
הוראות שימוש
 JV71שואב אבק אלחוטי



הרכבת המוצר

לחצן הפעלה/כיבוי לחצן ידית מוט מאריך

צינור מוט

שואב ידני

לחצן לשחרור צינור מוט

חלק גוף תחתון

גלגל אחורי

לשונית כיסוי גליל מברשת

גלגל אחורי מברשת ממונעת

בורר מצבים

בורר מצבים

לחצן הפעלה/כיבוי

בורר מצבים

לחצן לשחרור מיכל אבק עליון

מיכל אבק

לחצן לשחרור
 תחתית מיכל אבק תחתון

גליל מברשת ממונעת

חברו פי צינור מתאים



כלי לניקוי פינות 
ומסילות 2 בתוך 1

כלי לניקוי ריפוד
 2 בתוך 1

חלק תחתון עמדת טעינה

מברשת 
להסרת אבק

חלק עליון עמדת טעינה

צינור נמתח

מטען

ראש מזרן חשמלי

הרכבת גוף מכשיר
1. מקמו את גוף המכשיר התחתון על הרצפה, הכניסו את הידית בצורה אנכית לתוך גוף המכשיר התחתון, 

לחצו על הידית עד להישמע צליל "הקלקה\נעילה".
2. הרכיבו את השואב הידני לתוך גוף המכשיר התחתון ודחפו אותו לכיוון הידית עד להישמע צליל "הקלקה\

נעילה".

לאותו  פונה  הידית  כי  וודאו  לב:  שימו   
כיוון כמו ראש הרצפה. אין להפוך אותה 

על פיה.



חריץ לוו
וו

שואב אבק ידני

כלי לניקוי ריפוד

כלי לניקוי ריפוד

צינור נמתח

לחצן לשחרור ידית

חלק עליון של
עמדת טעינה

חלק תחתון של 
עמדת טעינה

הרכבת כלים
לשימוש פשוט וקל, מוצר זה מצויד בכלים מיוחדים המיועדים לשימוש עם שואב אבק ידני. השואב הידני יכול 

להתחבר לכלים שונים למטרת ניקוי שונה.

1.שינוי של כלי לניקוי ריפוד 2 בתוך 1 ושל כלי לניקוי פינות ומסילות  2 בתוך 1.
המברשת להסרת אבק , כלי לניקוי ריפוד כלי לניקוי פינות ומסילות יכולים להחליק החוצה ולהחליק פנימה לשם 

מטרת ניקוי שונה.

2. חיבור בין השואב הידני לבין הכלים. את הצינור הנמתח ניתן לחבר לכלי לניקוי ריפוד 2 בתוך 1, לכלי לניקוי פינות 
ומסילות  2 בתוך 1, ולראש מזרן חשמלי. הכניסו את מחבר הכלי לתוך פתח כניסת האוויר של השואב הידני עד שהוא 

מותקן היטב למקומו.

3. חיבור בין הצינור הנמתח לבין הכלים. את הצינור הנמתח ניתן לחבר לכלי לניקוי ריפוד 2 בתוך 1, לכלי לניקוי פינות 
ומסילות 2 בתוך 1 ולידית. דחפו את פתח הכלי לכיוון המחבר המעוגל של הצינור עד שהוא מותקן היטב למקומו.

4. חיבור בין ידית לכלים. לחצו על לחצן שחרור הידית ביד אחת ומשכו את הידית כלפי מעלה ביד השנייה. הוציאו 
את הידית מגוף המכשיר וחברו למברשת ניקוי האבק לניקוי מקומות גבוהים. דחפו את פתח המברשת למחבר 

הידית עד שהיא מותקנת כנדרש למקומה.

3.עמדת טעינה.
הכניסו את החלק העליון של בסיס הטעינה בצורה אנכית לתוך החלק 

התחתון של בסיס הטעינה עד להישמע צליל "הקלקה\נעילה".
4. מקמו את שואב האבק בצורה אנכית על בסיס הטעינה. החליקו את 

הוו שבחלק האחורי של השואב האנכי לתוך חריץ בסיס הטעינה ומקמו 
את השואב על גבי בסיס הטעינה.

4. מקמו את שואב האבק בצורה אנכית על בסיס הטעינה. החליקו את הוו 
שבחלק האחורי של השואב האנכי לתוך חריץ בסיס הטעינה ומקמו את 

השואב על גבי בסיס הטעינה.

