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INSTRUCTION 
MANUAL

PRODUCTS NAME: Cordless Stick Vacuum Cleaner HSV-21G 

Products Applied: 535.43.079
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Important Safety Instructions and Warnings

Read all documents before using
The appliance is not to be used by children. Persons with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge may only use this appli-
ance if they are supervised or have been given instruction about how to use it safely 
and understand what risks are involved. Children should be supervised to ensure they 
do not play with the device.

Storage 
Please take it gently and carefully to avoid breaking the device;
Please don’t use it close to fire source or in any location of high temperaturep;
Don’t use or keep the cleaner in extreme climate conditions, e.g. cooling rooms, high 
temperature environment, suggested temperature of using and storage is 0-35OC of 
indoor areas;
Please charge your cleaner at least every three months if you are not using it regularlly;

Before Use
Check the adapter cable and confirm it is in good condition;
Fully charge the cleaner before using if it’s not used for long time;
Please make sure the hepa filter and stainless filter are installed properly;

In use
Don’t use the cleaner in or near flammable or explosive conditions;
Don’t use your cleaner to suck glass particles, needle, dirty water, ashes, or any other 
liquid;
Don’t use your cleaner to suck cement, land plaster, wall plaster or toys, which may 
cause defects to the device;
Don’t block your suction inlet or tube, clear the suction inlet and tube in time to retain 
good performance of cleaning and avoid motor defects; If the cleaner can’t start work-
ing even when the battery is full, please go to service agent or distributors for inspec-
tion, don’t disassemble it on your own;
Don’t use the cleaner if dust bin is not in position;

In maintenance 
Dry cloth is suggested to clean the cleaner, no gas/alcohol or other chemical solution 
is allowed to clean the device;
Turn off the cleaner first before proceeding with any cleaning task or maintenance;
Please clean the dust box, suction inlet and tube in time to avoid air channel being 
blocked, air channel blockage would reduce suction power and cause motor heating;
Hepa filter is suggested to be replaced in three month, or even in shorter period if the 
device is used too offen.
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Application of Power Adatper and Batterys

Use only the power adapter supplied with this device. Use of other type of power 
adapter will result in malfunction and/or danger.
Please use the proper electric outlet and make sure no heavy objects are placed on 
the power adapter or power cord.
Allow adequate ventilation around the adapter when using it to operate the device. Do 
not cover the power adapter with objects that will reduce cooling.
Do not use the adapter in a high moisture environment. Never handle the adapter with 
wet hands.
Connect the adapter to a proper power source. The voltage requirements are found 
on the adapter.
Do not use broken adapter, power cord or plug. The plug must be removed from the 
receptacle before cleaning or maintaining the Appliance. Do not unplug the Power 
Adapter by pulling on the power cord.
Do not attempt to service the adapter. There are no service parts inside. Replace the 
whole unit if it is damaged or exposed to high moisture. Consult your dealer for help 
and maintenance.
The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if 
mistreated. Do not disassemble, short contact, heat above 60OC(140OF), or incinerate.
If you have to dispose of this old equipment, please take it to the local recycling center 
for recycling electrical and electronic parts.
Retain the safety and operating instructions for future reference.
Do not expose your device to rain or excess humidity, and keep it away from liquids 
(such as beverages, faucets, and so on).
Avoid exposing your device to direct sunlight or intense light source, and keep it away 
from heat source (such as radiators, space heaters, stoves, and so on).
On waxed floors the movement of the cleaner head may create an uneven lustre. If 
this happens, wipe with a damp cloth, polish the area with wax, and wait for it to dry.
The Appliance must be disconnected from the receptacle before removing the battery 
for disposal of the Appliance.
The Appliance must be used in accordance with the directions in this Instruction
Manual.
Product manufacturer cannot be held liable or responsible for any damages or injuries 
caused by improper use.
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1. Product Description
1.1 The main frame of the product 

Product diagram：

1. Product Description

1 Battery Indicator 5 Big  assist wheel 9 Dust box 13 Dust box hook

2
Release Button 
of battery pack 
and dust box

6 Charging port 10 Dust box
release button 14 Release button of 

B-Beater Brush

3 Tube upper 
buttonl 7

Release Button 
of battery pack 
and handle

11 Aluminum tube 15 Small assist 
wheel

4 Tube lower 
button 8 Switch/Power 

shift button 12 Mounting 
groove 16 LED Light
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1.2 Introduction of Brush Sets

1.3 Vacuuming Power Modes

1. Product Description

B-BEATER Brush Set: motorized brush set to clean hard floors like marble, wooden
floors, laminated floors,carpets with long/short rugs, etc.

