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שואב אבק  שם החלק
 ידני

ראש רצפה 
 חשמלי

ראש מזרן 
 חשמלי

כלי לניקוי 
 2ריפודים 

1בתוך   

כלי לניקוי 
 מסילות ופינות

1בתוך  2  

 1 1 1 1 1 כמות

צינור מוט  שם החלק
 מתכת

מטען\שנאי סוללה יחידת   מתאם מברשת רכה 

 1 1 1 1 1 כמות

הפעלהמדריך  בסיס טעינה צינור מתיחה שם החלק גמישצינור  ברגים   

 2 2 1 1 1 כמות

 הרכבת גוף מרכזי של המוצר

 חברו את ראש הרצפה החשמלי עם צינור המתכת

החזיקו את ראש הרצפה ביד שמאל, השתמשו ביד ימין להכנסת צינור המתכת בצורה אנכית לתוך ראש הרצפה, יישרו 
 )1עם המחט המוליכה, לחצו על הידית עד להישמע צליל "הקלקה" . (איור 

 עם השקע.שמרו את הידית ואת ראש הרצפה באותו כיוון, על המחט המוליכה להתיישר שימו לב: 

 הרכבת בסיס הטעינה

 )2קבעו את בסיס הטעינה לקיר דרך חריצים לברגים, כך שניתן לחבר אליו את שואב האבק הידני. (איור 

 הסוללה ושואב האבק הידני יחידתהרכבת 

 צינור מתכת

 ראש רצפה חשמלי
 מגעי הולכה

 חריץ לבורג

 טעינהבסיס 



הסוללה, יישרו עם  יחידתהסוללה: השתמשו ביד אחת להחזקת שואב האבק הידני, יד שנייה להחזקת  יחידתהרכבת 
". משכו נעילה\עד להישמע צליל "הקלקה ההסוללה במקומ יחידתהחריץ שבמסילה המובילה, לאחר מכן התקינו את 

, מה שמציין את השלמת הרכבת מארז ההדוק תנשאר כי יחידת הסוללה וודאהסוללה כלפי מטה,  יחידתבחוזקה את 
 )3הסוללה. (איור 

הסוללה מהמכונה כאשר שואב האבק אינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך. ארזו  יחידתאנא פרקו את  שימו לב:
 את המכונה במארז ואחסנו אותה במקום יבש, תוך הימנעות מאור שמש ישיר או מסביבה לחה.

 הרכבת ראש הרצפה החשמלי, צינור המתכת ושואב האבק הידני

של צינור המתכת המוליך הולכה ה מגעיהרכיבו את ראש הרצפה ואת צינור המתכת המוליך. שנית, יישרו את ראשית, 
 )4. (איור נעילה\עם פתח היניקה של הצינור המוליך, דחפו כלפי מעלה עד להישמע צליל הקלקה

 הרכבת אבזרים

 חריץ מסילת הובלה

 חריץ

 סוללה יחידת

 גוף מרכזי של מכשיר

 צינור מתכת

 ראש רצפה חשמלי

 הולכה מגעי



פשוט וקל, מוצר זה מצויד במיוחד באבזרים שנועדו לשימוש עם שואב אבק ידני. שואב האבק הידני יכול לשימוש 
 להתחבר לכלים שונים למטרת ניקוי שונה.

 JV83 דגם/ שם החלק

 ראש חשמלי לניקוי מזרנים

 1בתוך  2כלי לניקוי ריפודים 

 1בתוך  2 מסילות ופינותכלי 

 מברשת רכה

 גמישצינור 

 מתאם

 1בתוך  2חברו את שואב האבק הידני לכלי לניקוי ריפודים 

 )5לתוך פתח כניסת האוויר הידני עד להתקנתו בחוזקה. (איור  1בתוך  2כלי ניקוי הריפודים  מחברהכניסו את 

 גמישחברו את שואב האבק הידני לאבזרים באמצעות צינור 

 1בתוך  2כלי לניקוי ריפודים 

 שואב אבק ידני



 )6עד להידוק מלא. (איור , הכניסו הגמישיישרו את שואב האבק עם צינור 

ומברשת רכה,  1בתוך  2 לניקוי מסילות ופינותזרים אחרים: כלי ייכול גם לחבר אב הגמישצינור  שימו לב:
 .1בתוך  2שיטת החיבור זהה לזו של הכלי לניקוי ריפודים 

