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לקוח יקר! חובה לקרוא את הוראות ההפעלה לפני שימוש 

 ראשוני

הרכבה

 :הפעלהן ופא

יש שלושה פעולות הפעלה לשואב 

ECO –  ארוךלניקוי  –הפעלה מקסימלי זמן

AUTO –  את הראש הרכיבו ימלי לניקוי כל הרצפות. טפואההשילובHIGH TORQUE 

סוג הרצפה או שטיח.טי את כח הפעלה בהתאם למוטוא אוטומטי שמשנה באופןה להפעל

BOOST –  אינטנסיבי ניקוי
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 הוסתימפילטר  ךסמ

 סתימהשיש מראה 

 דורש שטיפהפילטר 

סוללה מסך 

 חלק טעינהראה 

 לאהמ טעינה

 בינוניתטעינה 

 נמוכהטעינה 

 דרוש טעינה ריק,

 בחירהכפתור 

כוון את ל ןתינ

כשיר על רות המהגד

 בכפתור שומידי שי

 תצוגה
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שקוףה לסהריקון 

 –הירות ז

למשוך את לא 

 ONק ההד

 ריקון הסלן מזב

השקוף דחפו  הסלת ירלסג

הסל כלפי מעלה בסיס את 

עושים קליק ובסיס עד שהסל 

 ונכנסים למקום

מלאה שהמסך מראה סוללה  מרוקנת דרוש טעינהסוללה 

100% 
 למטען ישירות או דרך תחנת עגינהחברו 

 יהבהבוהכחול בכל צד של הסוללות  הלד

 בזמן טעינה

ידלקו הצדדים  מלאה האורות משנישהסוללה 

 שניות ויכבו 5-ל
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 סתימותקת בדי

השקוף דחפו  הסלת ירלסג

הסל כלפי מעלה בסיס את 

עושים קליק ובסיס עד שהסל 

 ונכנסים למקום
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 הפילטר יוקני

 HIGH TORQUEראש ניקוי תחזוקת 
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תעודת אחריות לשואב אבק

!האחריות בתוקף בצירוף חשבונית קניה בלבד

 האחריות מותנת בתפעול ע"פ הוראות הבטיחות והשימוש כמופיע בהוראות ההפעלה

 במהלך תקופת האחריות. אנחנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול שהתגלה במוצר

 ולהחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ונדרש

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

 חודשים 42תעודת האחריות הינה לתקופה של 

 חודשים 6 – אחריות לסוללהת קופת

 אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

 אם הקלקול נגרם בזדון

 ל הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שטפון, ברק וכדומהאם הקלקו

 אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין

 אין להשתמש במכשיר לשימוש מסחרי

  ,אחריותנו אינה כוללת: מסננים, חגורות גומי, המברשת המסתובבת, אביזרי השאיבה

 פילטרים רחיצים, ונזק שיגרם לכבל החשמלי.

  משואב איכותי שה, חובה לבצע ניקוי וריקון של האבק המצטבר בכדי להשיג את המרב

 במיכלי האיסוף, וכן לאבק את מסנני השואב כפי שמופיע בהוראות ההפעלה.

אזהרה

זק בלתי הפיך שאינו מכוסה באחריות.נשל המכשיר עם נוזלים, גורם למגע כל 

___________תאריך קנייה ______________   חותמת 



8
 077-4145020, תל אביב 10נחמה    

הוראות הפעלה ובטיחות לשואב אבק דייסון

הוראות בטיחות חשובות:

לפני טעינת הסוללה או השימוש במכשיר זה, קראו את כל ההוראות וההתראות המופיעות במדריך זה 

 ועל גבי המטען, הסוללה ושואב האבק.

בעת השימוש במכשיר חשמלי, יש לנקוט תמיד אמצעי בטיחות בסיסיים, שביניהם נכללים האמצעים 

 הבאים:

אזהרה:

להפחתת הסיכון משריפה, ממכת חשמל ומפציעה:

לא נועדו לשימוש ילדים קטנים או אנשים בעלי  Dysonשואב האבק הידני והמטען הללו מצורת  .1

יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו הדרכה 

מאדם אחראי, או נמצאים תחת  Dysonבנוגע לשימוש בשואב האבק הידני ובמטען הללו מתוצרת 

 ן בטוח.השגחתו, זאת כדי לוודא שהם מפעילים אותם באופ

אין להרשות שימוש במכשיר כצעצוע. יש לנקוט משנה זהירות בעת השימוש במכשיר בידי ילדים  .2

או בסביבתם. יש להשגיח על ילדים כך שלא ישחקו עם שואב האבק הידני והמטען הללו מתוצרת 

Dyson. 