B-CAR Brush Set: it is suitable for cleaning places with small gaps or similar, like
gaps between windows/doors, vehicle seats, storage cases, etc.

B-CREVICE Brush Set: it has a shrinkable bristle brush to vacuum hard-to-reach ar-
eas like windowsill,sofa gaps, inside closet, book shelves, inside computer cases, etc.

B-MATTRESS Brush Set: it is good to clean sofa, beds, or curtains that are of textile
fabrics and dust mite, etc.

Standard Power Mode
Press Switch for once to turn on and enter Standard Power Mode, with vacuuming 
power of around 5KPA that can be used for around 45 minutes if with motorized brush 
sets and around 55 minutes if with non-motorized brush sets;

SUPER Power Mode
When your machine is on, press the Switch again to enter Super Power Mode that 
provides around 10KPA vacuuming power for around 25 minutes working time with 
motorized brush sets and around 35 minutes vacuuming with non-motorized brush 
sets.
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2. Operation

2. Operation
2.1 Switch on/off and vacuuming mode options

2.2 Introduction and Switching of other brush sets

Press Switch once to turn on the and enter STANDARD Power Mode, press again to 
enter SUPER Power Mode.
When the device is running in Standard Mode, press once the Switch to change to 
Super Mode;
When in Super Mode, press the Switch to turn off your V6.

Hafele HSV-21G has multiple brush sets, including the main motorized B-Beater brush 
sets, there are other brush sets for different purpose of vacuuming, include brush sets 
of B-Mattress, -Car, B-Crevice.

Switch/Power Mode Button
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2. Operation

2.3 Charging

While the accessories provided for some models are slightly different, they are subject 
to the actual product.

After connecting the adapter with the power supply and device, the battery indicator 
light flashing from low to high means it is in charging. Battery is fully charged if all the 
indicator lights are illuminated without flashing.
Attention:
1. The battery level may be low when you use it for the first time. Please fully charge it.
2. When there is only one LED light working on the indicator light, please charge the
battery.
3. The cleaner will be switched off automatically to protect the battery when battery
level is too low, please charge battery fully before using.
4. The indicator light will be off automatically in minutes after battery is fully charged.
5. The cleaner can’t be switched on in charging.

B-MATTRESS B-CAR B-CREVICE
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2. Operation

Charging Port 

Battery Indicator Light 
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3. Maintenance

3. Maintenance
3.1 Battery pack installation

3.2 Disassemble battery pack

3.3 Handle installation

As below images show, install the battery pack on the handle properly until you hear 
CLICK sound

Press the Release Button of battery and handle as below images to disassemble the 
battery pack.

Put the handle on dust box hook and press them properly until you hear CLICK sound.
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3. Maintenance

3.4 Disassemble handle

3.5 Empty dust box

3.6 Disassemble dust box

Press the Release Button of battery pack and dust box to disassemble the handle.

Press the Release Button of dust box to empty it. 

Rotate the motor set in anti-clockwise direction to disassemble the dust box

❗ NOTE: Turn off the cleaner before emptying dust box.
Please put the dust box on above of trash bin when empty the cleaner’s dust box.
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3. Maintenance

3.7 Disassemble hepa filter

3.8 Disassemble aluminum tube

3.9  Disassemble and clean the motorized brush set

Rotate the Hepa filter in anti-clock wise direction to take it out and dusting debris 
inside the filter

Press the Release Buttons of aluminum tube to take off tube from the brush set and 
cleaner head.

