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Bezprzewodowy odkurzacz 
Instrukcja obsługi

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.
Adapter dołączony do zestawu może być użyty tylko na wysokości poniżej 2000m. IRoHSI 
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OPIS URZĄDZENIA
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Główna obudowa

(akumulator dołączony)
Zmotoryzowana Elektryczna

drobna 
szczotka

Końcówka
do szparszczotka

podłogowa
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Szczotka 2 w 1

Ładowarka Szczotka
czyszcząca

Parametry:

Model: V-HWVC12 A/B/C 

Pojemność akumulatora: 2500mAh litowy 

Tuba

Zaczep
ścienny

Śruby i gumowe
końcówki

(dwie pary) 

Pojemność zbiornika: 0.4L 

Napięcie znamionowe: 25.2V 

Moc wejściowa adaptera: 100-240V 50/60Hz Moc znamionowa: 400W 

Moc wyjściowa adaptera: 30V 800mA Czas ładowania: 3.5 godziny 



INSTRUKCJA MONTAŻU
Akumulator
Naciśnij przycisk otwierania paczki akumulatora i włóż 
akumulator do wierzchu odkurzacza. Usłyszysz kliknięcie, 
jeśli został poprawnie zamontowany.

Tuba 
Wsuń tubę do odkurzacza, aż usłyszysz kliknięcie.
Naciśnij przycisk, aby odłączyć tubę.
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Zmotoryzowana szczotka

Wsuń zmotoryzowaną szczotkę do tuby, aż usłyszysz 
kliknięcie. Naciśnij przycisk, aby odłączyć tubę.

Akcesoria

Wsuń urządzenie do szpar/szczotkę 2w1 do tuby lub 
odkurzacza, aż usłyszysz kliknięcie.

Uwaga: 

Końcówka do szpar przeznaczona jest do czyszczenia ciasnych, nieregularnych
i ciężko dostępnych miejsc, np. rowki okna, szpary za meblami, klawiatury etc.



OBSŁUGA URZĄDZENIA

Start

Upewnij się, czy odkurzacz ma naładowany akumulator przed 
użyciem. Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez
3.5 godziny.

Naciśnij przycisk @J ON/OFF aby włączyć odkurzacz, naciśnij 
ponownie aby wyłączyć. 
Przycisk dostosowywania to @J na wierzchu akumulatora.
Domyślnie szybkość ustawiona jest na niską. Każde naciśnięcie 
przełącza pomiędzy niską, średnią i wysoką szybkością.

Ładowanie

Port ładowania znajduje się na akumulatorze. Podłącz ładowarkę do 
gniazdka zasilającego, aby naładować urządzenia. Akumulator może 
być również wyjęty i naładowany osobno.

Uwaga:
Używaj tylko oryginalnego akumulatora oraz ładowarki.
Uważaj, aby akumulator oraz ładowarka nie odniosły żadnych szkód.
Trzymaj akumulator oraz ładowarkę z dala od wody oraz wilgoci.
Trzymaj akumulator w suchym oraz chłodnym miejscu podczas ładowania.
Nie należy zostawiać akumulatora w miejscach gdzie panuje temperatura powyżej 50 stopni. 
Należy trzymać akumulator z dala od bezpośrednich promieni słonecznych.
Nie dokonuj napraw na własną rękę, gdy ładowarka jest uszkodzona. Skontaktuj się z serwisem.
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Diody 

Odkurzacz posiada 5 diod, które się świecą po włączeniu 
urządzenia.
Diody informują o obecnym poziomie mocy.
Jeśli poziom mocy akumulatora spadnie poniżej 3%, 
urządzenie wyłączy się automatycznie.
Należy naładować odkurzacz, jeśli 5 diod miga.
Podczas ładowania, 5 diod będzie migać. Po naładowaniu do 
pełna, będą się świecić stale. Po 5 minutach, diody zgasną
i urządzenie przejdzie w stan uśpienia.

Przechowywanie

Zamontuj zaczep ścienny na ścianie za 
pomocą śrub, które są w zestawie.
Załóż odkurzacz na hak. Szczotka 2w1 oraz 
końcówka do szpar mogą być przechowywane 
w zaczepie, tak jak to przedstawiono na 
rysunku.
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KONSERWACJA

Czyszczenie zbiornika na kurz

Wyłącz odkurzacz i naciśnij przycisk, aby wyjąć zbiornik i go opróżnić.