 רשימת חיבור אבזרים

 חיבור אבזרים לבסיס הטעינה

 שואב אבק ידני

 גמישצינור 

 2כלי לניקוי ריפודים 
 1בתוך 



אנא קבעו את בסיס הטעינה לקיר נקי, אין לקבע אותו על קיר רטוב כגון במטבח. לאחר השלמת המשימה, מקמו 
 )8-ו 7אותם על בסיס הטעינה. (איורים 

 השימוש בשואב האבק

 טעינה

בעת השימוש במכונה בפעם הראשונה, קיבולת הסוללה אינה מלאה. עליכם לחבר את המכונה שימו לב: 
לטעינה. המכונה ניתנת לשימוש לאחר טעינת הסוללה במלואה. (איור לבסיס הטעינה או להוציא את הסוללה 

9( 

: כאשר המתח נמוך מדי, על מנת להגן על הסוללה, שואב נמוךהסוללה  אחוזהטעינו את שואב האבק בזמן כאשר 
 יחידתהאבק ייכבה באופן אוטומטי. בשלב זה, יש להטעין את שואב האבק. במהלך הטעינה, ניתן להוציא את 

על בסיס הטעינה, ונורית חיווי הטעינה תידלק , או למקם את המכונה מטען\השנאיהסוללה, להטעין אותה באמצעות 
 ואב האבק בטעינה.בצבע אדום. ש

 רטובקיר  קיר נקי

 1בתוך  2 לניקוי מסילות ופינות כלי 

 1בתוך  2כלי לניקוי ריפודים 

 בסיס טעינה

 נורית חיווי

 שקע טעינה

 מטען\שנאי

שקע טעינה  מטען\שנאי



בעת השימוש בשואב האבק בפעם הראשונה, הטעינו ופרקו את הסוללה במלואה טרם הטעינה שימו לב: 
 השנייה וזאת על מנת להגדיל את חיי הסוללה.

שעות. כאשר חיווי הטעינה שבשואב האבק הידני משתנה מצבע אדום לצבע  5 -הינו כ JV83פרק הזמן לטעינת דגם 
ירוק, הדבר מציין כי שואב האבק טעון במלואו. אנו ממליצים להמשיך ולהטעין אותו למשך חצי שעה עד שעה נוספת, 

 )10נתק את המטען ממקור החשמל להפסקת הטעינה. (איור לו

 השימוש בשואב האבק הידני

החזיקו את שואב האבק הידני מבסיס הטעינה, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי להפעלה ולכיבוי שואב האבק. נורית 
למעבר למצב חזק, לחצן החיווי הירוקה נדלקת, מה שמציין כי המכשיר במצב רגיל, לחצו על לחצן בקר המהירות 

 )11בקר המהירות מסוגל לעבור בין מצב חזק לבין מצב רגיל בקלות. (איור 

 השימוש בראש רצפה חשמלי

 )12ראש רצפה חשמלי מסוגל לנקות שטיח עם שערות קצרות, רצפה קשה או רצפת מרצפות. (איור 

 נורית חיווי

 נה"אדום" מציין שהמכשיר בטעי

 "ירוק" מציין שהמכשיר טעון במלואו

 מהירות בוררלחצן 

 לחצן הפעלה/כיבוי



גלגלת המברשת הפסיקה לפעול בשל חסימה של גוף כאשר ראש הרצפה החשמלי פועל, במידה ו שימו לב:
זר גדול או כתוצאה מהסתבכות מוגזמת של סיבים, או כיוון שילד הכניס את היד שלו בטעות לתוך גלגלת 
 צפה.המברשת, ראש הרצפה יפסיק לפעול במטרה להגן על הבטיחות האישית ולמנוע נזק למנוע של ראש הר

 השימוש באבזרים

 )13: מתאים לניקוי אבק של ארונית, ספה, אדן חלון ומשטח של שולחן. (איור 1בתוך  2כלי לניקוי ריפודים 

 )14: מתאים לניקוי מקומות צרים, פינות ואזורים צרים אחרים. (איור 1בתוך  2 למסילות ופינות כלי 

