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הוראות בטיחות

הוראות בטיחות

למניעת תאונות לרבות מכת חשמל או שריפה הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון, אנא קראו מדריך זה בקפידה טרם השימוש 
במוצר ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד.

מוצר זה מותר לשימוש על ידי ילדים בני 8 ומעלה ועל ידי אנשים הסובלים מקלות גופנית, תחושתית או שכלית, או בעלי ניסיון מוגבל 
או ידע מצומצם במידה והם נמצאים תחת השגחת הורה או מישהו ששומר עליהם וזאת על מנת להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע 

סכנות מכל סוג שהוא. פעולות הניקיון והתחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
שואב האבק אינו צעצוע. חל איסור על ילדים לשחק עם המוצר או להפעילו. אנא נקטו זהירות בעת השימוש בשואב האבק בקרבת 

ילדים. אין לאפשר לילדים לנקות או לבצע פעולות תחזוקה של שואב האבק אלא אם כן  יש עליהם השגחה מצד הורה או אדם 
ששומר עליהם.

אין לעשות שימוש בשואב האבק שטח פתוח או על גבי משטחים רטובים. השתמשו בשואב האבק רק על גבי משטחים יבשים 
במקומות סגורים. אין לגעת בתקע החשמל או בכל חלק אחר של שואב האבק בידיים רטובות.

על מנת למנוע סכנת ההתלקחות, הפיצוץ או הפגיעה, וודאו כי סוללת הליתיום ומתאם הטעינה אינם פגומים טרם השימוש. אין 
לעשות שימוש בשואב האבק במידה וסוללת הליתיום או המטען פגומים.

אין לנקות את המברשת החכמה הראשית, המברשת נגד קרדיתי אבק החשמלי, הסוללה, החלקים של המוט או את גוף המכשיר 
עצמו על ידי טבילה במים או כל חומר ניקוי אחר. לאחר ניקוי שגרתי יש לוודא שכלל המסננים יבשים. 

בזמן שמנקים את המברשת החכמה המרכזית יש לוודא שהמכשיר כבוי על מנת למנוע פגיעה במשתמש. אין להשתמש במכשיר 
בזמן שהמברשת המרכזית, מיכל האבק והמסננים אינם מותקנים היתב.

יש להתשמש ככל האפשר במטען המגיע עם המוצר. אין לעשות שימוש במתאם שאינו רשמי, כיוון שהדבר עשוי לגרום להתלקחות 
של סוללת הליתיום.

אין לעשות שימוש בשואב האבק ל שאיבת נוזלים מתלקחים או דליקים, כגון בנזין או חומר מלבין, אמוניה, תכשירי ניקוי לניקוז 
תעלות או נוזלים אחרים.

אין לעשות שימוש בשואב האבק לשאיבת חלקיקים של קיר גבס, אפר כגון אפר של קמין או חומרים המעלים עשן או בוערים כגון 
פחם, בדלי סיגריות או גפרורים.

יש לבצע סריקה של המשטח המיועד לשאיבה, ובמקרה שמוצאים חתיכות גדולות של נייר, פלסטיק או דברים חדים )כגון זכוכית, 
מסמרים, ברגים או מטבעות, אשר עשויים לגרום נזק למכונה(. או כל דבר שגדול מפתח השאיבה, יש לפנותו לפני השאיבה על מנת 

למנוע חסימה של המכשיר.
הרחיקו שערות, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחים וחלקים ניידים של שואב האבק. אין לכוון את הצינור, מטה או 

כלים לכיוון העיניים או האוזניים שלכם או להכניס אותם לתוך הפה שלכם.
אין להכניס שום חפץ לתוך פתחי שואב האבק. אין לעשות שימוש בשואב האבק עם פתחים חסומים. הרחיקו אבק, מוך, שערות או 

פריטים אחרין שעשויים לצמצם את זרימת האוויר.
אין להשעין את שואב האבק נגד כיסא, שולחן או משטח לא יציב אחר, כיוון שהדבר עשוי לגרום נזק למכונה או לפגיעה אישית. 

במידה ושואב האבק ניזוק בעקבות הפלה שלו או שיש בו תקלה מכל סוג אחר, אנא צרו קשר עם מחלקת השירות המוסמכת שלנו. 
לעולם אין לנסות ולפרק את המכשיר בעצמכם.