Czyszczenie filtrów
Opróżnij najpierw zbiornik na kurz, następnie wyjmij filtry. 
Metalowy filtr oraz gąbka mogą być wyczyszczone. Dolną część
zbiornika można usunąć. Możesz wyczyścić filtry oraz zbiornik za 
pomocą szczotki, która znajduje się w zestawie.
Uwaga: zamontuj filtry z powrotem, gdy wyschną.
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Usuwanie filtru HEPA

Po wyłączeniu urządzenia, naciśnij przycisk na końcu filtra, aby
go wyjąć w celu czyszczenia lub wymiany. Wykonaj tę czynność
na odwrót, aby zamontować filtr z powrotem.
Uwaga: Po wyczyszczeniu filtra należy go wysuszyć przed ponownym użyciem. 

... 

Czyszczenie szczotki podłogowej
Wyłącz odkurzacz. Za pomocą monety lub narzędzia otwórz
zamek szczotki obrotowej i wyjmij ją, aby ją wyczyścić.

I\\\\\\ \\I 



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Odkurzacz nie 
działa

1.Brak mocy
2. Wejście zablokowane

1. Naładuj akumulator 
2. Usuń blokadę z wejścia

Słaba siła ssania 1. Zbiornik wypełniony brudem/kurzem
2. Włosy lub brud owinęły się wokół szczotki

1. Wyczyść zbiornik oraz filtry
2. Wyczyść szczotkę oraz akcesoria

Wejście lub tuba są zablokowane Usuń blokadęSilnik wydaje 
nietypowy dźwięk

1. Włosy lub brud owinęły się wokół szczotki
2. Niektóre elementy są niepoprawnie zamontowane

1. Usuń blokadę
2. Sprawdź każdy element, czy zostały poprawnie podłączone

Szczotka obrotowa 
się nie kręci i diody 
LED się nie świecą

Dioda akumulatora 
ciągle miga

1. Szczotka lub zbiornik są zablokowane
2.  Temperatura jest zbyt wysoka/niska
3. Użyto złej ładowarki

1. Usuń blokadę
2. Naładuj akumulator w odpowiedniej
temperaturze (0-50 stopni)
3. Używaj tylko dedykowanej i dostarczonej 
ładowarki
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OSTRZEŻENIA

Zapoznaj się z instrukcjami przed użyciem urządzenia. Błędne korzystanie z urządzenia lub ignorowanie ostrzeżeń
może grozić porażeniem, pożarem lub doprowadzić do zranień. Urządzenie jest tylko do użytku domowego.

1. Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 lat i przez osoby z ograniczeniami fizycznymi oraz mentalnymi, jeśli są pod 

nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru osoby 

dorosłej.

2. Urządzenie jest tylko do użytku domowego.

3. Nie pociągaj za kabel lecz za wtyczkę, aby odłączyć urządzenie od zasilania.

4. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

5. Nie należy zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone.

6. Urządzenie należy zostawiać na płaskiej powierzchni.

7. Jeśli kabel jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, dystrybutora lub serwis odpowiedzialny za jego naprawę.

8. Nie należy wsysać odkurzaczem następujących rzeczy, aby nie uszkodzić urządzenia, doprowadzić do pożaru lub innego zagrożenia: 

• Nie należy wsysać dużych lub ostrych elementów (np. szkła).

• Nie należy wsysać szkodliwych lub żrących substancji (np. rozpuszczalników, detergentów).

• Nie należy wsysać łatwopalnych materiałów (np. benzyny, alkoholu).

9. Regularnie sprawdzaj urządzenie, czy nie posiada widocznych uszkodzeń. Nie należy używać urządzenia, jeśli są widoczne uszkodzenia 

na obudowie lub inne.

10. Nigdy nie rozkręcaj samemu urządzenia, ładowarki ani nie wymieniaj kabla. Naprawy powinny być zawsze przeprowadzane przez serwis. 

Istnieje spore zagrożenie, jeśli użytkownik niepoprawnie naprawi urządzenie.

11. Nie należy zginać kabla adaptera i podczas odkurzania należy zwracać uwagę na to, gdzie się znajduje. Trzymaj kabel z dala od 

nagrzanych powierzchni (np. pieca).
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12. Nie należy dotykać adaptera oraz kabla mokrymi rękoma.