כלי לניקוי ריפוד

לחצןלחצן
כלי עם בקיע צר

מברשת לניקוי אבק



נורית חיווי 
שקע חיבור להפעלה/כיבוי

חשמל 

לחצן הפעלה/כיבוי
לחצן בורר מצבים

נורית חיווי להפעלה/כיבוי

נורית חיווי להפעלה/כיבוי

לחצן הפעלה/כיבוי

לחצן בורר מצבים

השימוש בשואב הידני
הוציאו את השואב מבסיס הטעינה, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי שבידית להפעלה ולכיבוי שואב האבק. נורית חיווי 

ההפעלה/כיבוי שבשואב הידני תהפוך לצבע ירוק ברגע שהמכונה פועלת. לחצן בורר המצבים שבידית יכול לעבור בין 
מצב חזק לבין מצב רגיל.

השימוש בשואב הידני
הוציאו את השואב מבסיס הטעינה, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי שבידית להפעלה ולכיבוי שואב האבק. נורית חיווי 

ההפעלה/כיבוי שבשואב הידני תהפוך לצבע ירוק ברגע שהמכונה פועלת. לחצן בורר המצבים שבידית יכול לעבור בין 
מצב חזק לבין מצב רגיל.

טעינה
הטעינו את שואב האבק בזמן כאשר הספק הסוללה חלש: כאשר המתח 
החשמלי נמוך מדי, ועל מנת להגן על הסוללה, שואב האבק ייכבה באופן 
אוטומטי. בשלב זה, יש להטעין את שואב האבק. טרם השאיבה, וודאו כי 

שואב האבק הידני מורכב לתוך הגוף המרכזי של המוצר. לאחר מכן מקמו 
את המכונה בצורה אנכית על פני בסיס הטעינה, חברו את המטען לשקע 

החשמל ונורית חיווי הטעינה תהפוך לצבע אדום. שואב האבק נמצא במצב 
טעינה.

 שימו לב: כאשר נעשה שימוש במוצר בפעם הראשונה, הטעינו את הסוללה 

ופרקו אותה עד הסוף לפני ביצוע הטעינה השנייה וזאת על מנת להגדיל את 
חיי הסוללה.

כאשר נורית חיווי הטעינה שבשואב האבק הידני הופכת מאדום לירוק, הדבר 
מציין כי שואב האבק טעון במלואו. אנו ממליצים להמשיך להטעין את המוצר 

במשך חצי שעה עד שעה נוספת, כך שאפקט הטעינה יהיה טוב יותר. זמן 
הטעינה נמשך כארבע שעות. לאחר סיום הטעינה, נתקו את המטען משקע 

החשמל להפסקת הטעינה.



לחצן לשחרור תחתית

1.כלי לניקוי ריפודים 2 בתוך 1: מתאים לניקוי אבק 
של ארונית, אדן החלון, ספה ומשטח של שולחן.

2. כלי לניקוי פינות ומסילות   2 בתוך 1: מתאים לניקוי 
מקומות צרים, פינות ואזורים צרים אחרים.

3. ראש מזרן חשמלי: מסיר ומנקה אבק, קרדית אבק  
ואלרגנים של קרדית אבק מספות ומיטות.

שימו לב: מומלץ לנקות את מיכל האבק לאחר כל שימוש: ברגע שמיכל האבק מלא או שמסנן ה- HEPA חסום, 
יש לנקות אותו ולהחליפו במידת הצורך. גליל מברשת הרצפה עשויה להסתבך בשערות לאחר שימוש ממושך, 

יש לנקות אותו בזמן על מנת לשמור על כך ששואב האבק ימשיך לפעול ביעילות.

5.צינור נמתח: מחבר בין שואב האבק הידני לבין 
הכלים לניקוי מקומות שקשה להגיע אליהם.

4.מבשרת להסרת אבק: מתחברת לידית לניקוי אזורים 
עליונים כגון גגות, ווילונות, פתחים של מזגנים וכו'.

השימוש במברשת רצפה חשמלית
מברשת הרצפה החשמלית יכולה לנקות שטיחים עם שיער קצר, רצפה קשה או רצפת אריחים.

