуна.
Не наливайте і не розбризкуйте воду або інші рідини в пристрій, щоб уникнути короткого 
замикання і вигорання.

Якщо щітковий валик не працює, будь ласка, перевірте, чи не засмічений він  волоссям або 
іншими довгими волокнами, очищуйте  його вчасно.

При тривалому зберіганні пристрою переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений перед 
зберіганням і заряджайте пристрій, принаймні, кожні три місяці.

Вимкніть зарядний пристрій для очищення або ремонту пристрою. Тримайте зарядний пристрій 
при підключенні або від'єднайте його і не тягніть за шнур зарядки.

Використовуйте суху тканину для очищення пристрою. Не використовуйте такі рідини, як бензин, 
спирт, розріджувач лаку, вони  можуть викликати тріщини або зникання кольору.

Якщо пристрій не працює після повної зарядки, його потрібно перевірити і відремонтувати в 
нашій призначеній майстерні, будь ласка, не розбирайте пристрій самостійно.

Якщо ви зупиняєте використання пристрою, будь ласка, натисніть кнопку, щоб звільнити 
акумулятор, вийміть його, переконайтеся, що пристрій відключено від мережі. Не
кидайте у вогонь, воду або ґрунт.

Якщо витік рідини з акумулятора торкнеться вашої шкіри або одягу, промийте її водою, якщо 
вона є. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, будь ласка, негайно вирушайте в лікарню.
Не використовуйте неоригінальний акумулятор, щоб уникнути  пошкодження пристрою і 
проблем з безпекою.
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Уникайте використання пилососа, щоб зібрати легко блокуючі речі, такі як: пластикові пакети, 
цукерки, папір, великий клаптик паперу, які можуть вплинути на функцію, навіть викликати збій 
роботи. Будь-ласка, очистіть чужорідну речовину на щітці для підлоги  вчасно, тоді вона буде 
працювати нормально. Використаний  батарейний блок повинен бути перероблений безпечно, 
не викидайте його як зазвичай.

Усунення несправностей 

Будь ласка, перевірте наступні питання перед відправкою в призначені ремонтні майстерні.

Проблема Вирішення Можливі причини

Двигун не працює Зарядіть пилососАкумулятор не заряджений

Двигун не працює Перевірте чи правильно зібрані 
аксесуари до основного 
корпусу

Металева труба, електрична щітка 
для підлоги, батарейний блок не 
правильно  зібрані до основного 
корпусу

Низька потужність 
всмоктування Очистіть бак для пилуБак для пилу заповнений

Низька потужність 
всмоктування

Очистіть або замініть HEPAHEPA фільтр заблокований пилом

Низька потужність 
всмоктування Очистіть щітку для підлогиШланг або щітковий валик щітки 

для підлоги заблокований

Індикатор зарядки
не почервонів
під час зарядки

Зберіть батарейний блокБатарейний блок не дуже добре
зібраний

Короткий час роботи
після заряджання Дотримуйтесь інструкції з 

експлуатації, щоб повністю 
зарядити акумулятор

Акумулятор заряджений не 
повністю

Короткий час роботи 
після заряджання Замініть акумулятор на новийАкумулятор вже зношений
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Специфікація продукту
Технічні параметри

Модель JV53

Номінальна напруга 21.6V

Номінальна потужність 425W

Вхідна напруга адаптера 100-240V ～ 50/60Hz 0.5A

Вихідна напруга адаптера 25V  600mA

Модель електричної підлогової насадки T-EB110

Номінальна потужність електричної 
підлогової насадки 30W

Модель електричної насадки для матраца T-CS6.0

Номінальна потужність електричної 
насадки для матраца 5W

Ємність акумуляторної батареї 2500mAh

Час заряджання 4h-5h

Схема електричного кола

Адаптер

Акумуляторна 
батарея

Плата захисту 
літієвої батареї

Друкована 
плата PCB 1

Друкован
а плата 

передачі
PCB 2

До
ш

ка
 

ко
нт

ро
лю

 
ш

ви
дк

ос
ті

Кн
оп

ка
 

ув
ім

кн
ен

ня
/

ви
м

кн
ен

ня

Двигун 
підлогової 
насадки Двигун пилососу

M1

100-240V ～
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Інформація про виробника

Kingclean Electric Co., LtdВиробник

No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu  Province 
215009, ChinaАдреса

Утилізація 
Машина, аксесуари та упаковка повинні бути відсортовані для екологічно чистої переробки.
Не викидайте пристрій в побутові відходи!

Тільки для країн ЄС:

Згідно з Європейським керівництвом 2012/19 / EU, пристрої, які більше не можуть 
використовуватися, і за даними Європейського керівництва  2006/66/ЄС, несправних або 
використовуваних батарей / акумуляторів, необхідно збирати окремо і утилізувати екологічно 
правильним способом.