13. Nie należy kierować odkurzacza w kierunku osób lub zwierząt podczas użytkowania.

14. Używaj adaptera tylko na suchej powierzchni oraz w budynku.

15. Używaj tylko dołączonych akcesoriów.

16. Należy przechowywać instrukcje w bezpiecznym miejscu.

17. Używaj tylko dostarczonej ładowarki.

18. Należy używać urządzenia tylko pod wyznaczonym napięciem.

19. Urządzenia posiada akumulatory Li-ion; należy je trzymać z dala od ognia oraz wysokich temperatur.

20. Urządzenie należy ładować tylko za pomocą dostarczonej ładowarki.

21. Nie należy używać odkurzacza podczas gdy jest ładowany.

22. Aby zapobiec blokowaniu się filtrów, zaleca się czyścić je regularnie je szczotką. Zaleca się wymianę filtra co 3-6 miesięcy.
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CERTYFIKAT

Warunki gwarancji
1. Odkurzacz okazał problemy z działaniem siedem dni od zakupu przez użytkownika. Użytkownik może zwrócić, wymienić lub naprawić 

urządzenie po okazaniu dowodu zakupu.
2. Użytkownik może zwrócić urządzenie bez podania powodu siedem dni od daty zakupu, dopóki urządzenie nie posiada uszkodzeń 

spowodowanych przez użytkownika, opakowanie nie jest uszkodzone i wszystkie elementy są na miejscu. Koszty transportu są 
pokrywane przez użytkownika.

3. Odkurzacz posiada wewnętrzne, niespowodowane przez użytkownika uszkodzenia lub problemy z działaniem. Użytkownik w takim 
przypadku może zwrócić urządzenie do piętnastu dni od daty zakupu. Wymianie lub naprawie podlega tylko główne urządzenie, nie 
akcesoria.

4. Rok od daty zakupu, użytkownik może korzystać z darmowej naprawy w serwisie. Po upływie tego czasu, zostaną naliczone koszta
w zależności od naprawy lub wymienianego elementu.

5. Wszystkie naprawiane oraz wymieniane elementy są własnością firmy.
W następujących przypadkach, zostaną naliczone koszta podczas naprawy:
a. Uszkodzenia spowodowane przez próby naprawy;
b. Uszkodzenia spowodowane błędnym korzystaniem z urządzenia;
c. Uszkodzenia spowodowane katastrofami naturalnymi (pożar, powódź, burza itp.);
d. Naprawy dokonane po upływie okresu gwarancyjnego.

Wykluczenia gwarancji
1. Okres gwarancyjny minął.
2. Brakuje opakowania, akcesoriów lub instrukcji.
3. Uszkodzenia spowodowane przez dużą siłę.
4. Naprawa, niepoprawne użytkowanie, zderzenie, zaniedbanie, wprowadzanie cieczy, modyfikacje, wypadku, rozkręcanie, korzystanie 

z nieautoryzowanych akcesoriów, zużycie, zmienione naklejki/numery zabezpieczające.
5. Certyfikat gwarancji nie pasuje do modelu.
6. Urządzenie było używane w nieodpowiednich warunkach (złym napięciu, wilgoci, temperaturze, zbyt słabo nawietrzonym miejscu).
7. Uszkodzenia spowodowane są złym zastosowaniem urządzenia.
8. Urządzenie było używane do komercyjnych zastosowań.
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Polityka zwrotów

Klasyfikacja Okres Typ zwrotu Warunek zwrotu Data rozpoczęcia

Zwrot urządzenia 7dni 
Dzień od otrzymania
potwierdzenia zakupu

Usterki, problemy

z działaniem, problemy

z jakością urządzenia

Urządzenie zostało przetestowane przez 

Viomi lub autoryzowanego dystrybutora i 

został wysłany raport potwierdzający problem.

Wymiana 15 dni 
Dzień od otrzymania
potwierdzenia zakupu

Urządzenie zostało przetestowane przez 

Viomi lub autoryzowanego dystrybutora i 

został wysłany raport potwierdzający problem.

1. Jeśli w przeciągu siedmiu dni od daty zakupu przez użytkownika pojawią się się problemy z działaniem, użytkownik może oddać producentowi lub dystrybutorowi urządzenie do zwrotu, 
wymiany lub naprawy. Zwroty pieniężne są rozpatrywane w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania urządzenia.

2. Zwroty siedem dni od daty zakupu i bez podania powodu dotyczą tylko urządzeń zakupionych online. Koszty transportu są również pokrywane przez użytkownika.

3. Zwroty siedem dni od daty zakupu i bez podania powodu nie mogą być przyjęte w następujących przypadkach: urządzenie posiada uszkodzenia przez osobę, brak opakowania lub jest 
uszkodzone lub gdy brakuje części.
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Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości
lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

Usterki, problemy

z działaniem, problemy

z jakością urządzenia




