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EN

Please read this manual thoroughly before using and save it for future reference.
WARNINGS
1. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch ON/OFF
the appliance provided that it has been placed or installed in its intended
normal operating position and they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in,
regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
2. Children must be supervised not to play with this appliance.
3. This device is intended for household use only.
4. Store device indoors in a cool, dry area.
5. Check that the mains voltage corresponds with the rating of the device before
operating.
6. Do not vacuum or use this device near flammable or combustible liquids
(e.g., gasoline or other fuels, lighter fluid, cleaners, oil-based paints), gases
(e.g., natural gas, hydrogen), explosive dust (e.g., coal dust, magnesium
dust, grain dust, gunpowder) or any smoke and fire sources.
7. Never vacuum toxic materials as the vapors or dust may cause a health
hazard.
8. This device should not be used to pick up liquids from containers, sinks, tubs,
etc. It can be used to pick up smaller amounts of liquids on floor or other flat
surfaces only.
9. Do not use the device to vacuum plaster, cement, etc. that can harden in
contact with water and can thus hamper the normal functioning of the machine.
10. This device is not a toy. Close attention is necessary when used by or near
children or pets. Never use this product on persons or pets.
11. Do not allow the cord to touch hot surfaces. Use extra care when cleaning on
stairs. Do not run device over the cord.
12. If the supplied cord is damaged, it must be replaced immediately by authorized
and qualified person only.
13. Do not attempt any modification or repair by yourself and ensure that any
repair is conducted only by appropriately qualified technician.
14. Please turn off all controls before unplugging from the electrical outlet. Do not
leave the device plugged in when unattended. Unplug the electrical cord when
not in use and before servicing. Do not touch plug or vacuum with wet hands.
15. To disconnect the device from an power supply, pull directly on the plug; do not
pull on the cord.
16. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the device into water or
other liquids.
17. This device should never operate without water, because such action could
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result in appliance failure and/or environment contamination.
18. Regularly remove blockages caused by dust, fluff, hair etc. because they
greatly reduce device’s suction power and/or general performance.
19. Although the device has been checked, its usage and consequences are
strictly user responsibility.
20. No liability can be accepted for any damage caused by noncompliance with
these instructions or any other improper use or mishandling.
PICTURE 1 – PARTS LIST
1. Universal floor brush
2. Hook
3. Lower tube
4. Upper tube
5. Airflow adjustment slider
6. Handle
7. Hose
8. Suction inlet
9. Power control
10. Carrying handle
11. Power button
12. Blower outlet

13. Power cable
14. Side latch
15. Container
16. Base
17. Wheel
18. Blower cover
19. Blower nozzle
20. T-brush
21. Crevice nozzle
22. Round brush
23. Water brush