 )15, כגון מדף ספרים, עבודות אמנות. (איור  מברשת רכה: מתאימה לניקוי פשוט וקל של רהיטים

 )16ראש חשמלי לניקוי מזרנים: מכה ומנקה אבק, קרדית האבק ואלרגן של קרדית האבק מהספה ומהמיטה. (איור 

 )17: לחיבור שואב האבק הידני לניקוי אזורים שהגישה אליהם קשה. (איור גמישצינור 

 ניקוי והחלפת חלקים

 שימו לב: 
 יבואן.\ היצרןזמין למכירה אצל  HEPAמסנן  .1



חסום, יש  HEPA -האבק מלא או שמסנן ה שמיכלהאבק לאחר כל שימוש: ברגע  מיכלמומלץ לנקות את  .2
לנקות אותו ולהחליפו במידת הצורך.  מברשת הגלגלת עם ראש רצפה עשיה להסתבך בשערות לאחר שימוש 

 לטווח ארוך, יש לנקות אותה בזמן על מנת לשמור על עבודה יעילה יותר של שואב האבק.

 האבק ומערכת הסינון מיכלניקוי 

 אבק מיכלניקוי 

 מיכלכלפי מטה להשלכת האבק שהצטבר בתוך  האבק מיכל לה/כיבוי שללחצן ההפע משכו כלפי מטה והחוצה את
 )18האבק. (איור 

האבק  מיכל, החזיקו היטב את הגוף המרכזי של המכשיר ביד ימין, סובבו את המיכללחצו חזק על הלחצן לשחרור 
 )19האבק. (איור  מיכלהאבק מהגוף המרכזי לניקוי  מיכלבכיוון המוצג באיור, הוציאו את 

  

 ניקוי מערכת המסנן

, לאחר HEPA -כלפי מעלה כמוצג באיור, הוציאו את מסנן ה HEPA -החזיקו בגוף הראשי של המכשיר, הזיזו את מסנן ה
 )20, נקו אותם. (איור 2מכן הוציאו את מערכת הציקלון דרוג 

 האבק נעילה של מיכל\פתיחהלחצן 

 האבק מיכללחצן לשחרור 

 2ציקלון דרוג 

 HEPAמסנן 



 HEPA -באותו כיוון המוצג באיור, הפרידו את כיסוי ה HEPA -, סובבו את כיסוי הHEPA -קבעו את פתח כניסת מסנן ה
 20, אותו ניתן יהיה לנקות בקלות. לאחר ניקוי וייבוש, הרכיבו אותו חזרה למקומו. (איורים HEPA -מפתח כניסת מסנן ה

 )21-ו

 ניקוי מברשת גלגלת חשמלית

 השתמשו באצבע שלכם לשחרור לחצן מברשת הגלגלת, הוציאו את הכיסוי הצדדי של מברשת הגלגלת. .1
הוציאו צד אחד של מברשת הגלגלת באותו כיוון המוצג באיור, לאחר מכן ניתן להוציא את מברשת הגלגלת  .2

 ממקומה לניקוי.
 )23-ו 22, הרכיבו את המכשיר מחדש. (איורים והחזרה למקוםלאחר ניקוי  .3

 אחסנה של שואב האבק

 פרקו את ראש הרצפה החשמלי ואת צינור המתכת

צריכים לפרק את ראש הרצפה החשמלי, לחצו על הלחצן לשחרור  והנכםבעת אחסנה או ניקוי שואב האבק, במידה 
 )24ראש הרצפה, משכו את צינור המתכת כלפי מעלה. (איור 

 HEPAכיסוי מסנן 

 HEPAפתח כניסה של מסנן 

לחצן לשחרור 
 מברשת גלגלת

כיסוי מברשת 
 גלגלת

 צינור מתכתמוט 

לחצן לשחרור  לחצן לשחרור ראש רצפה
 סוללה יחידת



 הסוללה יחידתאת נתקו 

הסוללה לתוך שקית הפלסטיק,  יחידת הסוללה. הכניסו את  יחידת לחצו על הלחצן לשחרור הסוללה, הוציאו את 
 )25והניחו אותה במקום יבש. (איור 

 את שואב האבק הידני ואת צינור המתכתכיצד לפרק 

 )26צינור המתכת, משכו אותו החוצה. (איור מוט קבעו ראשית את שואב האבק הידני, לחצו על לחצן שחרור 

 אחסנת המכונה

הסוללה ממקומה במידה והמכונה אינה בשימוש למשך פרק זמן ארוך. אחסנו את המכונה במקום  יחידתהוציאו את 
 קריר ויבש, תוך הימנעות מאור שמש ישיר או מסביבה לחה.