טיה או מחוץ לבית, בחדר האמב Dysonאין לחבר, לטעון או להשתמש בשואבי האבק הידניים של  .3

 Dysonמ' מבריכת שחייה. אין להשתמש בשואב האבק הידני והמטען הללו מתוצרת  3בטווח של 

על גבי משטחים רטובים, ואין לחשוף אותם ללחות, לגשם או לשלג. אין להשתמש במכשיר 

לשאיבת מים.

אין להשתמש במוצר או לטעון אותו אם כבל החשמל פגום. אם שואב האבק הידני או המטען  .4

אינם פועלים כשורה, קיבלו מכה חזקה, נפלו, ניזוקו, הושארו בחוץ או נפלו למים,  Dysonמתוצרת 

 .Dysonאין להשתמש בהם, ויש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של 

אין לנתק את המטען באמצעות משיכת הכבל. כדי לנתק את הכבל, אחזו במטען, לא בכבל. .5

כאשר אינו בשימוש לתקופות זמן ארוכות. יש לוודא שכבל  יש לנתק את המטען משקע החשמל .6

 המטען ממוקם בצורה כזו שלא ניתן לדרוך עליו, להיתקל בו או לגרום כלשהו בכל צורה אחרת.

אין למתוח את כבל המטען או להפעיל עליו לחץ. יש להרחיק את הכבל ממשטחים חמים. .7

, בידיים רטובות.Dysonדני של אין לגעת במטען ובמגעים שלו, או בשואב האבק הי .8

אין להכניס כל עצם שהוא לתוך פתחי השואב. אין להשתמש במכשיר כאשר הפתח שלו חסום; יש  .9
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 להסיר אבק, מוך, שערות וכל דבר אחר העלול להגביל את זרימת האוויר.

יש להרחיק שיער, חלקי בגדים רפויים, אצבעות וכל חלק גוף מפתחי שואב האבק ומהחלקים  .10

 הנעים שלו כגון פס המברשת.

יש לנקוט משנה זהירות בעת ניקוי המדרגות. .11

אין להשתמש בשואב האבק לשאיבת נוזלים דליקים או מתקלחים כגון דלק, או להשתמש בו  .12

במקומות שבהם יש נוזלים כאלה.

אין לשאוב כל עצם בוער או מפיץ עשן, כגון סיגריות, גפרורים או רמץ. .13

 במכשיר ללא המיכל השקוף והמסנן.אין להשתמש  .14

להשתמש במכשיר רק כפי שמתואר במדריך למשתמש זה. יש להשתמש רק באביזרים ובחלקי  יש .15

. אין לבצע עבודות תחזוקה במכשיר למעט אלו המתוארות Dysonחילוף שעליהם המליצה 

.Dysonבמדריך למשתמש זה, או שעליהן המליצו נציגי שירות הלקוחות של 

כאשר יש צורך בטיפול או בתיקון. אין לפרק את  Dysonשר עם קו שירות הלקוחות של צרו ק .16

מכיוון שהרכבה לא נכונה שלו מחדש עלולה לגרום למכת חשמל או  Dysonשואב האבק הידני של 

 לשריפה.

. יש להשתמש רק Dysonלצורך טעינת שואב אבק ידני של  Dysonיש להשתמש רק במטען של  .17

: סוגי סוללות אחרים עלולים להתפוצץ ולגרום לפציעה טו לנזק.Dysonבסוללות של 

יש לנתק את המטען משקע החשמל לפני ניקוי או תחזוקה של המכשיר. .18

לא מומלץ להשתמש בכבל מאריך. .19

באש גם אם הוא ניזוק קשות. הסוללה עלולה  Dysonאין להשמיד שואב אבק ידני זה של  .20

 להתפוצץ בעת שירפה.

לפני חיבור או ניתוק של פס המברשת  Dysonיש לכבות תמיד את שואב האבק הידני של  .21

הממונע.

