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Montaż urządzenia

① Namoczyć wałek myjący do
pełnej miekkości

Wielofunkcyjny mop bioniczny  -  Skrócona instrukcja obsługi 

② Zamontować baterię ③ Połączyć rączkę z korpusem
urządzenia i dokręcić śrubę
montażową

④ Zamontować wałek myjący

⑤ Zamontować pojemnik na 
śmieci

⑥ Przechowywać akcesoria w
wyznaczonym miejscu na
stacji dokującej

⑦ Naładować urządzenie

Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

① Napełnić pojemnik na czystą 
wodę

② Odblokować urządzenie z
pozycji stojącej

③ Wcisnąć przycisk ON/OFF, 
aby uruchomić urządzenie

④ Przesuwać urządzenie do 
przodu następnie do tyłu, by 
zmyć zabrudzenia

Wcisnąć przycisk ON/OFF
ponownie, aby wyłączyć 
urządzenie

⑥ Przechowywać urządzenie
na stacji dokującej
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Rutynowe czyszczenie urządzenia

① Wyrzucić zabrudzenia z 
pojemnika na śmieci

② Opróżnić pojemnik na
brudną wodę

 Umyć filtr grzebieniowy(silikonową 
 kasetkę)

③ Usunąć włosy i wyczyścić
szczotkę czyszczącą

 

⑤  Wymontować i umyć separator ⑥ Poprawnie zamontować separator

Przechowywanie

Uwaga!

①  Przechowywanie codzienne

1. Wysoko skoncentrowany alkohol, taki jak likier, whisky, itp.

2. Mocne kwasy, takie jak np. ocet.

3. Utleniacze o wysokim stężeniu, takie jak środki dezynfekujące, wybielacze itp.

4. Substancje silnie zasadowe, takie jak proszek do prania.

5. Inne produkty odtłuszczające, takie jak środki do czyszczenia toalet, roztwór do czyszczenia smaru itp. 

② Przechowywanie w stanie bezczynności, jeżeli urządzenie nie jest używane kilka dni wyjmij wałek i szczotkę

1 2 3 4
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W przypadku kontaktu wałka myjącego z poniżej wymienionymi płynami, wyjmij go i umyj w wodzie.
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Dziękujemy za wybranie HIZERO Wielofunkcynjego mopa bionicznego! HIZERO Wielofunkcyjny mop bioniczny to 

inteligentna maszyna do czyszczenia podłóg oparta na innowacyjnych technologiach bionicznych, która doskonale

łączy funkcje zamiatania oraz mopowania. Jego nadejście zostało okrzyknięte jako „Druga rewolucja w dziedzinie 

czyszczenia podłóg”. Produkt posiada wbudowany akumulator, a podczas czyszczenia podłogi wałek czyszczący

oddziela stałe śmieci od płynnych, jednocześnie samoczyszcząc wałek. Po użyciu wystarczy opróżnić pojemnik na 

śmieci oraz zbiornik na brudną wodę. HIZERO wielofunkcyjny mop bioniczny charakteryzuje się wyjątkowo wysoką 

skutecznością czyszczenia, prostą obsługą i łatwą konserwacją. W niniejszej instrukcji obsługi znajdziesz kilka

wskazówek, które sprawią, że czyszczenie będzie tak łatwe i wydajne, jak to tylko możliwe. Prosimy o uważne

przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem produktu i zachowanie jej do późniejszego wglądu.

  1.  Instrukcje bezpieczeństwa

1.1 Niebezpieczeństwo

1.2  Uwaga

Aby zapobiec porażeniu prądem, nigdy nie przejeżdżaj

urządzeniem po podłączonych przewodach zasilających.

Podczas pracy urządzenia trzymaj z dala włosy,palce i inne 

części ciała oraz zwierzęta i luźne przedmioty jak ubrania, 

które mogą być przeszkodą dla szczotek czyszczących.

Mop należy zdjąć ze stacji dokującej przed czyszczeniem lub konserwacją.
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·

Zawsze wyłączaj mopa przed wyjęciem zbiorników na wodę lub otwarciem

pokrywy głowicy czyszczącej.

·

Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie pozwól, aby do urządzenia dostały się 

ostre przedmioty, takie jak szkło.

·

Aby uniknąć uszkodzeń, nigdy nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie lub

innym płynie ani nie płucz go pod bieżącą wodą.