1. Turn off the cleaner and put motorized brush set up-side-down, use a coin to rotate
the Release Button of B-Beater Brush set in anti-clock wise direction, take off the
brush bar.
2. Clean dust, hair, fabric particles on the brush bar with your cleaning tool, cut hair
with knife or scissor if the brush bar is tangled.
3. Please make sure the brush bar is dried thoroughly before second use.

❗ NOTE: Please switch off your cleaner, take off the brush set from tube before cleaning, children are 
prohibited from cleaning it in case of personal injury.

❗ NOTE: : If the stainless filter or hepa filter are rinsed in water, please don’t use until thoroughly dry
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3. Maintenance

3.10  Cradle installation

It is suggested that the vacuum cleaner’s brush set can touch floor surface in a proper 
position. Therefore, the cradle’s position is recommended with the same height as 
the cleaners straight height from floor surface. Fix the cradle on the wall with provid-
ed screws and expansion pipes (Don’t hang the cleaner in air without touching floor 
because it may cause damage)

❗ NOTE: Ensure no pipe work (gas, water, air) or electrical cables, wires or ductwork are located
directly behind the mounting area. The docking station must be mounted in accordance with regulations
and applicable codes/standards (state and local laws may apply).
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3. Maintenance

3.11 Disassemble B-Mattress brush set

Press Release Button of the tube to release the brush set, then take it off from the 
cleaner’s head.
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4. Parameters

4. Parameters

Desc：Cordless stick vacuum cleaner Hafele HSV-21G

Model: HSV-21G Rated Voltage(V): DC 22.2V 

Rated Power(W): 100W            Battery Capacity (mAh): 600mAh

Vacuum Power(kPa): ≤10kPa    Dust box Capacity(L): 0.6L

Charging time: About 5hrs        Noise Level (dB): ≤75dB

Working time (Standard/Super): Around 50min/25min

Charging Voltage: DC 26.5V     Charging Current: 0.5A

Dimension: 116*25*20cm         Materials: ABS, PC

Standards:
GB4706.1-2005, GB4706.7-2014  GB4343.1-2009, GB17625.1-2012
EU directive 2011/65/EU, directive 2014/35/EU, directive 2014/30/EU
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5. What’s in the box

5. What’s in the box

Description Qty Remarks

Main frame body 1pcs

Motorized B-BEATER 
Brush Set 1pcs

Motorized B-Mattress 
Brush Set 1pcs

B-CAR Brush Set 1pcs

B-CREVICE Brush Set 1pcs

Aluminum Tube 1pcs

Battery Pack 1pack

Adapter 1pcs AC 100-240V

Cradle 1set Contains screws and expansion 
pipes

Dust Box Cleaning Tool 1pcs For clearing dust box

User Manual 1pcs
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6. Troubleshooting

6. Troubleshooting
If there is any failure of the V6 vacuum cleaner, please follow below solutions to check 
and solve the problems. If none of the solutions is workable, please contact Mamibot 
distributor or authorized agent for repairing and further solutions.

Failures Possible Causes Solutions

Failure of motorized brush bar
Brush bar is tangled 
by cable, hair or other 
trashes

Clean the brush bar

The first LED light flashes, 
vacuum motor doesn’t work Low battery Charge the battery

The middle LED light flashes, 
vacuum motor doesn’t work

Battery pack is over 
heated or over cooled

Move the cleaner to indoor 
location with regular temperature 
(0-35：) and cool it down to restart

Three LED lights flash
vacuum motor doesn’t work

Cleaner in over-current 
protection

Check if the brush bar/alumi-
num tube are blocked, clear the 
blockage

Shorter running time

Aged battery pack Replace the battery

Over heated or over 
cooled battery Cool down and restart

Non-fully charged battery 
pack Charge the battery

The middle LED light flashes, 
can’t be charged

Over heated or over 
cooled battery

Keep the cleaner cooled down, 
restart for regular use thereafter

Dust box overfilled Empty dust box in time

Stainless filer or hepa 
filler blocked Clean the filters in time

Non-dried filters after 
washing

Thoroughly dry filters after
washing

Air channel is blocked Check air channel and take out 
blocked debris

No LED indicator or flashing 
when charging

Adapter is not plugged in 
properly

Check the adapter connection 
with both power supply and 
charging port, make sure they are 
in position

