שימו לב :המסננים חייבים להיות מותקנים במקומות הנכונים בעת הפעלת שואב האבק.
מומלץ לנקות את מסנן הפליטה האחורי אחת לשלושה חודשים ,הוציאו את הרשת,
נקו בעזרת מברשת רכה והרכיבו חזרה את הפילטר והרשת.

שואב מולטי צייקלון
הוראות שימוש והפעלה

ניתן לרכוש פילטרים.
במקרה הצורך ,אנא פנו למחלקת שירות לקוחות בטל1599-55-99-66 .

הגנה על הסביבה.
כדי להמנע מבעיות סביבתיות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני ,אין להשליך
מכשירים שעליהם מופיע סמל זה:
יחד עם אשפה הביתית הלא – ממוינת ,וחובה למחזר אותו כראוי.

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.
קונים חכם .ממחזרים ישן

אזור תעשיה נשר ,ת.ד ,841 .רמלה ,7210702
מחלקת שירות לקוחות 1599-55-99-66
פקס www.sarig.com ,08-9189188
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לקוחות נכבדים,
חברת שריג מודה לכם על שרכשתם שואב אבק צקלוני זה מתוצרת .MONSTER
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר,
תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר ,יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום
מגוריכם.

תחזוקה
 .1הרימו את כיסוי הפתח והוציאו את מיכל האבק.
 .2הוציאו את הלכלוך ממיכל האבק.
 .3נקו את האבק בחלק הפנימי של המיכל.

הוראות בטיחות וזהירות
מוצר זה עוצב תוך מחשבה על בטיחות המשתמש .חשוב להקפיד על ההוראות הבאות:
 יש לשמור חוברת זו במקום בטוח לעיון בעתיד.
 יש לוודא כי מתח החשמל בבית מתאים לרשום על גבי המכשיר 230 :וולט.
 אם פתיל הזינה ניזוק ,יש להחליפו רק במעבדת שירות מורשית על ידי היצרן כדי למנוע סיכון.
 יש לנתק תקע מבית תקע לאחר השימוש  /לפני ניקוי  /לפני החלפת מסננים.
 אין להשתמש בשואב בכוח במידה והוא נסתם )קיימות מספר סיבות להפסקת פעולת השואב:
פיית הצינור סתומה  /מיכל הפסולת מלא  /פילטר המנוע סתום(.
 אין לשאוב נוזלים ,חומרים דליקים או רעילים כגון דלק ,אבקת טונר ,או חומרים מתנדפים או
לעשות שימוש בשואב האבק באזורים בהם נוזלים מהסוג הזה עלול להמצא.
 אין לשאוב חומצות ,אסבסט או אבק אסבסט.
 אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית כשיורד גשם ,ואין להניחו חשוף לגשם.
 אין לאחסן את המכשיר ליד משטחים חמים או תנורי חימום.
 אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה ,נפל או
נפגם ,יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
 כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק ע"י תחנת שירות מורשית .תיקון ע"י אדם לא מקצועי ,עלול
לגרום לפציעה ,יסיר את אחריות היבואן ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 יש להשתמש בחלקים מקוריים בלבד של חברת  .MONSTERשימוש בחלפים שאינם מומלצים
ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה ,להתחשמלות או לפציעה.
 מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולותיהם הפיזיות ,החושיות
או מנטליות מופחתות ,או העדר הניסיון והידע ,אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח
על ידי האדם האחראי לבטיחותם .המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או
הדרכה ,וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה ,כדי להבטיח ,שהם לא משחקים עם המכשיר.
 הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן ,עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
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ניקוי מסנן
 .1הוציאו את המסנן.
 .2שטפו אותו במים .יבשו אותו באופן טבעי לפני השימוש הבא.
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הוראות שימוש
טרם השימוש במכשיר החשמלי ,שחררו אורך כבל מספיק ארוך והכניסו את התקע שלו לתוך שקע
החשמלי .אין להאריך את הכבל מעבר לסימון האדום.
להחזרת כבל החשמל ,לחצו על כפתור השחרור ביד אחת ,ובעזרת היד השניה וודאו שהוא אינו
מצליף וגורם לנזק.
לחצו על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.