·

Nigdy nie używaj urządzenia do czyszczenia łatwopalnych cieczy i nie wlewaj

łatwopalnych cieczy do zbiornika czystej / brudnej wody.

·

Regularnie sprawdzaj urządzenie i wszystkie jego części, zaprzestań używania,

jeśli produkt jest uszkodzony i oddaj go do autoryzowanego centrum

serwisowego.

·

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych

lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub

poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę 

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

·

Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.·

Nigdy nie przechowuj urządzenia w temperaturze niższej niż 0 ° C / 32 ° F.·

W zbiorniku czystej wody urządzenia używać tylko czystej wody lub czystej 

wody z roztworem czyszczącym HIZERO.

·

Nie wlewaj kwasu octowego (octu) lub niedozwolonego detergentu do 

zbiorników na wodę ani nie używaj urządzenia do ich czyszczenia.

·

Nie wlewaj wosku, oleju ani środków do konserwacji podłóg, których nie

można rozcieńczyć, do zbiornika czystej wody ani nie używaj urządzenia 

do ich czyszczenia.

·

 Używaj tylko autoryzowanej baterii HIZERO!·

  Ładuj produkt tylko za pomocą oficjalnego standardowego zasilacza.·

 Nigdy nie używaj baterii do innych celów i nigdy nie wystawiaj jej na działanie 

 ciepła (50 ° C / 122 ° F +), warunków zewnętrznych lub wilgoci.

·

 Podczas wyjmowania lub wymiany baterii, trzymaj styki z dala od metalowych 

 przedmiotów, takich jak klucze, gwoździe, śruby itp., aby uniknąć efektu 

 termicznego, dymu, ognia, a nawet eksplozji.

·

 W przypadku wycieku należy zaprzestać używania baterii i natychmiast zadzwonić 

 do Centrum Obsługi Klienta w celu przeprowadzenia naprawy bądź wymiany baterii .

·

 Nie należy demontować baterii bez konsultacji z serwisem w przypadku

  jakiejkolwiek odbiegającej od normy sytuacji.

·

 Nie wyrzucaj zużytych baterii, ponieważ wymagane jest ich specjalne

 przetwarzanie lub recykling.

·

 Używaj tylko zatwierdzonych środków czyszczących HIZERO, aby zapobiec 

 uszkodzeniom elementów wewnętrznych.

·

 Nigdy nie czyść wałka czyszczącego ostrymi przedmiotami, gdyż może to

 spowodować uszkodzenie wałka, a skuteczność czyszczenia może ulec pogorszeniu.

·

 Jeśli  zbiorniki na wodę są pełne, nie należy kłaść produktu na boku lub do góry

 nogami, aby zapobiec wyciekom.

·

 Wyczyść zbiornik na brudną wodę po każdym użyciu, aby zapobiec rozmnażaniu się 

 bakterii lub powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

·

 Nie czyścić wałka myjącego, szczotki czyszczącej ani zbiorników na wodę w 

 zmywarce lub pralce.

·

 Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

 (nie na zewnątrz).

·

ENPL
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1.4 Samoczynny system ochrony

Specyfikacja techniczna i bezpieczeństwa1.3

1.5 Przeznaczenie

1.6  Konserwacja podłóg

Ten produkt jest zgodny z aktualnie uznanymi specyfikacjami technicznymi 

urządzeń elektrycznych i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Używanie

produktu jest bezpieczne, jeśli użytkownik działa zgodnie z instrukcjami zawartymi

w niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenie wyposażone jest w system awaryjny, który zatrzyma pracę automatycznie, 

jeżeli większe rzeczy takie jak ręcznik, zasłona, firanka itp. dostaną sie do głowicy 

czyszczącej blokując wałek myjący lub szczotkę czyszczącą.

Produkt stosuje się wyłącznie do podłóg twardych (płytki, marmur, 

drewno, panele  itp.). Nie nalezy używać urządzenia do czyszczenia dywanów lub innych 

podłóg wrażliwych na działanie wody.

Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia i konserwacji zawartymi w instrukcji obsługi. 

Roztwór czyszczący HIZERO może być użyty w celu poprawy wydajności czyszczenia. 

Nie dodawaj do zbiornika wody niezatwierdzonych środków do pielęgnacji podłóg.