BEFORE USE
Note: Unplug and remove the electric plug from the power supply before assembly, change or removal of accessories.
Install the wheels (PICTURE 2)
Insert wheels into holes on bottom of the base and firmly press in.
Removing motor unit (PICTURE 3)
Unclip side latches with up-and-out move. Then pull the head upwards.
Accessing HEPA filter (PICTURE 4)
Remove water stop plate by turning it counter clockwise.
Install water stop plate by aligning it correctly on main unit and rotating it clockwise.
Replacing HEPA filter (PICTURE 5)
Remove HEPA filter by turning it counter clockwise. Replace and lock HEPA filter by turning it clockwise.
*NOTE: HEPA filter is washable. It may be washed under cold water with no detergents and must be dried completely before use.
Detaching air inlet pipe (PICTURE 6)
Detach the air inlet pipe by pulling it upwards.
Attach it by sliding it downwards until it locks in position (“click sound”)
Attaching air inlet pipe (PICTURE 7)
Attach the air inlet pipe by inserting it to its guide and push down.
Adding and vacuuming water (PICTURE 8)
For vacuuming, add water to the MAX level. Do not exceed this level.
When vacuuming water, do not exceed MAX level.
Attaching motor unit (PICTURE 9)
Place the motor unit on the container and lock both latches securely into place.
USAGE
Attaching the hose (PICTURE 10)
Insert the hose into the suction inlet on container and turn clockwise until locked.
Assembling the tubes (PICTURE 11)
Insert the handle into the tube as shown.
Connecting the brushes (PICTURE 12)
Insert the floor brush or water brush as shown.
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Connecting the nozzles (PICTURE 13)
Insert the nozzles as shown.
Using blower nozzle (PICTURE 14)
Remove blower cover by turning it counter clockwise. Insert and lock clockwise the hose. Attach blower nozzle onto handle.
Start vacuuming (PICTURE 15)
Press the power button. Turn power control clockwise (more) or counter clockwise (less suction) to adjust the power according to the surface, used
attachment and your preference.
Adjusting the airflow (PICTURE 16)
Open/close the airflow adjustment knob to increase/decrease the airflow.
Using universal floor brush (PICTURE 17)
Select with/without bristles on brush by pressing left/right latch down – based on the surface that is being vacuumed. A- carpets brush and B-floor brush.
CLEANING AND MAINTENANCE:
To optimize functionality and life-time expectancy:
• clean the device after each use
• clean HEPA filter after appliance has been in use for prolonged time
• dry the device thoroughly before storing it
• store the device in dry and dark place
TROUBLE SHOOTING GUIDE
PROBLEM
The vacuum cleaner is not
working.

The suction power is
decreasing.
Vacuum cleaner is
overheating.
The air coming out of the
vacuum cleaner smells.

POSSIBLE CAUSE
The power button is not turned on.
The power cord is damaged.
The crevice tools or extension
hose may be blocked.

SOLUTION
Make sure the power button is turned on.
Do not use a damaged power cord. Please contact customer
service center.
Check for any blockages and clear them.

Filter is dirty.

Change the water in the reservoir with fresh water regularly and
empty the water tank after each use.
Check with supplier for replacement parts options.

Filter is dirty.

Check the filter and clean off any dirt.

Filter is dirty.

Check the filter and clean off any dirt.
Make sure the filter is dry before inserting it back into the handheld
unit. Replace water with fresh one if needed.

Water in the reservoir is very dirty.

Filter is not dry.

TECHNICAL INFORMATION
Product must be kept dry and not exposed to direct sunlight during transport and storage.
Product name: ROVUS VICTOR VAC
Model no.: SC901BA-E12
ID: ROVUS VICTOR VAC INT SA - ID 110067811 / ROVUS VICTOR VAC INT AE - ID 110067812
Voltage: 220 V – 240 V~
Frequency: 50/60 Hz
Power: 1200 W
Country of origin: P.R.C.
Trademark owner/ Importer to EU/ Distributor: Top Shop International S.A., Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Switzerland
RU Importer: Дистрибьютор: ООО Студио Модерна, 109651, Москва ул. Перерва д. 11, стр.23
Production date and Serial no. can be found on the product.
Rovus is a registered trademark of Top Shop International SA.
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KSA
UAE