יש להקפיד לנהוג בהתאם לכל ההוראות המופיעות במדריך זה המתקשרות לטעינה חוזרת של הסוללה. כשל בטעינה נכונה של 
הסוללה בטווח הטמפרטורה המצוין עלול לגרום נזק לסוללה.

וודאו כי שואב האבק מנותק ממקור החשמל כאשר אינו בשימוש למשך פרקי זמן ארוכים כמו גם טרם ביצוע פעולות תחזוקה או 
תיקון מכל סוג שהוא.

אנא נקטו זהירות יתרה בעת השימוש בשואב האבק לניקוי מדרגות.
אין להתקין, להטעין או לעשות שימוש במוצר זהבשטחים פתוחים, בחדרי אמבטיה או סביב בריכה.

אזהרה מפני סכנת התלקחות: אין לשים כל סוג שהוא של חומר ריחני לתוך מסנן שואב האבק. מוצרים מהסוג הזה ידועים כמכילים 
חומרים כימיים מתלקחים שעשויים לגרום להתלקחות של שואב האבק.

מוצר זה נועד לשימוש ביתי בלבד.
 )  YLS0251B-E300080 (EU) / YLS0241A-U300080 (UK) / YLS0241A-A300080 (AU )השתמש רק במטען המקורי  )דגם

כדי למנוע סכנת התלקחות של סוללת הליתיום-יון .
השתמש רק בסוללה המאושרת )דגם P2032-7S1P-BW/P2032-7S1P-BWA( כדי למנוע סכנת התלקחות של סוללת הליתיום-יון.

סקירת המוצר

שמות החלקים

שקע טעינה

מסך תצוגה

נקודה אנטי-סטטי

מיכל האבק

כפתור שחרור מיכל אבק

כפתור הסרת חבילת 
הסוללה

חיווי מצב סוללה

כפתור שחרור מוט 
מאריך

כפתור שחרור ראש מברש

מוט הארכה

מתקן המברשות 
החכם

מתג הפעלה / כיבוי

לחצו כדי להפעיל
שחררו כדי לכבות
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סקירת המוצר

רשימת אביזרים

הכראה טומ

מתאם מתח צינור הארכהפי צינור בקיע צר פי צינור מברשת 2 
בתוך 1

מברשת חכמה לניקוי 
רצפות

 מתקן לטעינה ולאחסנה 2 בתוך 1מברשת מיני חשמלית
)X 2 תקעים לקיר ,X 2 כולל ברגים(

תזכורת: תמונות המפרט מיועדות לעיון בלבד, על המראה בפועל מבוסס על המוצר עצמו. 

הכרת הפונקציות של מסך התצוגה 

נעילה אלקטרונית / איפוס מסנן
· לחצו כדי למתג למצב עבודה

· לחצו והחזיקו למשך שניה וחצי כדי להכנס לממשק 
איפוס המסנן

מצב הילוכים

מצב נעילה

מתג הילוכים
· לחיצה קצרה יכולה להחליף את הילוך 

העבודה של שואב האבק

הגדרת שפה

מתג הילוכים

הערה: בזמן שהמוצר לא יכול לפעול כרגיל, המסך יקפיץ הודעה. עליכם לבצע את ההוראות שעל המסך כדי 
לשמור על הביצועים תקינים.

הערה: המסך יחזור לדף הבית אם לא תתבצע פעולה תוך חמש עשרה שניות. 

שימו לב:
· אם תעצור את שואב האבק במהלך הניקיון, הוא ימשיך לפעול במצב האחרון בו הוא פעל כשהוא יידלק שוב.

· חיבור מתקן המברשות החכם לשואב האבק תפעיל אותו במצב אוטומטי.
 במצב אוטומטי שואב האבק יכול להתאים את רמת השאיבה שלו לסוג המשטח בצורה אוטומטית.

לחו על      והחזיקו אותו למשך 3 שניות כדי להיכנס לממשק בחירת השפה, לחצו על       כדי לגלול ברשימת 
השפות, בחרו את השפה המתאימה ואז לחצו על        והחזיקו אותו למשך 3 שניות כדי לשמור את ההגדרה 

שלכם.

לחץ על הכפתור       כדי להעביר בין שלושת מצבי השאיבה: אקו )זמן ממושך(, מצב חזק/ההילוך האוטומטי או 
מצב טורבו. מצב השאיפה המתאים יודגש על מסך התצוגה.