. 

ENENPL



Rączka urządzenia x1

Korpus urządzenia x1

  2. Zawartość pudełka

śruba do szybkiego montażu x1

bateria x1

pojemnik na czystą wodę x1

 pojemnik na brudną wodę x1

wałek myjący x1

pojemnik na śmieci x1

stacja dokująca x1

szczotka czyszcząca x1

HIZERO

zasilacz x1

pędzelek szczotka do
czyszczenia
urządzenia x1

instrukcja obsługi x1

Roztwór czyszczący płyn 
HIZERO x1 (opcjonalnie)
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filtr grzebieniowy
(kasetka silikonowa)
zamontowany 1x
zapasowe x3

PL
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  3.  Ładowanie

Kontrolka pełnego zbiornika
z brudną wodą

Włącznik ON/OFF

Przycisk wyboru trybu pracy

Kontrolka szczotki czyszczącej

Kontrolka wałka myjącego

Program 1 (podstawowy)

Kontrolka braku czystej wody 
w zbiorniku

Program 2 (zwiększona ilość wody)

Kontrolka naładowania baterii

3.1. Ładowanie

3.2 Podczas używania

Miga na czerwono: urządzenie się ładuje

Świeci na niebiesko: urządzenie w pełni naładowane

Miga na czerwono: zbyt niski poziom naładowania aby

kontynuować pracę.

 

Świeci na czerwono:  niski poziom baterii, urządzenie wyłączy się

automatycznie w ciągu 3 minut.

Świeci na niebiesko:  Bateria w pełni naładowana.

 Program 1:  Tryb normalny, urządzenie zużywa mniej wody.Pełny

 zbiornik (500 ml) czystej wody powinien wystarczyć na około 10

 minut pracy (należy używać do regularnego czyszczenia podłóg).

  

 Program 2:  Tryb dodatkowy, urządzenie zużywa więcej wody.

Pełny zbiornik (500 ml) czystej wody powinien wystarczyć na

około 5 minut pracy (połowa czasu).

Miga:  poziom wody w zbiorniku czystej wody jest niski. Urządzenie

przestanie działać i automatycznie wyłączy się po 30 sekundach.

 Miga:  A. Zbiornik brudnej wody jest pełny. B. Zbiornik na brudną 

 wodę jest zamontowany nieprawidłowo.

Miga:  Coś jest nie tak, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta,

aby uzyskać pomoc.

Świeci na niebiesko:  Wszystko w normie

Miga:   pokrywa głowicy czyszczącej jest niepoprawnie zamknięta.

Świeci na czerwono:  coś jest nie tak. Sprawdź wyświetlacz, aby

uzyskać więcej informacji. 

Świeci na czerwono:  : Coś jest nie tak, skontaktuj się z Centrum

Obsługi Klienta, aby uzyskać pomoc.

Świeci na czerwono:   Coś jest nie tak, skontaktuj się z Centrum 

Obsługi Klienta, aby uzyskać pomoc.

  4. Montaż

①

② 

③ 

A

B

C

5min 2min

15°C 40°C
MAX
50°C

Otwórz opakowanie i wyjmij wałek czyszczący. Przed montażem należy 

zanurzyć cały wałek czyszczący w czystej wodzie (zalecane 15 ° C-40 ° C) 

i równomiernie masować cały korpus wałka czyszczącego, aż będzie 

całkowicie miękki. Następnie wyjmij miękki wałek czyszczący i wyciśnij 

nadmiar wody, aby przygotować się do następnej instalacji.

Aby otworzyć głowicę czyszczącą, naciśnij srebrny przycisk „PRESS” na 

pokrywie głowicy czyszczącej, a następnie wyjmij pojemnik na śmieci.

Zamknij pokrywę głowicy czyszczącej, połóż dolną część korpusu

na boku na płaskim podłożu i upewnij się, że boczny przycisk wałka 

czyszczącego znajduje się na górze.
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④ ⑦

⑧ 

⑨

⑤ 

⑥

Włożyć wałek czyszczący na silnik napędowy (uwaga: maksymalny 

kąt otwarcia silnika napędowego wynosi 45 °), delikatnie wcisnąć i 

zamocować w głowicy czyszczącej, aż boczny przycisk znajdzie się na 

swoim miejscu.