 הודעות בטיחות

 שימוש בשואב אבק זה למטרות מסחריות או למטרות אחרות. שואב האבק הזה נועד לשימוש ביתי. אין לעשות

 אנא קראו מדריך הוראות זה בקפידה טרם השימוש, שמרו אותו כנדרש ואחסנו אותו לשימוש בעתיד.

 אין למקם את שואב האבק קרוב לאש או למתקן אחר המכיל טמפרטורה גבוהה.

וניים, לדוגמא, בטמפרטורה קיצונית. מומלץ לעשות שימוש אין לעשות שימוש או לאחסן את המכונה בתנאים גרועים קיצ

 . אחסנו את המכונה במקום יבש והימנעו מאור שמש ישיר.40°Cעד  5°Cבשואב האבק במקום סגור בתנאי טמפרטורה שבין 

 הטעינו את הסוללה במלואה טרם השימוש במכונה בפעם הראשונה או לאחר אחסנה ממושכת.

אנא וודאו כי מברשת הגלגלת מורכבת למקומה, אחרת, הדבר עשוי לגרום לחסימה במאוורר טרם השימוש בשואב האבק, 

 המנוע ובעקבות כך גם לשריפת המנוע.

 , אבק רטוב, מים, גפרורים וכו'.יקוי, שמן, רסיסי זכוכית, מחטיםאין לעשות שימוש בשואב האבק לשאיבת תכשיר נ

צינור מתכתמוט 

 שואב אבק ידני

לחצן לשחרור 
 צינור מתכתמוט 



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

 הימנעו מחסימה של פתח כניסתה אוויר או של מברשת הגלגלת, הדבר עשוי לגרום לתקלה במנוע.

 וזאת על מנת למנוע קצר חשמלי שישרוף את המכונה. אין למזוג או להתיז מים או נוזלים אחרים לתוך המכונה

במידה ומברשת הגלגלת אינה פועלת בצורה תקינה, אנא בדקו באם מברשת הגלגלת מסתבכת בשערות או בסיבים ארוכים 

 אחרים, נקו אותה בזמן.

ו את המכונה לכל בעת אחסנת המכונה למשך פרק זמן ארוך, אנא וודאו כי הסוללה טעונה במלואה טרם אחסנתה והטעינ

 הפחות פעם בשלושה חודשים.

נתקו את המטען ממקור החשמל לניקוי או לתיקון המכונה. החזיקו את המטען בזמן חיבור או ניתוק המכונה, ואין למשוך את 

 כבל החשמל.

צבע ואסורים  מדלל לכה, יגרמו לסדק או לדהייה שלהשתמשו במטלית יבשה לניקוי המכונה. נוזלים כגון בנזין, אלכוהול, 

 לשימוש.

, נא לא לפרק את יבואן\במעבדת היצרןבמידה והמכונה אינה פועלת לאחר טעינה מלאה, יש לבדוק אותה ולתקן אותה 

 המכונה בעצמכם.

הסוללה, וודאו כי המכונה מנותקת  יחידתהסוללה, הוציאו את  יחידתבעת השלכת המכונה, אנא לחצו על לחצן שחרור 

 אדמה.לטמון בקת כנדרש. אין להשליך לתוך אש, מים או ממקור החשמל ומוחז

 גשו לבית חולים באופן מידי.ובמידה ודליפת נוזל הסוללה באה במגע עם העור או הבגדים שלכם, שטפו אותו במים, 

 ובעיות בטיחותיות. למכונה אובדן אחריות\סוללה לא מקורי, וזאת על מנת למנוע נזק ביחידתאין לעשות שימוש 

הימנעו משימוש בשואב האבק לשאיבת דברים הגורמים בקלות לחסימה כגון: שקיות פלסטיק, נייר סוכריות, חתיכת נייר 