يرجى قراءة هذا الدليل بدقة قبل االستخدام واالحتفاظ به لالطالع المستقبلي.
تحذيرات
 .1يمكن لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  3و 8سنوات فقط تشغيل  /إيقاف
تشغيل الجهاز شريطة أن يكون قد تم وضعه أو تثبيته في وضع التشغيل
الصحيح ،وفي حالة اإلشراف عليهم ومنحهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز
بطريقة آمنة وفهمهم للمخاطر .ال يجوز لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3
و 8سنوات توصيل الجهاز أو ضبطه أو تنظيفه أو إجراء أي نوع من أنواع
الصيانة.
 .2يجب اإلشراف على األطفال للحول دون اللعب بهذا الجهاز.
 .3هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط.
 .4يجب تخزين الجهاز داخل المنزل في مكان بارد وجاف.
 .5تحقق من أن جهد التيار الكهربائي يتوافق مع تصنيف الجهاز قبل التشغيل.
 .6ال تقم باستخدام هذا الجهاز بالقرب من السوائل القابلة لالشتعال أو القابلة
لالحتراق (مثل البنزين أو أنواع الوقود األخرى ،غاز الوالعات ،المنظفات،
والدهانات الزيتية) ،والغازات (مثل الغاز الطبيعي والهيدروجين) ،والغبار
القابل لالشتعال (مثل غبار الفحم والمغنيسيوم ،غبار الحبوب ،البارود) أو أي
مصادر دخان أو نار.
 .7ال تقم أبدًا بشفط المواد السامة بواسطة المكنسة ألن األبخرة أو الغبار قد تسبب
خطرا ً على الصحة.
 .8ال يجب استخدام هذا الجهاز لشفط السوائل من الحاويات واألحواض ،وما إلى
ذلك .يمكن استخدامه فقط اللتقاط كميات صغيرة من السوائل على األرض أو
األسطح المستوية األخرى.
 .9ال تستخدم الجهاز في شفط الجص واألسمنت وما إلى ذلك والذي يمكن أن
يتجمد عند مالمسته للماء وبالتالي يمكن أن يعوق األداء الطبيعي للجهاز.
 .10هذا الجهاز ليس لعبة .من الضروري االنتباه عند استخدامه من قبل األطفال
أو بالقرب من الحيوانات األليفة .ال تستخدم هذا الجهاز أبدا ً مع األشخاص أو
الحيوانات األليفة.
 .11ال تسمح للسلك بلمس األسطح الساخنة .توخ الحذر عند تنظيف الساللم .ال تقم
بتشغيل الجهاز وهو مرتكز فوق السلك.
 .12في حالة تلف السلك الكهربائي ،يجب استبداله على الفور بواسطة شخص
مؤهل.
 .13ال تحاول إجراء أي تعديل أو إصالح بنفسك وتأكد من إجراء أي إصالح فقط
بواسطة فني مؤهل.
ً
 .14يرجى إيقاف تشغيل الجهاز تماما قبل فصل التيار الكهربائي .ال تترك
الجهاز متصالً بالكهرباء بدون إشراف .افصل السلك الكهربائي في حالة عدم
االستخدام وقبل الصيانة .ال تلمس السدادة أو المكنسة الكهربائية بأي ٍد مبتلة.
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 .15لفصل الجهاز عن مصدر طاقة ،أمسك بالقابس وأخرجه من المقبس؛ ال تسحب
السلك.
 .16لتجنب خطر الصدمة الكهربائية ،ال تغمر الجهاز في الماء أو أي سوائل
األخرى.
 .17ال تقم بتشغيل هذا الجهاز بدون ماء أبداً ،حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل
الجهاز و  /أو تلوث البيئة.
 .18قم بإزالة العوائق الناتجة عن األتربة والزغب والشعر وما إلى ذلك بانتظام
ألنها تقلل بشكل كبير من قوة شفط الجهاز و  /أو األداء العام.
 .19على الرغم من أنه قد تم فحص الجهاز ،إال أن استخدامه وعواقب استخدامه
مسؤولية المستخدم تماماً.
 .20ال يمكن قبول أي مسؤولية عن أي ضرر ناتج عن عدم االمتثال لهذه التعليمات
أو أي استخدام غير صحيح أو سوء تعامل.
الصورة رقم  - ١أجزاء الجهاز
 .1فرشاة األرضيات
 .2مشبك تثبيت
 .3األنبوب السفلي
 .4األنبوب العلوي
 .5مفتاح منزلق لتعديل تدفق الهواء