Wyjmij rączkę urządzenia i odkręć śrubę do szybkiego montażu 

korpusu. Następnie delikatnie włóż rączkę do dolnej części korpusu i 

upewnij się, że rączka i dolna część urządzenia są ściśle połączone.

Włóż śrubę do szybkiego montażu do otworu na śrubę w rączce 

urządzenia i dokręć.

Włóż baterię do komory baterii w dolnej części korpusu, dokręć śrubę 

monetą lub śrubokrętem i upewnij się, że bateria jest dobrze zainsta-

lowana.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie uruchomi się po podłączeniu, spróbuj 

ponownie włożyć uchwyt na dolną część korpusu i ponownie 

uruchomić urządzenie.

Ustaw dolny korpus w pozycji pionowej, otwórz pokrywę głowicy 

czyszczącej, włóż pojemnik na śmieci i wciśnij go na miejsce. 

Zamknij pokrywkę, aż usłyszysz kliknięcie, aby upewnić się, że jest 

dobrze zamknięta.

Lekko pchnij rączkę urządzenia do przodu, aż usłyszysz kliknięcie, co 

oznacza, że produkt jest zablokowany w pozycji pionowej.
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  5. Przygotowanie do pierwszego
uruchomienia

5.1 Ładowanie

5.2  Usuń duże przedmioty z podłogi

5.4  Blokowanie urządzenia w pozycji 
pionowej

5.3  Napełnianie zbiornika czystą wodą

①

②

③
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Podłącz zasilacz do portu ładowania urządzenia.

Przed użyciem Hizero usuń z podłogi duże przedmioty, takie jak 

zabawki, przewody zasilające i buty.

Napełnij zbiornik przed każdym użyciem.

Naciśnij przycisk zwalniający, jednocześnie ciągnąc zbiornik czystej 

wody, aby go wyjąć. Aby zapobiec przewróceniu się produktu, trzymaj 

go pionowo jedną ręką, a drugą wyjmij zbiornik czystej wody.

Przekręć korek w lewo i wyjmij go ze zbiornika czystej wody. Napełnij 

zbiornik czystej wody zimną lub ciepłą wodą (temperatura wody nie 

powinna być wyższa niż 40 ° C / 104 ° F). W razie potrzeby można dodać 

roztwór czyszczący HIZERO (patrz Rozdział 1.6 Konserwacja podłóg).

Chwyć uchwyt produktu i pchnij go lekko do przodu, aż usłyszysz 

kliknięcie, co oznacza, że produkt jest dobrze zablokowany. Nie 

popychaj go dalej, gdyż spowoduje to uszkodzenie produktu.

Uwaga: jeśli potrzebny jest detergent, dopuszczalny jest tylko roztwór 

czyszczący HIZERO.

Uwaga: Aby uniknąć wysunięcia się zbiornika na wodę podczas pracy, 

upewnij się, że jest zablokowany co sygnalizuje „kliknięcie”.



 Podnieś produkt ze stacji dokującej, trzymając rączkę przytrzymaj głowicę 

 czyszczącą jedną stopą, a następnie powoli odciągnij rączkę, aż usłyszysz

 kliknięcie, co oznacza, że urządzenie jest odblokowane. Naciśnij przycisk

 zasilania, aby uruchomić produkt.

Aby usunąć uporczywe plamy, kilkakrotnie przesuwaj produkt do przodu

 i do tyłu lub przytrzymaj na plamie na programie „2”.

Nie kładź urządzenia tak, jak pokazano na rysunku.

Jeśli wałek czyszczący zostanie zablokowany przez duże lub twarde rzeczy,

naciśnij przycisk zasilania, aby natychmiast wyłączyć produkt.

 Upewnij się, że twarde odpady, które mają być zebrane, znajdują się 

 zawsze przed głowicą czyszczącą, w przeciwnym razie mogą nie 

 zostać skutecznie wyczyszczone.

Wskaźnik będzie migać, gdy zbiornik czystej wody będzie pusty. W tym 

momencie wyłącz produkt i napełnij zbiornik czystej wody(patrz Rozdział 

5.3 Napełnianie zbiornika czystej wody). Następnie ponownie uruchom

urządzenie.