Battery leakage Battery reaches life time 
or in no use for long time Replace the battery

Weaker vacuuming power
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HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG

PRODUCT NAME - SERIES NO.:
TÊN SẢN PHẨM: Máy hút bụi cầm tay HSV-21G

Mã sản phẩm áp dụng: 535.43.079
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Hướng dẫn và Cảnh báo An toàn Quan trọng

Đọc tất cả các tài liệu trước khi sử dụng
Trẻ em không được sử dụng thiết bị. Những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác 
quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức chỉ có thể sử dụng thiết bị 
này nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn về cách sử dụng an toàn và hiểu 
những rủi ro liên quan. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch 
thiết bị. 

Bảo quản  
Hãy nhẹ nhàng và cẩn thận để tránh làm vỡ thiết bị;
Vui lòng không sử dụng thiết bị gần nguồn lửa hoặc ở bất kỳ vị trí nào có nhiệt độ cao;
Không sử dụng hoặc bảo quản máy hút bụi trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, ví dụ: 
phòng làm lạnh, môi trường nhiệt độ cao, nhiệt độ đề xuất sử dụng và bảo quản là 
0-35OC khu vực trong nhà;
Vui lòng sạc máy hút bụi ít nhất ba tháng một lần nếu không sử dụng thường xuyên;

Trước khi sử dụng
Kiểm tra cáp bộ chuyển đổi nguồn điện và xác nhận rằng ở trong tình trạng tốt;
Sạc đầy máy hút bụi trước khi sử dụng nếu không sử dụng trong một thời gian dài;
Hãy đảm bảo rằng bộ lọc hepa và bộ lọc không gỉ được lắp đặt đúng cách; 

Trong khi sử dụng
Không sử dụng máy hút bụi trong hoặc gần các điều kiện dễ cháy hoặc nổ;
Không sử dụng máy hút bụi để hút các mảnh thủy tinh, kim tiêm, nước bẩn, tro hoặc 
bất kỳ chất lỏng nào khác;
Không sử dụng máy hút bụi để hút xi măng, vữa trát đất, vữa trát tường hoặc đồ chơi, 
những thứ có thể gây ra lỗi cho thiết bị;
Không chặn đầu vào hoặc ống hút, thông tắc đầu vào và ống hút kịp thời để duy trì 
hiệu suất làm sạch tốt và tránh các lỗi cho động cơ;
Nếu máy không thể bắt đầu hoạt động ngay cả khi pin được sạc đầy, vui lòng đến đại 
lý dịch vụ hoặc nhà phân phối để kiểm tra, không tự tháo rời thiết bị;
Không sử dụng máy hút bụi nếu hộp chứa bụi không để đúng vị trí; 

Khi bảo trì
Nên dùng vải khô để lau máy hút bụi, không được dùng xăng dầu/cồn hoặc dung dịch 
hóa chất khác để lau thiết bị;
Trước tiên, hãy tắt máy trước khi tiếp tục bất kỳ công việc làm sạch hoặc bảo trì nào; 
Hãy làm sạch hộp đựng rác, cửa hút và ống hút kịp thời để tránh bị tắc ống dẫn khí, vì 
tắc nghẽn ống dẫn khí sẽ làm giảm công suất hút và gây nóng động cơ;
Đề xuất thay thế Bộ lọc Hepa sau ba tháng hoặc có thể sớm hơn nếu thiết bị được sử 
dụng thường xuyên. 
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Sử dụng Bộ chuyển đổi nguồn điện và Pin

Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi nguồn điện được cung cấp cùng với thiết bị này. Việc sử 
dụng loại khác sẽ dẫn đến sự cố và/hoặc nguy hiểm.
Vui lòng sử dụng ổ cắm điện thích hợp và đảm bảo không đặt vật nặng lên bộ chuyển 
đổi nguồn điện hoặc dây nguồn.
Cho phép thông gió đầy đủ xung quanh bộ chuyển đổi khi sử dụng để sạc thiết bị. 
Không che bộ chuyển đổi nguồn điện bằng các vật có thể làm giảm khả năng làm 
mát. 
Không sử dụng bộ chuyển đổi trong môi trường độ ẩm cao. Không được cầm bộ 
chuyển đổi bằng tay ướt.
Kết nối bộ chuyển đổi với nguồn điện thích hợp. Các yêu cầu về điện áp được ghi rõ 
trên bộ chuyển đổi.
Không sử dụng bộ chuyển đổi, dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng. Phải rút phích 
cắm ra khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc bảo trì Thiết bị. Không rút Bộ chuyển đổi 
nguồn điện bằng cách kéo dây nguồn. 
Không cố gắng bảo dưỡng bộ chuyển đổi. Không có phụ tùng bảo dưỡng bên trong. 
Thay thế toàn bộ thiết bị nếu bị hỏng hoặc tiếp xúc với độ ẩm cao. Tham khảo ý kiến 
đại lý để được trợ giúp và bảo trì.
Bộ sạc được sử dụng trong thiết bị này có thể có nguy cơ cháy hoặc bỏng hóa chất 
nếu sử dụng sai. Không tháo rời, tiếp xúc gần, nhiệt độ trên 60： (140：), hoặc đốt.
Nếu bạn phải vứt bỏ thiết bị cũ này, vui lòng mang nó đến trung tâm tái chế tại địa 
phương để tái chế các bộ phận điện và điện tử.
Giữ lại các hướng dẫn an toàn và vận hành để tham khảo trong tương lai.
Không để thiết bị của bạn tiếp xúc với nước mưa hoặc độ ẩm quá cao và để thiết bị 
tránh xa chất lỏng (chẳng hạn như đồ uống, vòi nước, v.v.).
Tránh để thiết bị của bạn tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nguồn sáng 
mạnh và tránh xa nguồn nhiệt (chẳng hạn như bộ tản nhiệt, máy sưởi không gian, bếp, 
v.v.).
Trên sàn có sáp, chuyển động của đầu lau có thể tạo ra độ bóng không đồng đều. 
Nếu điều này xảy ra, hãy lau bằng khăn ẩm, đánh bóng bằng sáp và đợi cho khô.
Thiết bị phải được ngắt kết nối khỏi ổ cắm trước khi tháo pin để vứt bỏ Thiết bị.
Thiết bị phải được sử dụng theo hướng dẫn trong Sách hướng dẫn này.
Nhà sản xuất sản phẩm không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích 
nào do sử dụng không đúng cách.
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1. Mô tả sản phẩm
1.1 Cấu tạo chính của sản phẩm

Sơ đồ sản phẩm

1. Mô tả sản phẩm

1 Đèn báo sạc 5 Bánh xe trợ lực 
lớn 9 Hộp đựng rác 13 Móc hộp chứa 

bụi

2 Nút mở bộ sạc 
và hộp chứa bụi 6 Cổng sạc 10 Nút mở hộp 

chứa bụi 14 Nút mở đầu chổi

3 Nút trên ống 7 Nút mở bộ sạc 
và tay cầm 11 Ống nhôm 15 Bánh xe trợ lực 

nhỏ

4 Nút dưới ống 8
Nút chuyển đổi 
tốc độ và tắt/bật 
nguồn

12 Rãnh lắp 16 Đèn LED
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1.2 Giới thiệu các bộ bàn chải 

1.3 Chế độ hút chân không  

1. Mô tả sản phẩm

Bộ chổi B-BEATER: bộ chổi xoay giúp làm sạch sàn cứng như đá cẩm thạch, sàn 
gỗ, sàn nhiều lớp, thảm dài/thảm ngắn, v.v. 

Bộ chổi B-CAR: thích hợp để làm sạch những nơi có khoảng trống nhỏ hoặc tương 
tự, như khoảng trống giữa cửa sổ/cửa ra vào, ghế xe, hộp đựng đồ, v.v.