יש להשתמש בספק הכח המצורף מדגם 21760-02
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שמרו על ההוראות הללו

נועד לשימוש ביתי בלבד. Dyson שואב אבק ידני זה של
:אזהרה

 .בטוח באופן אותו להפעיל יוכל שלא סיכוי שיש אדם בידי Dyson של הידני האבק שימוש לאפשר אין •

 .הפוך בו אוחזים אם Dyson של האבק משואב ופסולת לכלוך ויפלטו יתכן •

 .במכשיר חסימות לאתר שמנסים בזמן Dyson של האבק שואב את להפעיל אין •

 .להתחשמלות לגרום עלול הדבר – אחרים נוזלים או מים לשאוב ואין לבית מחוץ להשתמש אין •

 במדריך המתוארות אלה למעט, במכשיר תיקון או תחזוקה עבודת כל לבצע או, הוא חלק כל לשמן אין •

.Dyson של הלקוחות שירות מוקד המליץ שעליהן או, Dyson של זה הפעלה

 !לב שימו

 שירות י"ע עליה שהומלץ או הפעלה בהוראות המתוארת מזו אחרת תחזוקה עבודות כל לבצע אין •

.הלקוחות

 .והמכונית הבית בתוך לשימוש רק נועד Dyson של זה ידני אבק שואב •

 .נהיגה בזמן להשתמש אין •

, סיכות, קטנים צעצועים, וחדים קשים עצמים לשאיבת Dyson של האבק בשואב להשתמש אין •

 .Dyson של האבק לשואב נזק לגרום עלולים הם. וכדומה מהדקים

 לגירוי לגרום עלולים הם. בהם מגע בעת להיזהר יש. מפחם עשויים שסיביהן מברשות בעל הוא המוצר

 .בעור קל

 עלול שהדבר מאחר Dyson של האבק בשואב השימוש בעת הצינור פי על מידי חזק לחץ להפעיל אין •

.לנזק לגרום

.אוטומטי באופן לפעול יפסיק Dyson של האבקת שואב המידה על יתר יתחמם שהמנוע במקרה •

.כלשהן חסימות אין אם ולבדוק לפחות שעה למשך להתקרר לו לאפשר יש, מחדש שלו הפעלה לפני

 .גבס של אבק או קמח כגון, זעירים חלקיקים של זעירות כמויות רק לשאוב יש •

 שבתחתית תחילה לוודא יש, לינוליאום או עץ רצפות כגון במיוחד חלקות מרצפות אבק שאיבת לפני •

.לשריטות לגרום שעלולים זרים עצמים נלכדו לא שלו ובזיפים הרצפה אביזר

השקוף המיכל ריקון

• 

 אזהרה: 
לפני ריקון המיכל השקוף יש לכבות את שואב האבק  הידני של Dyson ולנתק אותו מהמטען.

- כדי להקל על ריקון המיכל מומלץ להסיר את מוט השאיבה ואת פס המברשת הממונע. 

יש לרוקן את המיכל ברגע שמפלס הלכלוך בו הגיע לסימון הרמה המקסימלית ׁ◌)MAX( – אין 

לאפשר לו להתמלא יתאר על המידה. 
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כדי לשחרר את הליכלוך, יש ללחוץ על הלחצן בצד המיכל השקוף, לאלה הסובלים מאלרגיה, ממולץ   -

לרוקן את תוכן המיכל אל תוך השקית.

אין להשתמש בשואב האבק הידני של Dyson ללא המיכל השקוף. 

- כדי להפחית עד למינימום את המגע עם אבק/ חומרים הגורמים לאלרגיה בעת ריקון המיכל, עטפו אותו 

בצורה הדוקה בשקית זבל ורוקנו אותו לתוכה. הסירו את המיכל השקוף בזהירות ואטמו את שקית הזבל 

בצורה הדוקה לפני השכלתה לזבל

השקוף המיכל ניקוי

 :אזהרה 

.Dyson של הידני האבק שואב בתחתית השחרור על ללחוץ יש השקוף המיכל להוצאת •

 .בלבד קרים במים השקוף המיכל את לרחוץ יש •

 .לחלוטין יבש שהוא לוודא יש, למקומו השקוף המיכל החזרת לפני •

!לב שימו

 .השואב בצד הלחצן על ללחוץ יש, השקוף המיכל להסרת •

 מטהרי או פוליש חומרי. ניקוי בחומרי להשתמש אין. קרים במים רק לרחוץ יש השקוף המיכל את •