ניתן להפעיל את ההילוך האוטומטי רק כאשר מברשת המשטח החכמה מחוברת, המסך ידגיש את הפקודה 
"אוטומטית", ושואב האבק יעביר אוטומטית את כוח היניקה בין הרצפה )לבנה( לשטיח.

סקירת המוצר

אקו
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התקנה

תרשים להתקנת שואב האבק 
והאבזרים

הכניסו עד להקלקה במקום

הכניסו עד להקלקה במקום

הכניסו עד להקלקה במקום הכניסו עד להקלקה במקום

הכניסו עד להקלקה במקום

הוספת אביזרים

הנקתה
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מתקן הטעינה והאחסנה 2 בתוך 1

יש להתקין את מתקן האחסון במקום קריר ויבש הסמוך למקור חשמל. יש לוודא שאין קבלי חשמל או 
צינורות העוברות מאחורי מקום ההתקנה.

הדביקו את מדבקת קביעת המקום על הקיר כך שהוא שומר על איזון עם הרצפה. מומלץ שתחתית 
המדבקה תהיה במרחק הגדול מ 103 ס"מ מהרצפה, ושמעל המדבקה תהיה לפחות 30 ס"מ* של איזור 

פתוח ללא עצמים מפריעים.)30cm* - נועד להשאיר מקום לסוללה רזרבית הניתנת לרכישה בנפרד.(
השתמשו בקדיחה עוצמתית עם מקדח 8 מילימטרים כדי לקדוח חור לכל חור מסומן על מדבקת תבנית 

המשענת, ואז הכניסו שקע לכל חור.
תיישרו את החורים על הכן מתקן עם החורים שעל הקיר. הדקו אותם אל הקיר עם הברגים המצורפים.

כן מתקן הטעינה והאחסנה 2 בתוך 1 נחשב לאבזר אופציונלי, באפשרותכם להתקין אותו על סמך הדרישות 
שלכם.

הנקתה

103 cm

30 cm

.1

.2

.3

.4

טוען

.הטעינו את שואב האבק עד הסוף טרם השימוש בו בפעם הראשונה

הערה:
זמן הטעינה הוא כ-4 שעות. שאיבת אבק במצב טורבו למשך פרק זמן ממושך יביא להתחממות של הסוללה, 

מה שיגדיל את זמן הטעינה. אפשרו לשואב להתקרר למשך 30 דקות לפני טעינתו.

טעינת שואב האבק עם המטען

צורות טעינה

טעינת שואב האבק עם עמדת ההטענה

1

2

מסך תצוגה

צורות תצוגת מצב סוללה

מסך התצוגה מציג את מצב הטעינה באחוזים 
הדיגיטליים בעת טעינה, והטעינה תושלם כשמוצג 

.100%

נורת חיווי מצב הסוללה

שימו לב:
ברגע ששואב האבק טעון במלואו, החיווי ייכבה לאחר 
5 דקות, ושואב האבק ייכנס למצב של חיסכון בחשמל.

בזמן הטעינה, שלושת נורות החיווי יהבהבו באופן 
ממושך, ויהפכו לדלוק קבועה על פי מצב הטעינה. 
כאשר הטעינה הסתיימה שלושת נורות החיווי יהיו 

במצב דלוק קבועה.
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כיצד להשתמש

מצבי עבודה

מצב 1: מצב ניקוי לא רצוף
לחצו והחזיקו את מתג שואב האבק כדי להתחיל לעבוד, ושחררו אותו כדי להפסיק מיד.

מצב 2: מצב ניקוי רציף )נעילה אלקטרונית(
במצב המתנה, לחצו על מקש     כדי לעבור למצב ניקוי רציף ואז לחצו לחיצה קצרה על המתג כדי להפוך את 

שואב האבק למצב ניקוי רציף.

השתמשו במנעול האלקטרוני כדי לשחרר את האצבעות ולהימנע מעייפות האצבעות הנגרמת על ידי לחיצה על 
המתג.

הערה:
· במצב זה, לחצו לחיצה קצרה על המתג כדי להשהות את הפעולה או להתחיל שוב, ומצב העבודה של שואב 

האבק לא ישתנה.
· לחצו שוב על     כדי לצאת ממצב הניקוי הרצוף.

 מצב ניקוי
רציף

ישנם שני מצבי עבודה לשואב האבק, אותם ניתן לבחור בהתאם לצרכים שלכם.