אדום
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אמצעי הגנה חשובים
בעת שימוש במכשיר חשמלי ,יש תמיד לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים ,הכוללים את אמצעי
הבטיחות הבאים;
קראו את כל חוברת ההוראות טרם השימוש בשואב האבק.
אזהרה :על מנת להפחית סכנת התלקחות ,התחשמלות או פגיעה:
 .1אין לעזוב את המכשיר החשמלי בזמן שהוא מחובר לחשמל .נתקו אותו משקע החשמל כאשר
המכשיר אינו בשימוש.
 .2אין לעשות במכשיר שימוש במקום חיצוני או על גבי משטחים רטובים.
 .3אין לאפשר את השימוש במכשיר זה כמשחק .השגחה צמודה נדרשת כאשר המכשיר נמצא
בשימוש על ידי או בקרבת ילדים.
 .4יש לעשות שימוש בשואב האבק אך ורק כמתואר במדריך זה .יש להשתמש בחיבורים המומלצים
על ידי היצרן בלבד.
 .5אין לעשות שימוש במכשיר זה עם כבל חשמל פגום או תקע חשמל פגום .אין להשתמש בשואב
אבק לאחר שהופל ,ניזוק ,הושאר בחוץ או הושלך למים .במקרים אלו אנא הביאו את המכשיר
למרכז שירות מוסמך.
 .6אין למשוך או לשאת את המכשיר על ידי כבל החשמל ,לעשות שימוש בכבל החשמל בתור ידית,
לסגור דלת על כבל החשמל או למשוך את הכבל סביב קצוות חדים או פינות.
 .7אין לעבור עם שואב האבק על כבל החשמל .הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים מחוממים.
 .8אין לנתק את מכשיר החשמל ממקור החשמל באמצעות משיכת כבל החשמל .לניתוק שואב
האבק ,אחזו בתקע החשמל ולא בכבל החשמל.
 .9אין לגעת בתקע החשמל או שואב האבק בידיים רטובות.
 .10אין להניח חפצים כלשהם בפתחי שואב האבק .אין לעשות שימוש בשואב האבק עם פתח חסום:
יש להקפיד להרחיק אבק ,מוך ,שיער וכל דבר אחר אשר עשוי להקטין את זרימת האוויר לשואב
האבק.
 .11הרחיקו שיער ,בגדים משוחררים ,אצבעות ואת כל חלקי הגוף מפתחים ומחלקים זזים.
 .12אין לשאוב פריטים או חפצים שמעלים עשן ,כגון סיגריות ,גפרורים או אפר.
 .13כבו את לחצן הבקרה טרם ניתוק שואב האבק ממקור החשמל.
 .14נקטו בתשומת לב יתרה בעת ניקוי המדרגות עם שואב האבק.
 .15הביטו בשואב האבק שלכם ומלאו אחר כל ההוראות הרשומות על גבי התווית והסימון.
 .16הרחיקו את קצה הצינור ,את המוט ואת הפתחים האחרים מפניכם ומגופכם.
 .17אין לעשות שימוש בשואב האבק ללא מסננים במקומם.
 .18תמיד נתקו מכשיר זה ממקור הספקת חשמל טרם חיבור או ניתוק צינור שואב האבק הידני.
 .19אחסנו את שואב האבק בתוך הבית .הניחו בצד את שואב האבק לאחר השימוש וזאת על מנת
למנוע תאונות מעידה.
 .20השתמשו בשואב אבק זה רק על גבי משטחים יבשים ובמקומות סגורים.
 .21אין לעשות שימוש בשואב אבק זה לכל מטרה שונה מאשר תואר במדריך זה.
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יתרונות המכשיר:
עם מערכת מולטי צייקלון מרכזית אמיתית בלעדית מתקדמת מסוג  ,V7אין אבדן של עוצמת השאיבה.

ד .הרכבת מברשת רצפה
אידיאלי לניקיון יומיומי של שטיחים ורצפות קשות.

 .1שימוש למשך פרק זמן ארוך במסנני  ,HEPAאין צורך בתחזוקה תדירה ,אין צורך בעלות נוספת.
 .2מולטי צייקלונים יחד עם מסנן  HEPAליציאת אוויר מהמנוע ,מאפשרים יעילות ניקוי מרבית.
אידיאלי לאנשים הסובלים מאלרגיות ומאסטמה.

 .2השימוש בכלי ניקוי
 .1כלי צר.
לניקוי רדיאטורים ,מקומות צרים ,פינות ,פנלים ובין כריות.
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המוצר והציוד ההיקפי:

ג'

ב'

א'

 .2הרכבת הצינורות המאריכים והציוד ההיקפי
א .התקנת הצינור הטלסקופי לידית.
ב .התקנת צינור מאריך.
ג .התקנת אביזר שאיבה לצינור המאריך.

 .1ידית
 .2צינור גמיש
 .3ווסת עוצמת שאיבה
 .4צינור ההארכה
 .5אביזר ריצפה ושטיחים
 .6חיבור הצינור
 .7מיכל אבק
 .8לחצן איסוף כבל
 .9לחצן הפעלה
8
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אמצעי זהירות
ודאו שפתחי היניקה והצינור אינם חסומים בלכלוך.
נקו החסימה לפני שאתם מנסים להפעיל מחדש את שואב האבק
 .1אין לשאוב בדלי סיגריות ,גפרורים ותכולת
מאפרות.
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 .3אין להסיר את התקע מהשקע ע"י משיכת
הכבל או מכשיר.

 .4אין לשאוב מכשירים חדים כגון :מסמרים,
נעצים וכדי.

 .5אין לחסום את היציאת וכניסת האוויר
מהשואב.

 .6אין להשתמש במכשיר ע"ג משטחים רטובים.
אין לשואב נוזלים.

שואב אבק זה מצויד בתקע חשמל ובכבל חשמל הנגללים ונאספים חזרה באופן אוטומטי .במקרה
של פגם ,הן התקע והן הכבל חייבים לעבור תיקון על ידי טכנאי מוסמך או חשמלאי מוסמך.

אין להניע את השואב על גבי כבל חשמל.

הרכבת שואב האבק
הוציאו תמיד את תקע החשמל משקע החשמל!
 .1טרם התקנת ציוד לשואב האבק.
 .2טרם התקנת הצינור הגמיש על מכשיר שואב האבק:

הכניסו את חיבור הצינור לתוך תעלת כניסת האוויר שבקדמת המכשיר.
סובבו את החיבור עם כוון השעון ,עד שינעל במקומו.
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