.אוויר

 .כלים במדיח השקוף המיכל את לרחוץ אין •

מברש או יבשה מטלית עם פלומה או מלכלוך המסנן נקו •

המברשת מפס חסימות ניקוי

 :אזהרה 

 ביצוע אי. המברשת בפס חסימות ניקוי לפני מהמטען אותו ונתקDyson  של האבק שואב את כבה

 עליך יהיה זה במקרה. ייכבה שהוא ייתכן, נחסם שלך המברשת פס אם. בפציעה אותך יסכן זו הנחיה

.אותו שחוסמת פסולת כל ולפנות כמתואר המברשת פס את להסיר

 .במנעול המסומן המהדק את לשחרר כדי מטבע בעזרת המברשת פס את הסר

 יש. בעור לגירוי לגרום עלולות שהן מאחר, פחם מסיבי העשויות במברשות מגע לאחר להיזהר יש

 .במברשות טיפול לאחר הידיים את לשטוף

.חדים מעצמים להיזהר יש, חסימות חיפוש בעת

יש להחליף את פס המברשת ולחזק למקומו ע"י הידוק המהדק. יש לוודא שהוא מחובר היטב לפני 

הפעלתו. 

לפני השימוש במכשיר, יש להחזיר את כל החלקים למקומם.

ניקוי חסימות מפס המברשת אינו מכוסה באחריות.
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טעינה ואחסון של מכשירDyson   שברשותך שואב האבק שלDyson   ייכבה אוטומטית כאשר 
טמפרטורת הסוללה תרד מתחת ל- 3 מעלות צלסיוס. הדבר נועד להגן על המנוע ועל הסוללה. אין לטעון 

את המכשיר ואח"כ להעבירו לאזור שבו 

הטמפרטורה היא מתחת ל- 3 מעלות צלסיוס לצורך אחסון. 

כדי להאריך את משך חיי הסוללה, הימנעו מטעינה חוזרת מיד לאחר טעינה מלאה שלה, תנו לה 

להתקרר במשך מספר דקות. 

יש להמנע משימוש במכשיר כאשר הסוללה צמודה למשטח, כך ניתן לוודא שהיא לא תתחמם מידי, 

ולהאריך את משך תפקודה ואת אורך חייה. 

במקרה של חיבור תחנת העגינה לטעינה לקיר, יש לפעול בהתאם להוראות שסופקו עם המכשיר. יש 

לוודא שתחנת העגינה מותקנת כראוי ובכיוון הנכון, כך שהמנוע של שואב האבק שלDyson   נמצא 

למעלה כאשר הוא במקומו. יש להשתמש בכל אמצעי הזהירות. יש להשתמש באמצעי קיבוע, מכשירים 

וציוד בטיחות מתאימים. 

כדי למנוע נזק לרצפה, יש למנע מדחיפה חזקה של אביזר הרצפה. אין להשאיר את ראש השואב 

במקום אחר בעבודה על רצפות עדינות. 

התנועה של ראש השואב על רצפות המצופות בווקס עלולה ליצור גימור לא אחיד. במקרה זה יש לנגב 

בעזרת מטלית לחה, להבריק את האזור עם וקס ולהמתין עש שיתייבש. יש לעיין בהמלצות של יצרן 

 Dyson הריצוף לפני שאיבה או טיפול במרצפות, במרבדים או בשטיחים. פס המברשת בשואב אבק של

עלול לפגוע בסוגים מסויימים של שטיחים או ריצוף במקרה זה, 

אנחנו ממליצים על שאיבה ללא שימוש באביזר הרצפה הממונע ועל התייעצות עם יצרן הריצוף. 

אין להשתמש בחומרי סיכוך, ניקוי או הברקה או במטהרי אוויר על אף אחד מחלקי שואב האבק או 

 . Dyson המטען של

שואב אבק זה של Dyson מצויד במפסק תרמי, אם בחלק כלשהו של המכשיר נוצרת חסימה, הוא עלול 

להתחמם יתר על המידה ואז הוא יכבה אוטומטית. כאשר זה קורה, יש לכבות את שואב האבק הידני של 

Dyson ולאפשר לו להתקרר היטב לפני בדיקת המסנן או חיפוש חסימות, יש לנקות את כול 

החסימות לפני הפעלה מחודשת של המכשיר. יש לאחסן את שואב האבק של Dyson בתוך הבית, אין 

להשתמש בשואב אבק זה של Dyson או לאחסנו בטמפרטורות נמוכות מ- 3 מעלות צלסיוס. לפני 

הפעלת שואב האבק, יש לוודא שהוא נמצא בטמפרטורת החדר.
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 המסנן רחיצת