Wskaźnik zacznie migać, a urządzenie przestanie działać, gdy zbiornik

na brudną wodę będzie pełny. Opróżnij zbiornik na brudną wodę (patrz 

Rozdział 6.4 Opróżnianie zbiornika na brudną wodę) i ponownie 

uruchom urządzenie.
  Aby uniknąć nieefektywnego czyszczenia, zalecana jest ścieżka 

  czyszczenia przedstawiona na poniższych ilustracjach.
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  6. Obsługa urządzenia

6.1 Odblokowanie urządzenia

6.2  Rozpoczęcie czyszczenia
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①

② 

③

④

⑤

6.3 Kontrolka pełnego/pustego 

       zbiornika na wodę 

①

②

Uwaga: podczas blokowania lub odblokowywania dźwięk kliknięcia jest 

normalny.



Naciśnij przycisk zwalniający zbiornik brudnej wody, aby go wyjąć. Aby 

zapobiec przewróceniu się urządzenia, trzymaj go pionowo jedną ręką, 

a drugą wyjmij zbiornik na brudną wodę.

Otwórz pokrywę głowicy czyszczącej. Wyjmij pojemnik (tackę)na śmieci i użyj 

szczoteczki do czyszczenia, aby wyrzucić brud do kosza na śmieci.

Samoczynny system ochrony został zaprojektowany w celu identyfikacji 

nadzwyczajnych warunków. Po aktywacji systemu produkt natychmiast 

przestanie działać, aby zapobiec uszkodzeniu. Aby kontynuować sprzątanie,

 postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami!Samoczynny system ochrony wałka 

 czyszczącego / szczotki czyszczącej.Kontrolka wałka czyszczącego/szczotki na

 panelu wyświetlacza zaświeci się w sposób ciągły, jeśli wałek czyszczący/szczotka 

 ulegną awarii.

Otwórz pokrywę głowicy czyszczącej i usuń zakleszczony przedmiot.

Jeśli niełatwo jest znaleźć zakleszczony przedmiot, zdemontuj szczotkę 

czyszczącą, aby mieć lepszy wgląd.

Po usunięciu zakleszczonego przedmiotu ponownie zainstaluj wałek

czyszczący / szczotkę czyszczącą i ponownie uruchom produkt. Aby

zdemontować i zamontować wałek czyszczący/szczotkę, patrz Rozdział 9

Wymiana.

 Aby łatwo zdjąć korek zbiornika brudnej wody, przytrzymaj go i lekko 

pociągnij od przodu do tyłu, jak pokazano na poniższym rysunku. 

Następnie powoli wylej brudną wodę.

Opłucz pusty zbiornik na brudną wodę i jego korek pod bieżącą wodą. 

Następnie umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu. Aby zapobiec 

przewróceniu się urządzenia, jedną ręką trzymaj go pionowo, a drugą 

włóż zbiornik na brudną wodę.

PL

6.4 Opróżnianie zbiornika na brudną wodę 6.5 Opróżnianie pojemnika na śmieci

6.6 Samoczynny system ochrony

①

①

② 

③

②

③
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Uwaga: 1. Aby uniknąć wysunięcia się zbiornika na wodę podczas 

czyszczenia, upewnij się, że jest dobrze umieszczony i zamknięty. 2. 

W celu uniknięcia nieprzyjemnego zapachu z powodu długiego 

przechowywania, należy wylać brudną wodę od razu po czyszczeniu.



Regularnie czyść obudowę produktu miękką wilgotną szmatką. Nie używaj 

ściernych narzędzi czyszczących, takich jak wełna stalowa, ani żrących

detergentów do czyszczenia obudowy w przypadku zadrapań lub uszkodzeń.

Aby uniknąć uszkodzeń, nie zanurzaj korpusu w wodzie ani innym płynie ani 

nie płucz go pod bieżącą wodą.

Regularnie sprawdzaj zasilacz, aby upewnić się, że kabel zasilający jest

nienaruszony i bezpieczny w użyciu.

Regularnie sprawdzaj wałek myjący i szczotkę.

Zdecydowanie zalecamy opróżnienie zbiorników przed bezczynnym

przechowywaniem produktu.

Przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyjąć zasilacz

i wyłączyć urządzenie.

Umieść wałek szczotki na wsporniku stacji dokujacej do wyschnięcia.