Блоки батарей / акумулятори:

Вбудовані батареї можуть бути вилучені для утилізації тільки кваліфікованим персоналом.
Розтин корпусу корпусу може пошкодити або зруйнувати машину.
Не викидайте батарейні блоки / акумулятори в побутові відходи, вогонь або воду. Батарея
пакети / батареї повинні, по можливості, бути розряджені, зібрані, перероблені або утилізовані в
екологічно чистий спосіб.

Можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Гарантійна інформація 

На цей пристрій є  гарантія в один рік  для пилососу і 6 місяців гарантії для батареї, починаючи з 
дати покупки.
Виключається з гарантії звичайне зношування пристрою з часом, комерційне використання, 
зміни пристрою як
придбані, очисні роботи, наслідки неправильного використання або псування покупцем
або третьою особою, шкода, яка може бути віднесена до зовнішніх обставин або заподіяна
батареї.
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Установка оборудования

Распаковка
Откройте упаковку, достаньте пенопласт, все аксессуары и устройство из 
упаковки, снимите полиэтиленовый пакет и сохраните его для будущего 
обслуживания и ремонта.

Название частей
6

1. Кнопка отсоединения электрической напольной 
насадки
2. Кнопка отсоединения металлической трубки
3. Кнопка отсоединения пылесборника
4. HEPA-фильтр
5. Кнопка управления скоростью
6. Кнопка включения / выключения
7. Кнопка отсоединения аккумуляторного блока
8. Аккумуляторная батарея

9. Адаптер
10. Металлическая трубка
11. Электрическая напольная насадка
12. Электрическая насадка для матраса
13. Насадка для мебели 2-в-1
14. Щелевая насадка 2-в-1
15. Мягкая щетка
16. Зарядная база
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Товарная накладная

Название частей
Ручной 
пылесос- 
очиститель

Аккумулятор-
ная батарея

Электрическая 
напольная насадка

Электрическая 
насадка для матраса

Насадка для 
мебели 2-в-1

Щелевая 
насадка 2-в-1

Мягкая 
щетка

Зарядная 
база

Металлическая 
трубка

Адаптер Руководство 
пользователя

Количество

Металлическая 
трубка Проводящая игла

Электрическая 
напольная 
насадка

Сборка основного корпуса

Подключите электрическую 
напольную насадку к металлической 
трубке

Удерживая напольную насадку левой рукой, 
правой рукой вставьте металлическую трубку 
вертикально в напольную насадку, совместите 
с проводящей иглой, оказывайте давление на 
металлическую трубку рукой до тех пор, пока 
не услышите звук «щелчка» (Рисунок 1).

Внимание: держите металлическую трубку и 
напольную насадку в одном направлении, 
проводящая игла должна совпадать с гнездом.

Сборка зарядной базы

Закрепите зарядную базу на стене с помощью 
отверстия для винтов, чтобы ручной пылесос 
мог быть размещен в зарядной базе. 
(Рисунок 2)

Соберите аккумуляторную батарею и 
ручной пылесос

Сборка аккумуляторного блока: одной рукой 
удерживайте ручной пылесос, другой рукой 
удерживайте аккумуляторный блок, 
совместите его с направляющей дорожкой 
паза, затем установите аккумулятор, 
оказывайте давление на аккумуляторный блок 
до тех пор, пока не услышите звук «щелчка». 
Сильно потяните аккумуляторную батарею 
вниз, если она крепко держится на 
установленном месте, это означает, что сборка 
аккумуляторной батареи завершена. 
(Рисунок 3)

Отверстия 
для винтов

Зарядная 
база

Паз

Аккумуляторная батарея

Направляющая 
дорожка паза
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5

6

7

Основной 
корпус

Металлическая 
трубка

Электрическая 
напольная 
насадка

Проводящая игла 

Насадка для 
мебели 2-в-1

Ручной пылесос

×
Чистая стена   Мокрая стена 

Щелевая 
насадка 2-в-1

Насадка 
для мебели 
2-в-1

Зарядная база

Внимание: снимите аккумуляторную батарею с 
устройства, если пылесос не используется в 
течение длительного времени. Соберите 
устройство в коробку и храните в сухом месте, 
избегая попадания прямых солнечных лучей или 
влажной среды.

Соберите электрическую напольную 
насадку, металлическую трубку и 
ручной пылесос

Сначала соберите электрическую 
напольную насадку и токопроводящую 
металлическую трубку на основе метода 
сборки электрической напольной насадки и 
токопроводящей металлической трубки. 
Во-вторых, совместите проводящую иглу 
токопроводящей металлической трубки с 
токопроводящей трубкой всасывающего 
отверстия, надавите вверх до тех пор, пока 
не услышите щелчок. (Рисунок 4)

Сборка аксессуаров

Для удобства использования этот продукт 
специально оборудован аксессуарами для 
ручного пылесоса. Контроллер может 
подключаться к разным инструментам для 
разных целей очистки.