שימו לב: כאשר מברשת הרצפה החשמלית פועלת, במידה וגליל המברשת הפסיק לפעול בשל חסימה של חפץ זר 
גדול או בשל הסתבכות מוגזמת של סיבים, או בעקבות הכנסת יד של ילד בטעות לתוך גליל המברשת, מברשת הרצפה 

תפסיק לעבוד במטרה להגן על הבטיחות האישית ולמנוע נזק למנוע מברשת הרצפה.

השימוש בכלים

ניקיון ספל האבק והמסנן
ניקיון מיכל האבק

לחצו על לחצן לשחרור תחתית ספל האבק 
והמכסה התחתון ייפתח במטרה להשליך את האבק 

שבתוך ספל האבק.



לחצן לשחרור
 מיכל אבק

גוף מכשיר

מיכל אבק

מיכל אבק

מכלול ציקלון

ציקלון

HEPA 

1. לחצו על הלחצן לשחרור מיכל 
האבק, הוציאו את מכלול מיכל האבק 

משואב האבק הידני.

2. משכו את הציקלון אל מחוץ 
למיכל האבק והשליכו את האבק 

שבספל האבק לפח.

 HEPA -3. הוציאו את מסנן ה
מהציקלון לניקוי או להחלפה. ניתן  

לרחוץ  את הציקלון ולעשות בו שימוש 
לאחר הייבוש.

ניקוי עמוק של מיכל האבק

ציקלון

לשונית כיסוי 

גליל המברשת
כיסוי ימני של

 גליל מברשת
גליל מברשת

ניקוי מיכל האבק של גוף המכשיר
סובבו את מיכל האבק של גוף המכשיר כנגד כיוון השעון עד שהנקודה שעל ספל האבק מתיישרת עם סימון פתיחת 

הנעילה שעל גוף המכשיר. הוציאו ורוקנו את מיכל האבק. סובבו את הציקלון כנגד כיוון השעון, הוציאו ונקו את 
הציקלון. הרכיבו את הציקלון ואת מיכל האבק חזרה לגוף המכשיר ברצף ההפוך.

1. החליקו את לשונית כיסוי גליל 
המברשת לאחור

2. הסירו את הכיסוי הימני של גליל 
המברשת

3. הוציאו את גליל המברשת ונקו 
אותה.

ניקוי גליל מברשת

מיכל אבק של גוף מכשיר



כיסוי בסיס פי צינור

מחבר פי צינור

מחליק כיסוי בסיס פי הצינור

דחפו את שתי לשוניות כיסוי בסיס פי הצינור לכיוון המרכז ושחררו את כיסוי בסיס פי הצינור.

ניקוי פי צינור

אחסנה של מוצר
אחסנו את המוצר במקום קריר ויבש, הימנעו מאור שמש ישיר או מסביבה לחה.

התראות בטיחות
 אזהרה! קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות טרם השימוש. חוסר היענות לאזהרות ולהוראות עשוי 

לגרום לפגיעה.

שואב אבק זה נועד לשימוש ביתי. אין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות או למטרות אחרות.
1.אין לשאוב רצפות לחות\רטובות ,חומרים ממיסים ,חומרים בוערים ,חמים ,חדים ,נפיצים ומתלקחים.

2. אין לעשות שימוש בשואב האבק להרמת חלקיקים קטנים כגון מלט, אבקת גבס, אבקת קיר או חפצים גדולים כגון 
כדורי נייר, אחרת הדבר יגרום לתקלות כגון חסימה ושריפה של המנוע.

3. אין למקם את שואב האבק קרוב למקור אש או למתקן אחר המכיל טמפרטורה גבוהה.
4. בעת השימוש בשואב האבק, וודאו כי מסנן ה- HEPA וגליל המברשת מורכבים כנדרש למקומם, אחרת, הדבר עשוי 

לגרום לחסימה של מאוורר המנוע ועקב כך לגרום לשריפה של המנוע.
5. הימנעו מחסימה של פתח כניסת האוויר או של גליל המברשת, הדבר עשוי לגרום לתקלה במנוע.