 .6مقبض
 .7خرطوم
 .8مدخل الشفط
 .9مفتاح التحكم
 .10مقبض للحمل
 .11زر التشغيل
 .12منفذ طرد الهواء
 .13سلك الطاقة
 .14مزالج جانبي
 .15حاوية
 .16قاعدة
 .17عجالت
 .18غطاء طرد الهواء
 .19فوهة طرد الهواء
 .20فرشاة T
 .21فوهة األماكن الضيقة
 .22فرشاة دائرية
 .23فرشاة المياه
قبل االستخدام
مالحظة :افصل القابس الكهربائي عن مصدر الطاقة قبل التجميع أو تغيير الملحقات أو إزالتها.
تثبيت العجالت (الصورة رقم )2
أدخل العجالت في الفتحات الموجودة أسفل القاعدة واضغط عليها بإحكام.
إزالة وحدة المحرك (الصورة رقم )3
فك المزالج الجانبية بحركة لألعلى وللخارج .ثم اسحب الرأس ألعلى.
الوصول إلى فلتر ( HEPAالصورة رقم )4
قم بإزالة لوحة صد المياه عن طريق تدويرها في عكس اتجاه عقارب الساعة .قم بتثبيت لوحة صد المياه عن طريق محاذاتها بشكل صحيح على الوحدة الرئيسية
وتدويرها في اتجاه عقارب الساعة.
استبدال فلتر ( HEPAالصورة رقم )5
أزل فلتر  HEPAعن طريق تدويره في عكس اتجاه عقارب الساعة .استبدل وثبت فلتر  HEPAعن طريق تدويره باتجاه عقارب الساعة * .ملحوظة :فلتر
 HEPAقابل للغسل .يمكن غسله بواسطة الماء البارد بدون منظفات ويجب تجفيفه بالكامل قبل االستخدام.
فصل أنبوب مدخل الهواء (الصورة رقم )6
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افصل أنبوب مدخل الهواء عن طريق سحبه ألعلى .قم بتركيبه عن طريق تحريكه ألسفل حتى يستقر في مكانه (ستسمع صوت طقطقة).
تركيب أنبوب مدخل الهواء (الصورة رقم )7
قم بتوصيل أنبوب مدخل الهواء بإدخاله في مكانه ودفعه ألسفل.
إضافة الماء والكنس (الصورة رقم )8
للكنس العادي ،أضف الماء إلى مستوى  .MAXال تتجاوز هذا المستوى .عند شفط المياه ،ال تتجاوز مستوى .MAX
تركيب وحدة المحرك (الصورة رقم )9
ضع وحدة المحرك على الحاوية وأغلق كال المزالج بإحكام.
االستخدام
تركيب الخرطوم (الصورة رقم )10
أدخل الخرطوم في مدخل الشفط في الحاوية وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم قفله.
تجميع األنابيب (الصورة رقم )11
أدخل المقبض في األنبوب كما هو موضح.
تركيب الفرش (الصورة رقم )12
أدخل فرشاة األرضيات أو فرشاة المياه كما هو موضح.
تركيب الفوهات (الصورة رقم )13
أدخل الفوهات كما هو موضح.
استخدام فوهة طرد الهواء (الصورة رقم )14
قم بإزالة غطاء طرد الهواء عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة .أدخل الخرطوم وثبته عن طريق تدويره في اتجاه عقارب الساعة .ركب فوهة طرد
الهواء على المقبض.
ابدأ عملية الكنس (الصورة رقم )15
اضغط على زر الطاقة .أدر مفتاح التحكم في اتجاه عقارب الساعة (لزيادة قوة الشفط) أو عكس اتجاه عقارب الساعة (لتقليل قوة الشفط) لضبط القوة وفقا ً للسطح
والمرفق المستخدم وتفضيالتك.
ضبط تدفق الهواء (الصورة رقم )16
افتح  /أغلق مفتاح ضبط تدفق الهواء لزيادة  /تقليل تدفق الهواء.
استخدام فرشاة األرضيات (الصورة رقم )17
اختر الكنس بواسطة  /بدون الشعيرات على الفرشاة بالضغط على المزالج األيسر  /األيمن  -على حسب السطح الذي يتم تنظيفه بالمكنسة الكهربائية -A .فرشاة
السجاد و  -Bفرشاة األرضيات الصلبة.
التنظيف والصيانة
لتحسين األداء وإطالة عمر الجهاز:
	•قم بتنظيف الجهاز بعد كل استخدام
	•قم بتنظيف فلتر  HEPAبعد استخدام الجهاز لفترة طويلة
	•جفف الجهاز جيدا ً قبل تخزينه
	•قم بتخزين الجهاز في مكان جاف ومعتم
دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
المشكلة