Подключите ручной пылесос 
к насадке для мебели 2-в-1

Вставьте разъем насадки для мебели 2-в-1 в 
воздухозаборник портативного устройства 
до плотной посадки. (Рисунок 5)

Внимание: ручной пылесос также может подключать другие аксессуары, такие как: 
щелевая насадка 2-в-1, мягкая щетка и электрическая насадка для матраса, способ 
подключения такой же, как и способ подключения насадки для мебели 2-в-1.

Подключение аксессуаров к зарядной базе

Пожалуйста, закрепите зарядную базу на чистой стене, а не на мокрой стене, например, 
как на кухне. После того как задача будет выполнена, поместите аксессуары на зарядную 
базу (Рисунок 6 и 7).
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Использование пылесоса

Зарядка

Внимание: при первом использовании 
устройства емкость аккумулятора неполная, 
поэтому необходимо поставить устройство на 
базу для зарядки или вынуть аккумулятор для 
зарядки. Устройство можно использовать 
после полной зарядки аккумулятора (Рисунок 
8-1 и 8-2).

Своевременно заряжайте пылесос, когда заряд 
аккумулятора низкий. 

Когда напряжение слишком низкое, для защиты 
аккумулятора вакуум автоматически 
отключается. В это время необходимо зарядить 
вакуум. Во время зарядки аккумуляторную 
батарею можно снять, зарядить через адаптер 
(Рисунок 8-1) или поставить устройство на 
зарядную базу (Рисунок 8-1), при этом 
индикатор зарядки станет красным, это 
означает что пылесос заряжается.

Внимание: при первом использовании 
пылесоса полностью зарядите аккумулятор и 
полностью разрядите аккумулятор перед 
второй зарядкой, чтобы продлить срок службы 
аккумулятора.

Время зарядки JV53 составляет около 4-5 часов. 
Когда индикатор зарядки на ручном пылесосе 
меняет цвет с красного на зеленый, это 
означает, что пылесос полностью заряжен. 
Рекомендуем продолжить зарядку от получаса 
до одного часа, чтобы эффект зарядки был 
лучше. После зарядки отключите зарядное 
устройство, чтобы прекратить зарядку. 
(Рисунок 9)

Использование ручного пылесоса

Снимите ручной пылесос с зарядной базы, нажмите кнопку включения / выключения, 
чтобы включить или выключить пылесос. Если загорается зеленый индикатор, это 
означает, что включен нормальный режим работы пылесоса, нажмите на кнопку 
управления скоростью, чтобы перейти в сильный режим работы пылесоса, кнопка 
управления скоростью поможет легко переключаться между сильным режимом и 
нормальным режимом.
(Рисунок 10)

Индикатор 
зарядки

Зарядное 
гнездо

Адаптер

Адаптер
Зарядная 
база

Индикатор 
зарядки

* «Красный» означает зарядку
* «Зеленый» означает что аккумулятор 
полностью заряженный

Кнопка управления скоростью

Кнопка 
включения / выключения
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Использование 
электрической напольной 
насадки

Электрическая напольная насадка может 
очистить ковер с коротким ворсом, твердый 
пол или кафельный пол (Рисунок 11).
Внимание: Если во время работы 
электрической напольной насадки, щеточная 
насадка перестает двигаться из-за засорения 
большим посторонним предметом или 
чрезмерного спутывания волокон, или если 
ребенок случайно засовывает руку в щеточную 
насадку, электрическая напольная насадка 
перестанет работать, чтобы обеспечить 
личную безопасность, а также избежать 
повреждения двигателя насадки.

Использование аксессуаров
Насадка для мебели 2-в-1: подходит для 
удаления пылевых клещей с кровати, дивана и 
других видов тканевой мебели. (Рисунок 12)

Щелевая насадка 2-в-1: подходит для очистки 
щелей, углов и других узких участков. (Рисунок 
13)

Мягкая щетка: подходит для очистки легко 
царапающейся мебели, например, книжных 
полок, произведений искусства. (Рисунок 14)

Электрическая насадка для матраса: 
Специально разработанная насадка для 
дивана и матраса, она может отбивать и 
удалять пылевых клещей и бактерии, которые 
прячутся на диване и матрасе, с помощью 
взмахов щеточного валика. (Рисунок 15)

Очистка и замена деталей

Внимание:
1. Фильтр HEPA можно купить у местных дистрибьюторов пылесосов.
2. Рекомендуется очищать пылесборник после каждого использования; Когда пылесборник 
заполнен или фильтр HEPA забит, его необходимо очистить и при необходимости заменить. 
При длительном использовании валик с насадкой для пола может спутаться с волосами, 
поэтому HEPA-фильтр и валик с насадкой для очистки пола необходимо вовремя очищать, 
чтобы пылесос работал более эффективно.