Aby zdemontować i zmontować zbiornik czystej wody, patrz Rozdział 5.3 

Napełnianie zbiornika czystej wody. Aby zdemontować i zmontować zbiornik 

brudnej wody, patrz Rozdział 6.4 Opróżnianie zbiornika brudnej wody. Korek 

zbiornika czystej / brudnej wody można przepłukać pod bieżącą wodą.

Aby zdemontować i zmontować wałek szczotkowy, patrz Rozdział 9.1

Wymiana szczotki czyszczącej.

Wytnij zaplątane przedmioty, takie jak włosy ze szczotki czyszczącej.

Oczyścić szczotkę czyszczącą czystą wodą (zalecane jest zmieszanie

z niewielką ilością środka czyszczącego Hizero).
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①

①

①

② 

② 

② 

③

④

③

③

7.1 Eksploatacja urządzenia

7.3. Czyszczenie szczotki czyszczącej

7.4 Czyszczenie wałka myjącego
Metoda 1: Przygotuj wałek myjący do samooczyszczenia.

Metoda 2: Czyszczenie ręczne

Patrz Sekcja 9.2 Wymiana wałka myjącego, aby zdemontować wałek i 

delikatnie umyj go ręcznie pod bieżącą wodą.

Jeśli urządzenie nie będzie używane w ciągu trzech dni, zalecamy umieszczenie 

wałka czyszczącego na wsporniku w stacji dokujacej, aby wysechł, żeby zapobiec

deformacji lub pojawianiu się nieprzyjemnego zapachu.

Napełnij zbiornik czystej wody (dodaj trochę roztworu do czyszczenia podłóg 
HIZERO)i zainstaluj go z powrotem, opróżnij zbiornik na brudną wodę i 
zainstaluj go z powrotem, zablokuj produkt w pozycji pionowej i umieść go 
prawidłowo na stacji dokujacej, a następnie odłącz zasilanie.

Uruchom urządzenie i przełącz na Program 2. Pozwól, aby Hizero działał sam,
 aż zbiornik czystej wody będzie pusty.
Jak pokazano na poniższych ilustracjach, oprócz samooczyszczania na stacji 
dokującej, produkt może również wykonywać samooczyszczanie, o ile jest 
podniesiony z podłogi (utrzymuj produkt w pozycji pionowej), ale w obu 
przypadkach urządzenie musi pracować w Programie 2.

Aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia, zaleca się wielokrotne 
samooczyszczanie z detergentem HIZERO.

7.2 Czyszczenie zbiorników

  7.  Eksploatacja i czyszczenie urządzenia ④

④ 

Uwaga: Wyczyść zbiornik na brudną wodę po każdym użyciu, aby 

zapobiec rozwojowi  bakterii.

Uwaga: Trzymaj produkt pionowo, gdy trwa samoczyszczenie wałka 

myjącego.

Uwaga: Opróżnij zbiornik brudnej wody przed wyżej wymienionymi 

czynnościami.
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Wyjmij pojemnik na śmieci, opróżnij go i umyj pod bieżącą wodą. Pędzelek 
do czyszczenia może służyć do usunięcia śmieci z pojemnika. Pozostaw do
 wyschnięcia przed ponownym montażem.

Otwórz pokrywę głowicy czyszczącej, wyjmij pojemnik na śmieci i filtr 
grzebieniowy, następnie odwróć głowicę czyszczącą i wyjmij wałek 
myjący.

Separator znajduje się za rolką myjacą. Wyjmij zielony filtr grzebieniowy, 
a następnie użyj rączki pędzelka, aby wypchnąć separator.

Wyczyść separator czystą wodą i, jeśli to konieczne, użyj łagodnego środka
czyszczącego.

 Zainstaluj prawidłowo Separator. Upewnij się, że strzałki naprowadzające 
pasują do siebie, a następnie lekko naciśnij separator od lewej do prawej, 
aby sprawdzić, czy jest dobrze zamocowany.

 Zakończ pozostałe kroki instalacji.

Otwórz pokrywę głowicy czyszczącej, naciśnij przycisk zwalniający, aby zdjąć
 ją z korpusu głównego, a następnie wyjmij szczotkę czyszcącą  przymocowaną
 do pokrywy.

Wyczyść pokrywkę miękką wilgotną szmatką lub chusteczką. Wytnij i 
wyczyść włosy zaplątane na silniku szczotki.