السبب المحتمل

الحل

المكنسة ال تعمل

لم يتم تشغيل زر الطاقة

تأكد من تشغيل زر الطاقة.

سلك الطاقة تالف

ال تستخدم سلك طاقة تالف .يرجى االتصال بمركز خدمة العمالء.

قد يكون هناك انسداد في الخرطوم أو في فوهة
األماكن الضيقة

تحقق من وجود أي انسدادات وقم بإزالتها.

المياه في الخزان قذرة للغاية

قم باستبدال ماء الخزان بماء نظيف بانتظام وقم بإفراغ خزان المياه بعد
كل استخدام.

قوة الشفط تتناقص

ارتفاع في درجة حرارة
المكنسة
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الفلتر متسخ

تواصل مع المورد للحصول على قطع غيار.

الفلتر متسخ

تحقق من الفلتر وقم بتنظيف أي أوساخ.

الهواء الصادر من المكنسة
رائحته كريهة

الفلتر متسخ

تحقق من الفلتر وقم بتنظيف أي أوساخ.

الفلتر ليس جاف

تأكد من جفاف الفلتر قبل إدخاله مرة أخرى في الجهاز .استبدل الماء
إذا لزم األمر.

معلومات تقنية
يجب الحفاظ على المنتج جافا ً وبعيدا ً عن أشعة الشمس المباشرة أثناء النقل والتخزين.
اسم المنتجROVUS VICTOR VAC :
رقم الموديلSC901BA-E12 :
ROVUS VICTOR VAC INT SA - ID 110067811 / ROVUS VICTOR VAC INT AE - ID 110067812 :ID
الجهد 220 :فولت  240 -فولت ~
التردد 60/50 :هرتز
الطاقة 1200 :واط
بلد المنشأ :الصين
مالك العالمة التجارية  /المستورد إلى االتحاد األوروبي  /الموزع:
TOP SHOP INTERNATIONAL S.A., VIA AL MULINO 22, CH-6814 CADEMPINO, SWITZERLAND
تاريخ اإلنتاج والرقم التسلسلي موضحين على المنتج.
 ROVUSهي عالمة تجارية مسجلة لشركة TOP SHOP INTERNATIONAL SA
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EXPLANATION OF THE MARKINGS
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal; recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was
purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Manufacturer’s declaration that product meets the requirements of the applicable EC directives.

Conformity with Technical regulation of the Customs Union (Russia, Kazakhstan and Belarus).

A Class II or double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection
to electrical earth (ground).

شرح العالمات

 لمنع الضرر المحتمل على.تشير هذه العالمة إلى أنه ال يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية األخرى في جميع أنحاء االتحاد األوروبي
 قم بإعادة تدويرها بشكل مسؤول لتعزيز إعادة االستخدام المستدام للموارد،البيئة أو صحة اإلنسان من التخلص من النفايات غير الخاضعة للرقابة
 يرجى استخدام أنظمة اإلرجاع والتجميع أو االتصال ببائع التجزئة الذي اشتريت منه المنتج حيث يمكنه أخذ هذا، إلعادة جهازك المستخدم.المادية
.ًالمنتج إلعادة التدوير بشكل آمن بيئيا

.إقرار الشركة المصنعة بأن المنتج يفي بمتطلبات التوجيهات السارية الخاصة بالمفوضية األوروبية

.)التوافق مع الالئحة الفنية لالتحاد الجمركي (روسيا وكازاخستان وبيالروسيا

.إن األجهزة الكهربائية من الفئة الثانية أو ذات العزل المزدوج هي أجهزة تم تصميمها بطريقة ال تتطلب اتصاالً بوصلة كهربائية مؤرضة
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