18

17

2019

18
HEPA

16Очистка пылесборника и 
системы фильтрации

Очистка пылесборника
Переключите кнопку Вкл/Выкл пылесборника в 
положение вниз, чтобы пыль сбрасывалась в 
пылесборник. (Рисунок 16)

Сильно нажмите на кнопку отсоединения 
пылесборника, крепко удерживайте основной 
корпус правой рукой, поверните пылесборник 
в направлении, показанном на рисунке, 
снимите пылесборник с основного корпуса для 
дальнейшей очистки пылесборника. 
(Рисунок 17)

Очистка системы фильтрации

Удерживая основной корпус, поднимите HEPA-
фильтр вверх, как показано на рисунке, 
извлеките HEPA-фильтр, затем достаньте 
компоненты двойной циклонной системы, 
очистите их. (Рисунок 18)

Закрепите входной HEPA-фильтр, поверните 
крышку HEPA-фильтра в том же направлении, 
как показано на рисунке, отделите крышку 
HEPA-фильтра от входного HEPA-фильтра, 
чтобы обеспечить легкую очистку. После 
очистки и высыхания соберите снова. (Рисунок 
19 и 20)

Внимание: входной HEPA-фильтр должен быть 
полностью высушен перед установкой.

Очистка электрической щетки

1. Нажмите на кнопку отсоединения щетки, снимите боковую крышку валика.
2. Вытяните одну сторону валика в том же направлении, что и на картинке, затем вытащите 
валик для очистки.
3. После очистки и замены соберите его. (Рисунок 21)
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Хранение пылесоса

Снимите электрическую напольную насадку и 
металлическую трубку

При хранении или очистке пылесоса, если вам 
нужно разобрать электрическую напольную 
насадку, нажмите на кнопку отсоединения 
электрической напольной насадки, и потяните 
вверх металлическую трубку. (Рисунок 22)

Распакуйте аккумулятор

Нажмите на кнопку отсоединения 
аккумулятора, выньте аккумулятор. Поместите 
аккумулятор в полиэтиленовый пакет, затем 
поместите в сухое место. (Рисунок 23)

Разбор ручного пылесоса и 
металлической трубки

Сначала закрепите ручной пылесос, нажмите на 
кнопку отсоединения металлической трубки, 
вытащите ее. (Рисунок 24)

Хранение пылесоса

Извлеките аккумуляторную батарею, если 
устройство не используется долгое время. 
Храните пылесос в прохладном и сухом месте, 
избегая попадания прямых солнечных лучей 
или влажной среды.
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Примечания по безопасности

Этот пылесос предназначен для домашнего использования. Не используйте его в коммерческих 
или иных целях.

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием, сохраните его для 
использования в будущем.

Не помещайте пылесос близко к огню или другому высокотемпературному объекту.
Не используйте и не храните устройство в экстремально плохих условиях, например, при 
экстремальной температуре. Рекомендуется использовать в помещении при температуре от 5°C 
до 40°C.

Храните устройство в сухом месте, а также избегайте попадания прямых солнечных лучей.
Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием или после длительного 
хранения.

Перед использованием пылесоса убедитесь, что щеточный валик собран правильно, в 
противном случае это может привести к блокировке вентилятора двигателя и его перегоранию.
Пожалуйста, не используйте пылесос для сбора моющих средств, масла, стекла, иглы, 
сигаретного пепла, влажной пыли, воды, спичек и т. д.

Пожалуйста, не используйте пылесос для сбора мельчайших частиц, таких как цемент, гипсовый 
порошок, порошок для стен, или крупных предметов, таких как большие клочки бумаги, в 
противном случае это вызовет сбои в работе, такие как засорение и перегорание двигателя.
Избегайте засорения воздухозаборника или щеточного валика, это может привести к отказу 
двигателя.

Не наливайте и не проливайте воду или другие жидкости в устройство, чтобы избежать 
короткого замыкания и возгорания пылесоса.
Если валик не работает, проверьте, нету ли запутывания волос или других длинных волокон в 
валике, вовремя очистите его.

При хранении устройства в течение длительного времени, перед хранением убедитесь, что 
аккумулятор полностью заряжен, и заряжайте устройство не реже одного раза в три месяца.
Отключите зарядное устройство, чтобы очистить или отремонтировать пылесос. При 
подключении или отключении зарядного устройства удерживайте его, и не тяните за зарядный 
шнур.