שימוש באביזרים אחרים

מתקן המברשות החכם

מתאימה לשאיבת אבק מעץ, אריחים, שיש ומשטחי 
רצפה קשים אחרים, כמו גם לשאיבת שיירים גדולים 

יותר של לכלוך ופסולת.הערה.

מיני מברשת חשמלית

מתאים לשימוש לניקוי של אבק ושערות בעלי חיים 
על ספות, אריגים וכו'.

פי צינור מברשת 2 בתוך 1

מתאים לניקוי אבק מוילונות, מקלדות, תקרות ופנים 
הרכב.

פי צינור בקיע צר

מתאימה לשאיבת אבק מחריצים ופינות של דלתות 
וחלונות, מדרגות ומקומות אחרים קשים להגעה.

הערה: מתקן המברשות החכם יכול להתחבר באופן 
ישיר לשואב האבק.

הערה: לא מומלץ לשימוש על משתחים שנפגעים 
בקלות )כגון משי וכו'(.

缩放8%，旋转-5
כיצד להשתמש
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הערה:
· אם חלק מסתובב נתקע, הוואקום עלול להיכבות אוטומטית. הסירו את כל החפצים הזרים שנלכדו, ואז המשיכו 

להשתמש.
· השואב ייכבה אוטומטית אם המנוע שלו יעבור למצב הגנה מפני התחממות יתר. המתינו עד שטמפרטורת 

המנוע תחזור לקדמותה לפני שתמשיכו להשתמש.

צינור הארכה

משמש לניקוי מקומות קשים להגעה.

כיצד להשתמש טיפול ותחזוקה

טיפים:

ניקיון שואב האבק

נקיון תא האבק, המסנן ומערכת הציקלון

 השתמשו תמיד בחלקים מקוריים על מנת למנוע ביטול של האחריות שלכם על המוצר.. במידה והמסנן 2. 
במידה והמסנן או פי צינור נחסמים, שואב האבק יפסיק לפעול פרק זמן קצר לאחר שמכבים אותו. להחזרת 

תפקוד שואב האבק לקדמותו, נקו את המסנן או את פי הצינור ורק לאחר מכן המשיכו בשימוש.
במידה ולא מתוכנן לעשות שימוש בשואב האבק למשך פרק זמן ארוך, הטעינו אותו עד הסוף, נתקו את 

המתאם שלו ואחסנו אותו בסביבה קרירה עם רמת לחות נמוכה הרחק מאור שמש ישיר. למניעת פריקת 
יתר של הסוללה, הטעינו מחדש את שואב האבק לכל הפחות פעם ב- 3 חודשים.

נגבו את שואב האבק בעזרת מטלית יבשה ורכה.

יכולת הניקיון של שואב האבק תופחת אם תא האבק יהיה מלא עד לסימן המקסימום. כדי לטייב תוצאות, רוקנו 
את תא האבק אחת לכמה זמן. לפני ריקון התא, ודאו ששואב האבק מנותק מהחשמל, ואל תלחצו על כפתור 

ההדלקה.

1. לחצו על הכפתור שבתחתית מכסה תא האבק בכיוון החץ, ואז רוקנו את תוכנו.

.1

.2

.3



186 187

טיפול ותחזוקה

2. דחפו את מתג שחרור תא האבק בכיוון שהחץ מורה, ואז הסירו בעדינות את תא האבק משואב האבק.

2

1

1

2

1

1

3. הסירו קודם את המסנן, ואז הרימו את הידית של מערכת הציקלון ותעבירו נגד כיוון השעון עד שזה עוצר, אז 
משכו כדי להרים את מערכת הציקלון.

1

2

3

1

2

3

טיפול ותחזוקה

שימו לב:
· מומלץ לנקות את תא האבק פעם בחודש.

· מומלץ לנקות את המסנן הראשי לפחות פעם אחת בכל 3 חודשים. ואת מנגנון הציקלון לפחות פעם ב6 
חודשים.

תא האבקמסנן  מערכת ציקלון

שטפו את אוסף הציקלון, הסנן ותא האבק עד שהם נקייםץ אחרי השטיפה, תייבשו אותם באוויר למשך 24 
שעות לפחות.

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs
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התקנת תא האבק, הסנן ומערכת הציקלון

1. הכנס את מערכת הציקלון באופן אנכי לתא האבק, וודאו שהידית של אוסף הציקלון נכנסת במקום בצד 
השמאלי של תא האבק. הפנה את הידית לכיוון השעון עד שהיא ננעלת, ואז הפכו את הידית למטה. 