6. אין למזוג או להתיז מים או נוזלים אחרים על המוצר וזאת על מנת למנוע קצר חשמלי שיגרום לשריפת המוצר.
7. הטעינו את הסוללה במלואה טרם השימוש בפעם הראשונה או לאחר אחסנה לפרק זמן ארוך. בעת אחסנת 
המכשיר לפרק זמן ארוך, וודאו כי הסוללה טעונה במלואה טרם אחסנה והטעינו את המכונה לכל הפחות פעם 

בשלושה חודשים.
8. נתקו את המטען ממקור החשמל לניקוי או לתיקון המכונה. החזיקו את המטען בזמן חיבור או ניתוק המכשיר ממקור 

החשמל ואין למשוך את כבל הטעינה.
9. השתמשו במטלית יבשה לניקוי המכונה. אין להשתמש בנוזלים כגון בנזין, אלכוהול, מדלל לכה אשר יגרמו לסדקים 

או לדהייה של הצבע.
10. אין לעשות שימוש במוצר או לאחסן אותה בתנאים גרועים באופן קיצוני, לדוגמא, בתנאי טמפרטורה קיצוניים. 

מומלץ לעשות במוצר שימוש במקום סגור בתנאי טמפרטורה בין 5°C-40°C. אחסנו את המוצר במקום יבש והימנעו 
מחשיפה לאור שמש ישיר.

11. הרחיקו ידיים מגליל מברשת הרצפה וזאת על מנת למנוע פגיעה.
 שימו לב: במידה וכבל החשמל פגום, על מנת למנוע סכנה, יש להחליפו על ידי היבואן הרשמי \ שירות מטעמו .



המוצר אינה פועלת

עוצמת יניקה חלשה

נורית חיווי הטעינה לא נדלקה 
בצבע אדום בזמן טעינה

זמן הפעלה קצר לאחר טעינה

הסוללה אינה טעונה

מיכל האבק מלא

מסנן ה- HEPA והמסנן 
הממוקם לפני המנוע חסומים

צינור מברשת הרצפה או גליל 
המברשת חסומים

מארז הסוללה אינו מותקן 
במקומו כנדרש

שואב האבק הידני אינו מורכב 
על גוף המכשיר

הסוללה אינה טעונה במלואה

סוללה מיושנת

איתור תקלות ופתרון בעיות
אחסנו את המוצר במקום קריר ויבש, הימנעו מאור שמש ישיר או מסביבה לחה.

הפתרוןהסיבה האפשריתהבעיה

שואב האבק הידני אינו 
מורכב כנדרש לגוף המכשיר

הטעינו את שואב האבק

רוקנו את מיכל האבק

 HEPA -נקו או החליפו את מסנן ה
ואת המסנן הממוקם לפני המנוע

נקו את מברשת הרצפה

התקינו מחדש את מארז 
הסוללה למקומו

הרכיבו מחדש את שואב האבק 
הידני לגוף המכשיר

נהגו על פי ההנחיות המצוינות 
במדריך ההוראות לטעינה מלאה 

של הסוללה

החליפו לסוללה חדשה

הרכיבו מחדש את שואב 
האבק הידני לגוף המכשיר

JV71 שם הדגם 
DC 21.6 וולט מתח מדורג 

400 וואט הספק מדורג 
100-240 ~ 50-60 הרץ כניסת מטען 

mA 600 /25.8 וולט יציאת מטען 
50 וואט הספק מדורג של מברשת רצפה 

mAh 2500 קיבולת מארז סוללה 
כ-5 שעות זמן טעינה 



תעודת אחריות לשואב אבק  
JIMMY – JV7

האחריות בתוקף בצירוף חשבונית קנייה בלבד

האחריות מותנית בתפעול ע"פ הוראות הבטיחות והשימוש כפי שמופיעים בהוראות 
ההפעלה.  

אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, 
ולהחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ונדרש   

האחריות הינה לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל 
סדיר.  

האחריות הינה לתקופה של: 12 חודשים למוצר, 6 חודשים לסוללה.  

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:  
  

קלקול הנגרם בזדון   
קלקול שנגרם כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק     וכדומה.   

שבר מכל סוג ומין   
אין לעשות במוצר שימוש מסחרי   

 האחריות לא כוללת: מסננים, רצועות גומי, מברשת מסתובבת, אביזרי שאיבה, מסננים 
רחיצים, ונזק לכבל החשמלי.

 להשגת מירב התועלת משואב אבק איכותי זה, חובה לבצע ניקוי וריקון של האבק המצטבר 
במיכלי האיסוף, וכן לאבק את מסנני השואב כפי שמופיע בהוראות ההפעלה.

אזהרה  
כל מגע של המכשיר עם נוזלים, גורם לנזק בלתי הפיך שאינו מכוסה באחריות.  

___________________    _    _________________________ חותמת תאריך קנייה 
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