Для очистки устройства используйте сухую ткань. Жидкости, такие как бензин, спирт, 
разбавитель для лака, вызывают трещины или выцветание, их нельзя использовать.
Если устройство не работает после полной зарядки, его необходимо проверить и 
отремонтировать в нашем офисе. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно.

При утилизации устройства нажмите на кнопку, чтобы освободить аккумулятор, выньте 
аккумулятор, убедитесь, что устройство отключено от источника питания и с ним правильно 
обращаются. Не бросайте в огонь, воду или землю.

Если вытекшая из батареи жидкость коснется вашей кожи или одежды, промойте ее водой, если 
возникнет дискомфорт, немедленно обратитесь в больницу.

Не используйте неоригинальный аккумулятор, чтобы избежать повреждения машины и проблем 
с безопасностью.
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Не используйте пылесос для сбора легко блокируемых вещей, таких как: полиэтиленовые 
пакеты, конфетные бумажки, большие клочки бумаги, которые могут повлиять на работу 
пылесоса или даже вызвать сбои в работе. Пожалуйста, вовремя убирайте посторонние 
предметы с электрической напольной насадки, тогда она будет работать нормально. 
Выброшенный батарейный блок подлежит безопасной переработке, не выбрасывайте его 
случайно с бытовыми отходами!

Исправление проблем

Пожалуйста, проверьте следующие проблемы перед отправкой в указанные ремонтные 
центры.

Проблемы РешениеВозможные причины

Двигатель не работает Зарядите пылесосБатарея разряжена

Двигатель не работает Убедитесь, что аксессуары 
правильно установлены на 
основной корпус

Металлическая трубка, 
электрическая напольная 
насадка, аккумулятор 
неправильно установлены на 
основной корпус

Низкое 
всасывание Очистите пылесборникПылесборник заполнен

Низкое 
всасывание

Очистите или замените 
HEPA-фильтр

HEPA-фильтр блокируется пылью

Низкое 
всасывание Очистите насадкуШланг напольной насадки или 

валик заблокирован

Индикатор зарядки 
не стал красным во 
время зарядки

Снова соберите 
аккумуляторную батарею

Аккумулятор плохо собран

Короткое время 
работы после 
зарядки

Следуйте инструкциям по 
эксплуатации, чтобы 
полностью зарядить 
аккумулятор

Аккумулятор заряжен не 
полностью

Короткое время 
работы после 
зарядки

Замените на новую батареюСтарение батареи

Внимание: Если произошли какие-либо другие неисправности, для которых требуются 
профессиональные инструменты, во избежание опасности, устройство должно быть 
отремонтировано или заменено производителем, другими сервисными службами или 
специалистами из аналогичных офисов.
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Спецификация продукта 
Технические параметры

Модель JV53

Номинальное напряжение 21.6V

Номинальная мощность 425W

Входное напряжение адаптера 100-240V ～ 50/60Hz 0.5A

Выходное напряжение адаптера 25V  600mA

Модель электрической напольной насадки T-EB110

Номинальная мощность электрической 
напольной насадки 30W

Модель электрической насадки для матраса T-CS6.0

Номинальная мощность электрической 
насадки для матраса 5W

Емкость аккумуляторной батареи 2500mAh

Время зарядки 4h-5h

Схема электрической цепи

Адаптер

Аккумуляторная 
батарея

Плата защиты 
литиевой батареи

Печатная плата 
передачи PCB 1

Печатная 
плата 

передачи 
PCB 2
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Двигатель 
напольной 

насадки Двигатель пылесоса
M1

100-240V ～
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Інформація про виробника

Kingclean Electric Co., LtdВиробник

No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu  Province 
215009, ChinaАдреса

Утилізація 
Машина, аксесуари та упаковка повинні бути відсортовані для екологічно чистої переробки.
Не викидайте пристрій в побутові відходи!

Тільки для країн ЄС:

Згідно з Європейським керівництвом 2012/19 / EU, пристрої, які більше не можуть 
використовуватися, і за даними Європейського керівництва  2006/66/ЄС, несправних або 
використовуваних батарей / акумуляторів, необхідно збирати окремо і утилізувати екологічно 
правильним способом.

Блоки батарей / акумулятори:

Вбудовані батареї можуть бути вилучені для утилізації тільки кваліфікованим персоналом.
Розтин корпусу корпусу може пошкодити або зруйнувати машину.
Не викидайте батарейні блоки / акумулятори в побутові відходи, вогонь або воду. Батарея
пакети / батареї повинні, по можливості, бути розряджені, зібрані, перероблені або утилізовані в
екологічно чистий спосіб.

Можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Гарантійна інформація 

На цей пристрій є  гарантія в один рік  для пилососу і 6 місяців гарантії для батареї, починаючи з 
дати покупки.
Виключається з гарантії звичайне зношування пристрою з часом, комерційне використання, 
зміни пристрою як
придбані, очисні роботи, наслідки неправильного використання або псування покупцем
або третьою особою, шкода, яка може бути віднесена до зовнішніх обставин або заподіяна
батареї.
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Products Installation

Unpacking
 Open the package, take out the foam pad , all accessories and machine from the package, take 
off the plastic bag and save them for the purpose of future maintenance and repair.

Parts Name

1.Floor Head Release Button
4 .HEPA
7.Battery Pack Release Button
10.Metal Tube
13.2-in-1 Upholstery Tool
16.Charging Base

2.Metal Tube Release Button
5.Speed Control Button
8.Battery Pack
11.Electric Floor Head
14.2-in-1 Crevice Tool

3.Dust Cup Release Button
6.On/off Button
9.Adaptor
12.Electric Mattress Head
15.Soft Brush

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

12

16

15
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Packing List

Main-body Assembly

Connect the electric floor head with 
metal tube

Hold the floor head with left hand, use right hand 
to insert the metal tube vertically into floor head, 
align with the conductive needle, press the 
handle until a “click” sound is heard.(Picture 1)
Attention:Keep the handle and floor head in the same 
direction, conductive needle shall align with the socket.

Charging base assembly

Fix the charging base on wall through screw 
holes, so that the handheld vacuum cleaner can 
be placed.(Picture 2)

Assemble battery pack and handheld 
vacuum Cleaner

Battery pack assembly: use one hand to hold 
handheld vacuum cleaner, one hand to hold 
battery pack, align with the guide-track groove, 
then install the battery pack until the “click” 
sound is heard. Pull hard the battery pack 
downwards, if the batter pack remain tight, 
which means battery pack assembly complete.
(Picture3)
Attention:Please disassemble the battery pack from the 
machine when the vacuum cleaner is not used for a long 
time.Pack the machine and store in dry place, avoiding 
direct sunlight or humid environment.

1

Metal Tube

Screw Holes

Groove

Battery Pack

Guide Track 
Groove

Charging Base

Electric 
Floor Head

Conductive 

2

3

Part Name Handheld 
Vacuum Cleaner Battery Pack Electric Floor Head Electric Mattress 

Head
2-in-1 Upholstery

Tool

Quantity 1 1 1 1 1

2-in-1 crevice 
tool Soft Brush Charging Base Metal Tube Adaptor Instruction 

Manual

1 1 1 1 1 1
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Main Body

Metal Tube

Electric Floor 
Head

2-in-1 
Upholstery Tool

2-in-1 
Upholstery Tool

2-in-1 Crevice 
Tool

Charging Base

Handheld 
Vacuum

Conductive 
Needle

（√）
Clean Wall

（×）
Wet Wall

Assemble the electric head floor, 
metal tube and handheld vacuum 
cleaner

First, assemble the floor head and conductive 
metal tube based on the assembling method of 
electric floor head and conductive metal tube. 
Secondly, align the conductive needle of the 
conductive metal tube with the suction mouth 
conductive pipe, push upwards until a “click” 
sound is heard.(Picture4)

Accessories Assembly

For ease of use, this product is specially 
equipped with accessories for the hand-held 
vacuum cleaner. The handheld can connect to 
different tools for different cleaning purpose.

Connect handheld vacuum cleaner 
with 2-in-1 upholstery tool

Insert 2-in-1 upholstery tool connector into 
the handheld air inlet until it is tightly fitted. 
(Picture5)
Attention:The handheld vacuum cleaner can also connect 
the accessories such as: 2-in-1 crevice tool, soft brush 
and electric mattress head, the connecting method is the 
same as 2-in-1 upholstery tool.

Connecting accessories with charging 
base

Please fix the charging base on a clean wall, do 
not fix on the wet wall like in the kitchen. After 
the task has been competed, place them on the 
charging base.(Picture6&7)
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“Red ” means charging
“Green”means fully charged

10

8-1 8-2

Indicate 
Light

Charging 
Base

Charging 
Socket

Indicate 
Light

Speed Control 
Button

On/off Button

Adaptor

Adaptor
Use of Vacuum Cleaner

Charging
Attention:When using the machine for the first time, the 
battery capacity is not full, need to put the machine on 
the charging base or take out the battery to charge. The 
machine is able to be used after the battery is charged 
fully.(Picture8-1&2)

Charge the vacuum cleaner in time when 
battery power is insufficient; When the voltage 
is too low, to protect the battery, the vacuum 
will automatically turn off. At this time, the 
vacuum must be charged. During charging, the 
battery pack can be taken off, charge it through 
adaptor(Picture8-1), or place the machine onto 
the charging base(Picture8-1), and the charging 
indicator turns red. The vacuum cleaner is 
charging.
Attention:When using the vacuum cleaner for the first 
time, fully charge the battery and fully discharge the 
battery before second charge to increase the battery life.