Bộ chổi B-CREVICE: nó có một chổi lông có thể co lại để hút bụi các khu vực khó 
tiếp cận như bệ cửa sổ, khoảng trống trên ghế sofa, bên trong tủ quần áo, kệ sách, 
bên trong hộp máy tính, v.v.

Bộ chổi B-MATTRESS: rất tốt để làm sạch ghế sofa, giường hoặc rèm cửa bằng vải 
dệt và mạt bụi, v.v

Chế độ công suất tiêu chuẩn: 
Nhấn nút công tắc một lần để bật và vào Chế độ Nguồn tiêu chuẩn với công suất hút 
bụi khoảng 5KPA, có thể sử dụng trong khoảng 45 phút nếu dùng bộ chổi xoay và 
khoảng 55 phút nếu dùng bộ chổi thường;  

Chế độ công suất cao：
Khi máy được bật, hãy nhấn tiếp vào nút Công tắc để vào Chế độ công suất cao với 
công suất hút bụi khoảng 10KPA trong thời gian làm việc khoảng 25 phút nếu dùng 
bộ chổi xoay và khoảng 35 phút hút bụi nếu dùng bộ chổi thường.
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2. Vận hành

2. Vận hành
2.1 Bật/tắt và các tùy chọn chế độ hút bụi

2.2 Giới thiệu và chuyển đổi các bộ chổi khác nhau 

Nhấn nút công tắc một lần để bật và vào Chế độ nguồn TIÊU CHUẨN, nhấn một lần 
nữa để vào Chế độ công suất cao.
Khi thiết bị đang chạy ở Chế độ Chuẩn, hãy nhấn một lần vào nút Công tắc để chuyển 
sang Chế độ công suất cao;
Khi ở Chế độ công suất cao, nhấn nút Công tắc lần nữa để tắt động cơ. 

Máy hút bụi Hafele HSV-21G có nhiều bộ chổi, bao gồm bộ chổi B-Beater xoay chính, 
còn có các bộ chổi khác cho các mục đích hút bụi khác nhau, bao gồm bộ chổi sử 
dụng cho đệm, xe ô tô và khe hở.

Nút chế độ nguồn/công tắc
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2. Vận hành

2.3 Sạc điện

Mặc dù các phụ kiện được cung cấp cho một số kiểu máy sẽ hơi khác nhau nhưng 
chúng tùy thuộc vào sản phẩm thực tế.

Sau khi kết nối bộ chuyển đổi nguồn điện với nguồn điện và thiết bị, đèn báo sạc điện 
nhấp nháy từ thấp đến cao có nghĩa là pin đang được sạc. Pin được sạc đầy nếu tất 
cả các đèn báo sáng và không nhấp nháy.
Chú ý:
1. Mức pin có thể yếu khi bạn sử dụng lần đầu tiên. Vui lòng sạc đầy nó.
2. Khi chỉ có một đèn LED hoạt động trên đèn báo, vui lòng sạc pin.
3. Trình dọn dẹp sẽ tự động tắt để bảo vệ pin khi mức pin quá thấp, vui lòng sạc đầy 
pin trước khi sử dụng.
4. Đèn báo sẽ tự động tắt trong vài phút sau khi pin được sạc đầy.
5. Không thể bật máy hút bụi khi đang sạc.

Bộ chổi B-MATTRES
 

Bộ chổi 
B-CAR

Bộ chổi 
B-CREVICE
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2. Vận hành

 

Charging Port 

 

Cổng sạc

Đèn báo pin
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3. Bảo trì

3. Bảo trì
3.1 Lắp đặt bộ pin sạc

3.2 Bộ pin sạc tháo rời

3.3 Lắp tay cầm

Như hình ảnh bên dưới cho thấy, hãy lắp bộ sạc vào tay cầm đúng cách cho đến khi 
bạn nghe thấy âm thanh LÁCH CÁCH. 

Nhấn Nút tháo pin và xử lý như hình ảnh bên dưới để tháo rời pin. 