Ponownie zainstaluj szczotkę czyszczącą na pokrywie, a następnie 
zamontuj pokrywę z powrotem do głowicy czyszczącej.

PL
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7.5 Czyszczenie pojemnika na śmieci

7.6 Czyszczenie pokrywy głowicy czyszczącej

7.7 Czyszczenie separatora

①

①

② 

③  

④   

⑤   

②

③

5 6
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Aby zachować wysoki standard czyszczenia, upewnij się, że zawsze używasz 
oryginalnej szczotki czyszczącej HIZERO. Zalecamy ciągłe monitorowanie stanu 
szczotki czyszczącej.  Jeśli włosie jest zdeformowane lub wybrakowane, należy 
jak najszybciej wymienić szczotkę czyszczącą.

Wyłączyć produkt i zablokować go w pozycji pionowej.

Otwórz pokrywę głowicy czyszczącej, naciśnij kwadratowy przycisk z boku,
aby wyjąć szczotkę czyszczącą (maksymalny kąt otwarcia silnika napędowego
wynosi 30 °. Pamiętaj, że zbyt mocne odchylenie silnika napędowego może 
zniszczyć silnik).

Wyjmij filtr grzebieniowy. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i zablokowane w pozycji pionowej.

Aby przejechać urządzeniem, przechyl je do tyłu, aby użyć tylnych kółek.

Wyczyść/wymień filtr grzebieniowy.

 Zamontuj filtr grzebieniowy z powrotem w urządzeniu.

 Przed przechowywaniem wyłącz produkt, zablokuj korpus i umieść go na 
 stacji dokującej.

 Przed przechowywaniem upewnij się, że zbiorniki na wodę są puste.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez ponad tydzień, wyłącz zasilanie,
 wyjmij wałek myjacy, aby go wysuszyć, a następnie przechowuj produkt 
 na stacji dokującej.

Wyczyść wnętrze głowicy czyszczącej przed przechowywaniem, aby uniknąć 
rozmnażania się bakterii.
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7.8 Czyszczenie/wymiana filtra grzebieniowego

①

②

③

8.  Eksploatacja i czyszczenie urządzenia

8.1 Przechowywanie urządzenia

①

②

③

④

 8.2  Przenoszenie urządzenia
①

②

  9. Wymiana akcesoriów

9.1  Wymiana szczotki czyszczącej

①

② 

Uwaga: Jeśli na podłodze znajduje się piasek lub inne ostre przedmioty, 

nie przejeżdżaj urządzeniem, aby uniknąć zarysowania.
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  Włożyć nową szczotkę czyszczącą na silnik napędowy, wcisnąć i 

  zamocować w głowicy czyszczącej, aż boczny przycisk znajdzie 

  się na swoim miejscu.

Aby zachować wysoki standard czyszczenia monitoruj stan wałka 

myjącego. Jeśli jest zużyty, pocięty lub zbryla się 

wewnątrz polimeru, należy go wymienić. Zalecamy wymianę co 6

miesięcy.

Gdy produkt osiągnie swój okres żywotności, zdecydowanie zaleca się 

dostarczenie go do rządowej stacji recyklingu, aby przyczynić się do 

ochrony środowiska.

Wyłącz urządzenie i wyjmij pojemnik na śmieci, a następnie opróżnij 

lub wyjmij zbiorniki na wodę. Wejście zasilania

Wyjście zasilania

Moc znamionowa urządzenia

100 - 240 V ~ 50 i 60 Hz / 600 mA

DC 24V, 1A

Patrz tabliczka znamionowa

Napięcie robocze 18,25 VDC

Akumulator litowo-jonowy 2150 mAh

Waga netto 3,9 kg

Pojemność zbiorników czystej 

Połóż produkt na boku na płaskiej powierzchni, stroną z kwadratowym

guzikiem do góry. Naciśnij boczny kwadratowy przycisk, aby wyjąć

wałek myjący.

Włożyć nowy wałek myjący na silnik napędowy, wcisnąć i zamocować w 

głowicy czyszczącej, aż boczny przycisk znajdzie się na swoim miejscu. 

Aby włożyć nowy wałek myjący, patrz Rozdział 4 Montaż.