2. מקמו את המסנן על הצד הקדמי עם הפנים למעלה לתוך מערכת הציקלון

3. הטו בעדינות את תא האבק למקומו בצורה ישירה עם האטם של שואב האבק. לחצו בעדינות על תא האבק 
בכיוון החץ עד שהוא נכנס למקומו )בהגעתו תישמע "קליק"(.

3

1

2

3

3

1

2

3

טיפול ותחזוקה

HEPA-נקיון מסנן ה

מומלץ לנקות את מסנן ה-HEPA לפחות פעם בארבעה עד שישה חודשים.

3. נקו את סנן ה-HEPA עם מים נקיים. ודאו שאתם 
מסובבים את סנן ה-HEPA 360° והסירו את כל 

האבק שנותר בסנן. טפחו על הסנן בעדינות מספר 
פעמים כדי להסיר את כל הלכלוך שנותר.

שימו לב:
השתמשו רק במים נקיים כדי לשטוף את המסנן. אל תשתמשו בחומרי ניקוי.

אל תנסו לנקות את ה-HEPA עם מברשת או עם אצבע.

2. הסירו את סנן ה-HEPA משואב האבק על ידי 
משיכתו מטה בכיוון שנראה בציור.

4. תנו לסנן ה-HEPA להתייבש באוויר 24 שעות.

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

טיפול ותחזוקה

1. הסירו את תא האבק כפי שנראה בציור.

2

1
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HEPA-התקנת סנן ה

1. הכניסו את סנן ה-HEPA לתוך שואב האבק 
ודחפו אותו למטה בעדינות, לפי הדוגמה.

טיפול ותחזוקה

2. התקינו מחדש את תא האבק.

נקיון מתקן המברשות החכם

2. השתמשו במספריים כדי לחתוך שערות וסיבים 
שנתקעו על ראש המברשת. נגבו את האבק 

מהשקעים ומהכיסוי השקוף בעזרת מטלית יבשה או 
נייר סופג.

3. כאשר ראש המברשת מלוכלך יחסית, נקו אותו 
במים זורמים עד שהוא נקי.

4. העמידו את ראש המברשת בצורה אנכית באזור 
מאוורר היטב למשך 24 שעות לכל הפחות עד שהוא 

יבש לחלוטין.

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

טיפול ותחזוקה

1. על פי התמונה סובב את הנעילה כנגד כיוון השעון 
עד עצירה, לאחר מכן הסר את מברשת הגלילה 

ממתקן המברשות החכם.
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ניקיון המיני מברשת החשמלית

2.  לאחר שחרור נעילת ראש המברשת, הוציאו 
אותו ממני המברשת החשמלית, לאחר מכן שטפו 

ונקו את ראש המברשת.

4.  ברגע מברשת הרולר יבש, הרכיבו אותו חזרה 
למקומו בהתאם לשלבי הפירוק בסדר הפוך.

טיפול ותחזוקה

1.  השתמשו במטבע בהתאם לאיור לסיבוב הנעילה 
כנגד כיוון השעון עד שתשמעו צליל הקלקה.

3.  העמידו את ראש המברשת בצורה אנכית באזור 
מאוורר היטב למשך 24 שעות לכל הפחות עד שהוא 

יבש לחלוטין.

12

6

111

57

210

48

39 24 hrs

 חבילת הסוללה

טיפול ותחזוקה

שואב האבק מכיל מארז סוללות ליתיום-יון ,שניתנת להסרה, בעל מספר מוגבל של מחזורי טעינה.  לאחר שימוש 
ממושך, ייתכן שמארז הסוללות כבר לא יחזיק בטעינה.  אם זה קורה, המשמעות היא שחבילת הסוללה הגיעה 

לסוף מחזור החיים שלה ויש להחליפה.