JV53 Charging time is about 4-5 hours.When the 
charging indicator on the hand-held vacuum turns 
from red to green, it means the vacuum cleaner is 
fully charged. We recommend continue charging 
for half an hour to one hour, so that the charging 
effect is better. After charging, unplug the charger 
to stop charging.(Picture9)

Use of Handheld Vacuum Cleaner
Take the handheld vacuum from the charging 
base, press the on/off button to turn on and turn 
off the vacuum. Green indicator lights up, it is 
normal mode, press the speed control button to 
strong mode, the speed control button can switch 
between strong mode and normal mode easily.
(Picture10)
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11-211-1

1312

14 15

16

Dust Cup 
on/ off 

Use of Electric Floor Head
Electric floorhead can clean short hair carpet, 
hardfloor or tile floor.(Picture11)
Attention:When the electric floorhead is running, if 
brushroll stops running due to big foreign object blockage 
or excessive fiber entangle, or the child accidentally 
putting hand into brushroll, the floorhead will stop working 
to protect personal safety and avoid damage to floorhead 
motor.

Use of Accessories
2-2-in-1 upholstery tool: Suitable to clean du
mites on bed, sofa and other kinds of fabric
furniture. (Picture12)

2-2-in-1 crevice tool: Suitable to clean crevice
corners and other narrow areas.(Picture13)

Soft brush:Suitable to clean easily scratched 
furniture, such as book shelf, artworks.
(Picture14)

Electric mattress head: Specially designed for 
sofa and mattress, it can beat up and remove 
the dust mites and bacteria which hide in the 
sofa and mattress by flapping of the brushroll. 
(Picture15)

Cleaning and Replacing Parts

Attention:
1.HEPA filter is available for sale from local vacuum 
cleaner distributors.
2.It is recommended to clean the dust cup after each 
use; When the dust cup is full or the HEPA filter 
is clogged, it needs to be cleaned and replaced if 
necessary. Floorhead brushroll might be entangled 
with hair after long time use, it needs to be cleaned in 
time to keep the vacuum working more efficiently.



29

17

2019

18

21-1 21-2

①

②

Dust Cup 
Release 

HEPA Filter

HEPA 
Cover

Inlet HEPA

Brushroll 
Release Button

Brushroll Cover

Dual-cyclonic 
System 
Components

Cleaning Dust Cup and Filtration 
System

Clean dust cup
Pull out downwards the dust cup On/ off button 
to dump dust in dust cup.(Picture 16)

Press hard the dust cup release button, hold 
steady the main body with right hand, rotate the 
dust cup in the direction shown on the picture, 
remove the dust cup from main body to further 
clean the dust cup.(Picture17)

Clean filter system
Hold the main body, take the HEPA upwards as 
shown in the picture, take out the HEPA, then take 
out the dual-cyclonic system components, clean 
them. (Picture18)

Fix inlet HEPA, rotate the HEPA cover in the 
same direction as shown in the picture, separate 
the HEPA cover from inlet HEPA, which will 
be easily cleaned. After cleaning and drying, 
assemble again.(Picture19&20)
Attention:The inlet HEPA must be fully dried before 
installation.

Cleaning Electric Brushroll
1.Use your finger to release the brushroll button, take 
out the side cover of the brushroll.
2.Take out one side of the brushroll in the same 
direction as shown on the picture, then brushrollcan 
be taken out to clean.
3.After cleaning and replacing, reassemble 
it.(Picture21)



31

22 23

24

Metal Tube

Electric Floor 
Head Release 
Button

Battery Pack 
Release Button

Handheld 
Vacuum

Metal Tube 
Release Button

Metal 
Tube

Storage of Vacuum Cleaner

Disassemble electric floor head and 
metal tube
When store or clean the vacuum cleaner, if you 
need to disassemble the electric floor head, 
press the electric floor head release button, pull 
upwards the metal tube. (Picture22) 

Unpack the Battery Pack
Press the battery release button, take out the 
battery pack.Put the battery pack into a plastic 
bag, then place in a dry place.(Picture23)

Disassemble the Handheld Vacuum 
Cleaner and Metal Tube 

Fix the handheld first, press the release button 
of metal tube, pull out it.(Picture24)

Machine Storage 

Take out the battery pack if the machine is not 
used for a long time. Store the machine in cool 
and dry place, avoiding direct sunlight or humid 
environment.
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Safety Notes

This vacuum cleaner is designed for home use. Do not use it for commercial or other purposes.