 :אזהרה

.מהמטען ולנתקו המכשיר את לכבות יש, המסנן הוצאת לפני

 !לב שימו

 פי על אותו לשטוף לחודש אחת ולפחות, שוטף באופן אותו לבדוק חשוב, המסנן ביצוע על לשמירה •

 משתמשים אם או עדין אבק ששואבים במקרה יותר תכופות בשטיפות צורך שיהיה ייתכן. ההוראות

 .וקבועה חזקה שאיבה במצב בעיקר במכשיר

 לני לחלוטין יבש שהמסנן לוודא יש. שעות 12 למשך לחלוטין להתייבש למסנן הניחו, השטיפה לאחר •

.האבק לשואב החזרתו

 .המסנן ניקוי לצורך ניקוי בחומרי להשתמש אין •

 בו להשתמש או למיקרוגל, לתנור, כביסה למייבש, כביסה למכונת, כלים למדיח המסנן את להכניס אין •

.אש בקרבת

חסימות איתור

 :אזהרה 

, כן תעשו לא אם. מהמטען אותו ולנתק Dyson של האבק שואב את לכבות יש, חסימות חיפוש לפני •

.בפציעה מסתכנים אתם

 .חדים מעצמים להיזהר יש, חסימות חיפוש בעת •

.למקומם החלקים כל את להחזיר יש, Dyson של האבק בשואב השימוש לפני •

 !לב שימו

 של כלשהו בחלק אם. Dyson של האבק שואב של המוגבלת האחריות י"ע מכוסה אינו חסימות ניקוי •

 .אוטומטית יכבה הוא ואז המידה על יתר להתחמם עלול הוא, חסימה נוצרה Dyson של האבק שואב

 החסימה את לנקות יש. להתקרר לו ולתת מהמטען לנתקו, Dyson של האבק שואב את לכבות יש •

רהמכשי של מחודשת הפעלה לפני

 הסוללה  של בטיחות הוראות

 יחידה היא הסוללה. Dyson  של זה אבק שואב עבור Dyson  של ובמטען בסוללות רק להשתמש יש

 נזילה יש שבו סביר לא במקרה. בטיחותי סיכון כל מציבה אינה רגילים שימוש ובתנאי, לגמרי אטומה
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 :הבאים הזהירות אמצעי על להקפיד ויש שדלף בנוזל לגעת אין, הסוללה מתוך

 .ובסבון במים היטב לשטוף יש, העור לגירוי לגרום עלול העור עם מגע

 .רפואי לטיפול ולפנות צח לאוויר חשיפה לאפשר יש, הנשימה במערכת לגירוי לגרום עלולה שאיפה

 15 למשך יסודי באופן במים מיד העיניים את לשטוף יש. העיניים לגירוי לגרום עלול העיניים עם מגע

 .רפואי לטיפול לפנות יש, לפחות דקות

 התקנות פי על מיד לאשפה להשליכה ויש, כפפות לחבוש יש בסוללה הטיפול בעת - לאשפה השלכה

 .להוראות בהתאם לאלתר ולסלקה בסוללה לטיפול כפפות לעטות יש - סילוק. המקומיות

 :אזהרה 

 אין. בה נכון לא טיפול של במקרה כימית לכוויה או שריפה לסכנת לגרום עלולה זה במכשיר הסוללה

 .כאשפה אותה לשרוף או צלסיוס מעלות 60 מעל אותה לחמם, המגעים את לקצר, הסוללה את לפרק

 לגרום עלול אחרת סוללה בכל שימוש. בלבד Dyson של מקורית בסוללה הסוללה את להחליף יש

 את לפרק אין. מילדים להרחיק יש. מיידי באופן משומשות סוללות להשליך יש, להתפוצצות או לשריפה

.לאש להשליכה ואין הסוללה

 לאשפה השלכה אודות מידע 

 אחראי באופן לאשפה המוצר את השליכו, למחזור הניתנים מובחרים מחומרים יוצרו Dyson מוצרי •

.האפשר במידת אותו ומחזרו

 .למחזור במיכל הנחתה לפני מהמוצר הסוללה את להוציא •

 .הבטיחות כללי פי על לאשפה הסוללה את להשליך יש •

.המקומיים לתקנות או לחוקים בהתאם אותה מחזר או הסוללה את זרוק •