Đặt tay cầm vào móc hộp đựng rác và ấn chúng đúng cách cho đến khi bạn nghe 
thấy âm thanh LÁCH CÁCH.
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3. Bảo trì

3.4 Tay cầm tháo rời

3.5 Đổ rác trong hộp chứa bụi

3.6 Hộp đựng rác tháo rời

Nhấn Nút mở bộ pin sạc và hộp đựng rác để tháo rời tay cầm. 

Nhấn Nút mở hộp chứa bụi để đổ rác.

Xoay bộ mô tơ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ để tháo rời hộp đựng rác.

❗ LƯU Ý: Tắt máy hút bụi trước khi đổ hộp chứa bụi.
Vui lòng đặt hộp chứa bụi phía trên thùng rác khi đổ hộp chứa bụi của máy hút bụi.
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3. Bảo trì

3.7 Bộ lọc hepa tháo rời 

3.8 Ống nhôm tháo rời

3.9  Tháo rời và làm sạch bộ chổi xoay 

Xoay bộ lọc Hepa theo hướng ngược chiều kim đồng hồ để lấy ra và làm sạch các 
mảnh vụn bên trong bộ lọc. 

Nhấn Các nút mở ống nhôm để tháo ống ra khỏi bộ chổi và đầu máy hút bụi. 

1. Tắt máy và lắp bộ chổi có động cơ từ trên xuống, sử dụng một đồng xu để xoay 
Nút mở bộ chổi B-Beater theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, tháo thanh chổi. 
2. Làm sạch bụi, tóc, mảnh vải trên thanh chổi bằng dụng cụ làm sạch của bạn, cắt 
tóc bằng dao hoặc kéo nếu thanh chổi bị rối. 
3. Hãy đảm bảo rằng thanh chổi đã được làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng lần thứ 
hai.

❗ LƯU Ý: Vui lòng tắt máy, tháo bộ chổi ra khỏi ống trước khi làm sạch, cấm trẻ em vệ sinh bộ chổi 
để đề phòng bị thương. 

❗ LƯU Ý: : Nếu bộ lọc không gỉ hoặc bộ lọc hepa được rửa bằng nước, vui lòng không sử dụng cho 
đến khi khô hoàn toàn.
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3. Bảo trì

3.10  Lắp giá đỡ

Chúng tôi đề xuất bộ chổi của máy hút bụi có thể chạm vào bề mặt sàn ở một vị trí 
thích hợp. Do đó, vị trí của giá đỡ được đề xuất có cùng chiều cao với chiều cao thẳng 
của máy hút bụi so với bề mặt sàn. Cố định giá đỡ lên tường bằng vít và ống giãn nở 
đi kèm (Không treo máy hút bụi trên không mà không chạm vào sàn vì có thể gây hư 
hỏng)

❗ LƯU Ý: Đảm bảo không có công trình đường ống (khí đốt, nước, không khí) hoặc cáp điện, dây 
điện hoặc hệ thống ống dẫn nằm ngay phía sau khu vực lắp máy. Chỗ nối phải được gắn theo quy định 
và các tiêu chuẩn/bộ luật áp dụng (có thể áp dụng luật của tiểu bang và địa phương).
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3. Bảo trì

3.11 Tháo rời bộ chổi B-MATTRESS 

Nhấn Nút mở ống để mở bộ chổi, sau đó tháo bộ chổi ra khỏi đầu của máy hút bụi
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4. Thông số

4. Thông số

Mô tả: Máy hút bụi không dây Hafele HSV-21G

Tên sản phẩm: HSV-21G                       Điện áp định mức (V): DC 22.2V 

Công suất định mức (W): 100W             Dung lượng pin (mAh): 2600mAh

Công suất hút (kPa): ≤10kPa                 Dung tích hộp chứa bụi (L): 0.6L

Thời gian sạc: Khoảng 5 giờ                  Mức ồn (dB): ≤75dB 

Thời gian làm việc (công suất tiêu chuẩn/công suất cao): Khoảng 50 phút/25 phút

Điện áp sạc: DC 26.5V                         Dòng điện sạc: 0.5A

Kích thước: 116*25*20cm                    Vật liệu: ABS, PC

Các tiêu chuẩn:
GB4706.1-2005, GB4706.7-2014  GB4343.1-2009, GB17625.1-2012
Chỉ thị của EU 2011/65/EU, chỉ thị 2014/35/EU, chỉ thị 2014/30/EU
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5. Có gì trong hộp