Please read this instruction manual carefully before use, properly save and store it for future 
use.

Do not put the vacuum close to fire or other high temperature facility.

Do not use or store the machine under extreme bad conditions, for example, extreme 
temperature. It is recommended to use it indoors between the temperature of 5 °C to 40 °C.te
Store the machine in dry place and avoid direct sunlight.

Fully charge the battery before first use or after long storage.

Before using the vacuum, make sure brushroll is assembled, otherwise, it may lead to motor fan 
blockage, causing motor burn out.

Please do not use the vacuum to pick up detergent, oil, glass slag, needle, cigarette ash, wet 
dust, water, matches, etc.

Please do not use the vacuum to pick up tiny particles such as cement,gypsum powder, wall 
powder, or large objects such as paper balls, otherwise it will cause malfunctions such as 
blockage and motor burnout.

Avoid blockage to air inlet or brushroll, it may cause motor failure.

Do not pour or splash water or other liquids into the machine to avoid short circuit to burn out 
the machine.

If the brushroll is not working, please check whether the brushroll is entangled with hair or other long 
fiber, clean it in time.

When storing the machine for a long time, ensure that the battery is fully charged before storage and charge 
the machine at least every three months.

Unplug the charger to clean or repair the machine. Hold the charger when plugging or 
unplugging it, and do not pull the charging cord.

Use a dry cloth to clean the machine. Liquids like gasoline, alcohol, lacquer thinner will cause 
crack or colour fading and cannot be used.

If the machine is not working after fully charged, it must be checked and repaired in our 
designated office, please do not dismantle the machine on your own.
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Symptoms Possible Causes Solutions

Motor is not working Battery has no power Charge the vacuum cleaner

Motor is not working
Metal tube, electric floor had, 
battery pack is not assembled 
correctly to the mainbody

Check the accessories are 
assembled correctly to the 
mainbody

Low suction Dust cup is full Empty dust cup

Low suction  HEPA is blocked by dust Clean or replace HEPA

When discard the machine, please press the button to release the battery pack, take out the 
battery pack, make sure the machine is disconnected with power and handled properly. Do not 
throw into fire,water or soil.

If the battery liquid leakage touches your skin or clothes, wash it with water, if there is any 
discomfort, please go to hospital immediately.

Do not use non-original battery pack, avoiding machine damage and safety problems.

Avoid to use the vacuum cleaner to pick up easily blockable things such as: plastic bags, candy 
paper, big scrap of paper, which might affect the function, even cause failure of working. Please 
clean the foreign matter on the floor head in time, then it will work normally. The discarded 
battery pack shall be recycled safely, do not throw away casually.

Trouble Shooting

Please check the following issues before sending to designated repair offices.

Attention:If any other failures occurred, which need professional tools, in order to avoid danger, the machine must be 
repaired or replaced by manufacturer, other maintenance offices or professionals from similar offices.

Low suction Floor head hose or brushroll   
blocked Clean the floorhead

Charging indicator 
did not turn red 
during charging

Battery pack is not well 
assembled

 Reassemble battery pack

Short run time after 
charging Battery not fully charged Follow instruction manual to 

fully charge the battery

Short run time after 
charging Battery old aging Replace new battery
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Model No. JV53

Rated Voltage 21.6V

Rated Power 425W

Adaptor Input Voltage 100-240V ～ 50/60Hz 0.5A

Adaptor Output Voltage 25V  600mA

Model No of Electric Floor
Head T-EB110

Rated Power of Electric 
Floor Head 30W

Model No of Electric 
Mattress Head T-CS6.0

Rated Power of Electric 
Mattress Head 5W

Battery pack capacity 2500mAh

Charging time 4h-5h

Circuit Diagram

Adaptor

Battery Pack

Lithium Battery
Protection PCB

Transfer PCB 1 Transfer PCB 2
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Floor Head 
Motor Vacuum Cleaner Motor

M1

100-240V ～

Product Specification

Technical Parameter
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Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of the machine into household waste! 

Only for EC countries:

According to the European Guideline 2012/19/EU, machine that are no longer usable, and 
according to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, 
must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries: 

Integrated batteries may only be removed for disposal by qualified personnel.
Opening the housing shell can damage or destroy the machine.
Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery 
packs/batteries should, if possible, be discharged, collected, recycled or disposed of in an 
environmental-friendly manner. 
Subject to change without notice.

Warranty Information
This product enjoys one year warranty for the machine and 6 months warranty for the battery 
service starting from the date of purchase. 
Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use, alterations to the appliance as 
purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser 
or a third person, damage, that can be attributed to external circumstances or caused by the 
batteries. 

Manufacturer Kingclean Electric Co., Ltd

Address No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 
215009, China

Manufacturer   Information
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