1. לחץ כלפי מטה על לחצן השחרור של חבילת הסוללות והחלק אותה, כפי שמתואר בתרשים, להסרתה.
2. התקן את הסוללה החדש .
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מפרטים טכניים

שואב אבק

מברשת מיני חשמלית
  

 

מתקן המברשות החכם  
 
 

מתאם מתח  
 
 

  DM002

  ASF1
  

20 וואט

40 וואט 

100-240  וולט~  50/60 הרץ  0.8 אמפר 
 

30 וולט        0.8 אמפר 
 

  

דגם

דגם

דגם

כוח חשמל מדורג

כוח חשמל מדורג

סיווג כניסת מתח 
 

סיווג יציאת מתח 
 

מתח טעינה

דרגת מתח

קיבולת מדורגת

 דרגת מתח

 דרגת מתח

דגם המוצר

כוח חשמל מדורג

זמן טעינה

30 וולט

25.2 וולט

mAh 2800

  25.2וולט 

25.2 וולט   

VTE1

450 וואט

משוער.4 שעות

 YLS0251B-E300080 )EU( / YLS0241A-U300080 )UK( / YLS0241A-A300080 )AU(

 חבילת הסוללה

/P2032-7S1P-BW
P2032-7S1P-BWA דגם 

קיבולת מדורגת

דרגת מתח

Wh 70.56אנרגיה

25.2 וולט

mAh 2800

שאלות שנשאלות לעיתים תכופות

במידה ושואב האבק אינו פועל בצורה תקינה, אנא עיינו בטבלת איתור התקלות ופתרון הבעיות שלהלן.

פתרונותסיבות אפשריותשגיאות תכופות

שואב האבק לא 
מצב הגנת חימום יתר מופעל עובד

על ידי חסימה.
המתינו עד שהשואב יתקרר ואז 

הפעילו אותו מחדש.

שואב האבק הינו ללא סוללה 
או מתח עבודה נמוך.

טענו את שואב האבק לחלוטין, ואז 
המשיכ להשתמש בו.

כוח יניקה חלש

פתיחת יניקה או מעבר דרכי 
מעבר האוויר חסומות.

נקו חסימות מפתחי יניקה או דרכי 
מעבר האווירץ.

תא האבק מלא ו/או מכלול 
מסנני HEPA סתום.

רוקנו את תא האבק ונקו את מכלול 
.HEPA מסנן

נקה חסימות באביזר.האביזר סתום.

המנוע משמיע רעש 
מוזר

כניסת היניקה הראשית או מוט 
ההארכה חסומים.

נקו את כל החסימות בפתח היניקה 
הראשי או במוט הארכה.

הנורת חיווי 
הראשונה לאחר 
הפעלת השואב

אנא צור קשר עם מוקד שירות הסוללה פגומה.
הלקוחות לצורך תחזוקה.

נורת החיווי 
הראשונה 

מהבהבת באדום 
בזמן טעינה.

השתמשו רק במתאם הכוח המקורי מתאם החשמל אינו תואם.
כדי לטעון את שואב האבק.
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שאלות שנשאלות לעיתים תכופות

סיבות אפשריותשגיאות תכופות

המתאם אינו מחובר לשואב האבק.

הסוללה טעונה במלואה ועברה 
למצב שינה.

אם הבעיה נמשכת לאחר 
 שלילת שתי האפשרויות לעיל.

טמפרטורת הסוללה נמוכה 
מדי או גבוהה מדי. נטען לאט

חיווי הסוללה לא 
נדלק בזמן טעינה

פתרונות

ודאו שמתאם החשמל מחובר כראוי.

ניתן להשתמש באופן רגיל.

אנא צרו קשר עם מוקד שירות 
הלקוחות לצורך תחזוקה.

המתינו עד שהטמפרטורה של 
הסוללה תחזור למצב רגיל, אז 

המשיכו להשתמש.

מארז סוללת ליתיום-יון מכיל חומרים מסוכנים לסביבה. לפני שתיפטרו משואב האבק, ראשית הסירו את מארז הסוללה,ומחזרו אותו בהתאם 
לחוקים ולתקנות המקומיות של המדינה או האזור שבו הוא משמש.

שלילת שגיאה

בזמן שהמכשיר לא עובד שצורה שגרתית או שעל גבי המסך מופיע הודעה חריגה, יש לקרוא את המופיע על 
המסך ולטפל בבעייה על פי טבלת השגיאות המצורפת.

 חיווי לשגיאהקוד שגיאה

התחממות יתר של 
הסוללה

מברשת רולר תקועה

תעלת האוויר חסומה

שגיאת

פתרונות

המתינו עד שהטמפרטורה של הסוללה 
תחזור למצב רגיל, ואז המשיכו להשתמש.

פנו למדריך התחזוקה ]נקיון מתקן המברשות 
החכם[ כדי לנקות סיבים ושיער שנכרכו סביב 

המברשת.

בדקו אם תא האבק, המוט המאריך ומתקן 
המברשות החכם חסומים.

אנא צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות 
לצורך תחזוקה.