5. Có gì trong hộp

Mô tả Số lượng Ghi chú

Thân khung chính 1 cái

Bộ chổi xoay B-Beater 1 cái

Bộ chổi xoay B-Mattress 1 cái

Bộ chổi B-CAR 1 cái

Bộ chổi B-CREVICE 1 cái

Ống nhôm 1 cái

Bộ pin sạc 1 bộ

Bộ chuyển đổi nguồn 1 cái AC 100-240V

Giá đỡ 1set Chứa vít và ống giãn nở

Dụng cụ làm sạch hộp 
đựng rác 1 cái Để làm sạch hộp đựng rác

Hướng dẫn sử dụng 1 cái

Mặc dù các phụ kiện được cung cấp cho một số kiểu máy sẽ hơi khác nhau nhưng chúng tùy 
thuộc vào sản phẩm thực tế.
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6. Xử lý sự cố

6. Xử lý sự cố
Nếu có bất kỳ lỗi nào của máy hút bụi V6, vui lòng làm theo các giải pháp dưới đây để 
kiểm tra và khắc phục sự cố. Nếu không có giải pháp nào khả thi, vui lòng liên hệ với 
nhà phân phối hoặc đại lý được ủy quyền của Mamibot để được sửa chữa và đưa ra 
các giải pháp khác. 

Sự cố Nguyên nhân có thể Giải pháp

Sự cố đối với thanh chổi xoay
Thanh chổi bị rối do dây 
cáp, tóc hoặc các rác 
khác

Vệ sinh thanh chổi

Đèn LED đầu tiên nhấp nháy, 
động cơ không hoạt động Pin yếu Sạc pin

Đèn LED ở giữa nhấp nháy, 
động cơ không hoạt động

Bộ pin quá nóng hoặc 
nhiệt độ quá thấp

Di chuyển máy hút bụi đến vị 
trí trong nhà với nhiệt độ bình 
thường (0-35：) và làm mát máy để 
khởi động lại

Ba đèn LED nhấp nháy, động 
cơ không hoạt động

Máy hút bụi đang ở chế 
độ bảo vệ quá dòng

Kiểm tra thanh chổi/ống nhôm có 
bị tắc không, nếu có thì thông tắc

Thời gian hoạt động ngắn 
hơn

Bộ pin cũ Thay pin

Pin quá nóng hoặc nhiệt 
độ quá thấp Làm nguội và khởi động lại

Bộ pin không được sạc 
đầy Sạc pin

Đèn LED ở giữa nhấp nháy, 
không sạc được

Pin quá nóng hoặc nhiệt 
độ quá thấp

Làm nguội nhiệt độ máy, khởi 
động lại để sử dụng thường xuyên 
sau đó

Công suất hút bụi yếu hơn

Hộp đựng rác đầy Làm sạch hộp bụi 

Bộ lọc không gỉ hoặc bộ 
lọc hepa bị tắc Làm sạch bộ lọc

Bộ lọc không để khô sau 
khi rửa

Làm khô hoàn toàn bộ lọc sau 
khi rửa

Ống hút không khí bị tắc Kiểm tra ống dẫn khí và loại bỏ 
các mảnh vỡ bị tắc

Không có đèn báo LED hoặc 
không nhấp nháy khi sạc

Bộ chuyển đổi nguồn 
điện không được cắm 
đúng cách

Kiểm tra kết nối bộ chuyển đổi với 
cả nguồn điện và cổng sạc, đảm 
bảo chúng đã ở đúng vị trí

Rò rỉ pin sạc
Pin hết thời gian sử dụng 
hoặc không sử dụng 
trong thời gian dài

Thay pin
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