PL
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③

9.2  Wymiana wałka myjącego

①

② 

③  

  10. Ochrona środowiska

  11. Dane techniczne

Uwaga: Maksymalny kąt otwarcia silnika napędowego wynosi 30 °. 

Prosimy zachować ostrożność.

Uwaga: 1. Maksymalny kąt otwarcia silnika napędowego wynosi 45 °, należy 

zachować ostrozność. 2. Zużyty wałek myjacy/szczotka czyszcząca są 

klasyfikowane jako odpad plastikowy, dlatego należy je zutylizować zgodnie z 

lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
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  12. Serwis i Gwarancja

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gwarancji i serwisu posprzedażnego, odwiedź naszą stronę internetową: www.hizero.pl lub skontaktuj się z 

Centrum Obsługi Klienta HIZERO w swoim kraju. Twój Wielofunkcyjny Mop Bioniczny HIZERO został zaprojektowany i opracowany z największą możliwą 

starannością. W nieszczęśliwym przypadku, gdy produkt wymaga naprawy, Centrum Obsługi Klienta w Twoim kraju pomoże Ci zorganizować wszelkie 

niezbędne naprawy w jak najkrótszym czasie zachowując pełny profesjonalizm.

biuro@sternapolska.pl

tel. 25 682 46 54

Hizero Technologies Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub 

demontażu przez klientów.
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  13.   Rozwiązywanie problemów

Możliwe  przyczynyProblem Rozwiązanie

W tym rozdziale podsumowano najczęstsze problemy, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z produktu. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, korzysta-

jąc z poniższych informacji, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju lub odwiedź naszą stronę z często zadawanymi pytaniami pod adresem 

www.hizero.pl lub www.sternapolska.pl

Z urządzenia wycieka woda.

Urzadzenie nie uruchamia się.

Kontrolka wałka myjącego miga 

na czerwono.

Kontrolka pełnego zbiornika 

brudnej wody miga na czerwono, 

gdy nie ma w nim płynu

Urządzenie nie uruchamia się na 

samoczyszczenie wałka, pomimo 

tego, że znajduje się na stacji 

dokującej.

A. Wałek myjący nie jest całkowicie 

miękki.

W rozdziale 2 Montaż znajdziesz instrukcje dotyczące namaczania i 

zmiękczania wałka czyszczącego. Uwaga: przed montażem wyciśnij 

nadmiar wody.

Sprawdź wałek myjący i jego boczny przycisk, aby zobaczyć, czy nie 

ma nieprawidłowego położenia lub odkształcenia. Jeśli tak, zainstaluj 

ponownie lub wymień wałek myjący.

HIZERO Wielofunkcyjny Mop Bioniczny pozwala na użycie wyłącznie 

oryginalnego roztworu czyszczącego HIZERO, dlatego prosimy nie 

używać niedozwolonych detergentów, które mogą spowodować 

uszkodzenie produktu. Proszę również zwrócić uwagę na zalecaną ilość 

detergentu. 

Naładuj baterię i uruchom urządzenie ponownie.

Zdemontuj i zmontuj raz jeszcze rączkę i korpus urządzenia.

Włóż ponownie baterię.

Sprawdź pokrywę głowicy czyszczącej, aby zobaczyć, czy jest otwarta, 

a jeśli tak, dobrze ją zamknij.

Zamontuj ponownie zbiornik na brudną wodę.

Odłącz zasilacz, ponieważ urządzenie nie uruchamia się podczas 

ładowania.

Wyczyść lub wymień filtr grzebieniowy

Zdemontuj i wyczyść

B. Wałek myjący odkształca się lub 

jest nieprawidłowo zainstalowany.

C. Filtr grzebieniowy jest zapchany.

A.Rozładowała sie bateria.

B. Rączka i korpus urządzenia nie 

zostały prawidłowo zmontowane.

C.Bateria została zamontowana 

Pokrywa czeszcząca jest niedomknięta

Pojemnik na brudną wodę został 

zamontowany w nieprawidłowy sposób

Zasilacz nie jest odłączony od 

urządzenia.

Użyto innego detergentu niż oryginalny 

roztwór czyszczący HIZERO lub dodano 

zbyt dużo roztworu czyszczącego 

HIZERO.

D. Separator jest zapchany.

W pojemniku na śmieci pozostała 

piana.



www.hizero.com/global
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