
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 הוראות בטיחות לשואבי אבק   ▪

 הבאים לבעלים ההפעלה הוראות את  והעבירו כראוי המוצר את אחסנו ,פיהן על ופעלו הבטיחות הוראות כל את קראו נא א  ▪
 .הצורך במידת

 .המוצר שעל הנתונים תווית על לנקוב תואם להיות חייב הרשת מתח : החשמל  לרשת  חיבור  ▪
 ניזוקו  לא  המאריך הכבל או המוצר ,החשמל שכבל בקביעות בדקו ▪
  - )ראשי חשמל כבל כולל(  ניזוקים מוצרים לעולם תפעילו אל ▪
 .שלו המורשה השירות או היבואן באמצעות להתבצע חייבת נלווים ואביזרים חלפים ורכישת תיקונים ביצוע ▪
 אין .חשמלי לקצר לגרום עלול החשמל בכבל פגם .אותו לעוות או לפתל אין .חדים קצוות מעל החשמל כבל את למשוך אין ▪

 .רטובות ידיים עם החשמל בכבל לגעת
 .ניקוי ,הרכבה \ פירוק לפני ,השגחה ללא  אותו משאירים ואתם במידה תמיד החשמל מרשת אותו ונתקו המוצר את כבו ▪
 .בשימוש אינו כאשר החשמל מרשת אותו ונתקו המוצר את כבו ▪
 !חשמלי קצר סכנת .אחרים בנוזלים או במים המוצר את תטבלו אל לעולם ▪
 הם אם אלא  ,והידע הניסיון היעדר או ,מופחתת מנטלית או תחושתית ,פיסית יכולת בעלי ואנשים ומעלה 8 מגיל ילדים ▪

 הסכנות את מבינים והם בטוח באופן במוצר להשתמש כיצד להם שהוסבר או לבטיחותם האחראי אדם י"ע  מפוקחים
  .הכרוכות

 .השגחה ללא  ילדים  ידי על יבוצעו לא  ותחזוקה ניקוי מטלות ▪
 תשאירו אל .8 לגיל מתחת ילדים של ידם מהישג  שלו החשמל וכבל המוצר את הרחיקו .המוצר עם לשחק לילדים לאשר אין ▪

 .בפעולה הוא  כאשר השגחה ללא  המכשיר את לעולם
 .ילדים של ידם מהישג )ניילון שקיות כולל( האריזה את הרחיקו ▪
  .גלויות להבות או חמים משטחים על  שלו הכבל או המוצר את לעולם תניחו אל ▪
 .)שמש קרינת או מרדיאטורים( עז לחום המוצר את או תחשפו תאחסנו אל ▪
 .היבואן או היצרן י"ע  נמכרו או הומלצו שלא  באביזרים תשתמשו אל ▪
 .לבית מחוץ במוצר תשתמשו אל .מסחרי לשימוש ולא  בלבד ביתי לשימוש מיועד המוצר ▪
 לפני יבשות שידיכם וודאו .לחות או לגשם אותו תחשפו ואל )וכדומה מקלחות ,אמבטיות( מים בקרבת במוצר תשתמשו אל ▪

 !במוצר השימוש
 .חוזר שימוש בו שתעשו לפני המוצר לבדיקת  היבואן של הקרובה השירות לנקודת פנו ,נחבט או מים לתוך נפל והמוצר במידה ▪
 המוסמכים מקצוע אנשי י"ע  להתבצע חייב חשמל מוצרי תיקון !פציעה  סכנת קיימת - בעצמכם המוצר את לעולם תפרקו אל ▪

 .ולמוצר למשתמש משמעותי לנזק לגרום עלולים מורשים לא  תיקונים .בלבד לכך
 שלא  מי  י "ע  ותוקן  במידה  או  ההפעלה   להוראות  בניגוד  ראוי  לא  שימוש  במוצר  בוצע  בהם  במקרים  תכובד  לא  היצרן  חריות א  ▪

 .תבוטל  האחריות  אלה  במקרים  .לכך  הוסמך 
 .המוצר  פתחי את תכסו אל .המוצר לפתחי כלשהם חפצים או אצבעות לעולם תכניסו אל ▪
 .והגלגלים המברשות את לחסום שעלול )'וכול מוך ,שיער( פריט כל הסירו ▪

 .דליקים או נפיצים ,חדים ,חמים ,בוערים,קורוזיביים ,ממיסים חומרים או ,רטובים או  לחים שטיחים \ רצפות לעולם תשאבו אל ▪
 .)וכדומה האבק מיכל ריקון ,מסנן החלפת לשם( לכך שיועדו במקומות רק המוצר את פתחו ▪
 במקומו  מותקן אינו המסנן כאשר במוצר לעולם תשתמשו אל ▪
 .חיים  בעלי או אנשים אל המוצר את לכוון אין ▪
 .ולאוזניים לעיניים סכנה קיימת, אףאו ה הראש ליד בצינורות או באביזרים להשתמש איסור חל ▪
 .המסתובבת מהמברשת והרגליים הידיים ,השיער את הרחיקו ,פציעה סכנת למניעת ▪
 .צלסיוס °45 ~ 5° של סביבה בטמפרטורת רק המוצר את הפעילו ▪
 .הנטענת הסוללה את מהמוצר הסירו ,ארוכה תקופה בשימוש אינו והמוצר במידה ▪
 ,העיניים עם במגע בא  הנוזל אם .הנוזל עם פיזי ממגע הימנעו – ממנה לדלוף עלול נוזל ,בסוללה נכון משתמשים ולא  במידה ▪

 .לרופא  מיד פנו

 .אחרים מתכתיים חפצים או ברגים ,מסמרים ,מפתחות ,מטבעות בסביבת בשימוש שאינן נטענות סוללות תאחסנו אל ▪

 מסירה ידי על המקומיות לתקנות בהתאם אותם למחזר יש .הביתית הפסולת עם יחד  אלה מוצרים להשליך חל איסור  -   מיחזור  ▪

 מיחזור  לנקודות

  בטוח במקום ההוראות על שמרו .אלה בהוראות המסופק המידע כל את קראו אנא  ▪

 להוראות  ובהתאם  נועד  הוא  להן  למטרות  רק  במוצר  להשתמש  ש י  ▪

 .) 30mA מקסימום (   דלף  זרם   -   פחת  בממסר  המוגן  בשקע  להשתמש  מומלץ  ▪

 