גדולה, אשר יכולים לפגוע בתפקוד המכונה, ואף לגרום לתקלה במוצר. אנא נקו את הגוף הזר שבראש הרצפה בזמן, ואז 
 הסוללה המושלך לפסולת. אין להשליך אותה באופן אקראי. יחידתהמכונה תפעל בצורה תקינה. יש למחזר בבטחה את 

 פתרון תקלות

שנועדו לכך.   מעבדות השירותאנא בדקו את הבעיות המצוינות להלן טרם שליחת המוצר 

 הפתרונות הסיבות האפשריות תסמינים

 הטעינו את שואב האבק אחוז הסוללה נמוך המנוע אינו פועל

צינור המתכת, ראש מוט 
 יחידתהרצפה החשמלי, 

הסוללה אינם מורכבים כנדרש 
 לגוף המרכזי של המכונה.

בדקו כי האבזרים מורכבים 
כנדרש לגוף המרכזי של 

 המכונה. 

 האבק מיכלרוקנו את  האבק מלא מיכל עוצמת יניקה נמוכה



 -נקו או החליפו את מסנן ה המסנן חסום באבק
HEPA 

הרצפה או מברשת צינור ראש 
 הגלגלת חסומים

 נקו את ראש הרצפה

נהגו על פי מדריך ההוראות  הסוללה אינה טעונה במלואה זמן הפעלה קצר לאחר טעינה
 לטעינה מלאה של הסוללה

 החליפו לסוללה חדשה סוללה ישנה

למנוע סכנה, יש במקרה של תקלה מסוג אחר, המצריכה שימוש בכלי עבודה מקצועיים, על מנת שימו לב: 
 יבואן מורשה.\להביא את המכונה לתיקון או להחלפה אצל היצרן

 . אובדן אחריות\מעבדה לא מורשים יכול לגרום לנזק\טיפול ע"י אדם

 מפרט טכני של המוצר

 מדדים טכניים

 JV83 מספר דגם

 V25.2  מתח מדורג

 וואט 450 הספק מדורג

 אמפר 0.8הרץ  50/60וולט ~  100-240 מתח כניסת מתאם

 30V 600 MA מתח יציאת מתאם

T-EB110A מספר דגם של ראש רצפה חשמלי

 וואט 30 הספק מדורג של ראש רצפה חשמלי

 mAh 2500 סוללה יחידתקיבולת 

 שעות 5 זמן טעינה

 מידע אודות היצרן

 , בע"מKingclean Electric יצרן

החדש,  Suhou, אזור 1מספר  Xiangyangכביש  כתובת
 , סיןJiangsu 215009מחוז 



 השלכת המוצר

 . ולמחזר על פי החוקאת המכונה, האבזרים וחומרי האריזה יש למיין 

 אין להשליך את המכונה ביחד עם הפסולת הביתית! 

, EC/2006/66, מכונות שאינן שימושיות יותר, ובהתאם לתקן האירופאי EU/2012/19בהתאם לתקן האירופאי  בלבד: ECעבור מדינות 
 סוללות/סוללות פגומות או משומשות יש לאסוף בנפרד ולהשליך בדרך נכונה השומרת על הסביבה.יחידות 

 סוללה/סוללות: יחידת

 סוללות משולבות ניתנות להוצאה לשם הלשכה על ידי צוות מוכשר בלבד.

 לגרום נזק או להרוס את המכונה.פתיחת המעטפת יכולה 

הסוללה/הסוללות יש, במידת  יחידותהסוללה/הסוללות יחד עם הפסולת הביתית, לתוך אש או לתוך מים. את  יחידותאין להשליך את 
 האפשר, לפרוק, לאסוף, למחזר או להשליך בדרך ידידותית לסביבה.

 מידע אודות האחריות על המוצר

 חודשי אחריות במסגרת שירות לסוללה החל מתאריך הרכישה. 12-נהנה משנת אחריות על המכונה ומ מוצר זה

שאינן תואמות  מה שלא כלול באחריות על המוצר הוא בלאי רגיל, שימוש מסחרי, שינויים שבוצעו במכונה מאז רכישתה, פעולות ניקוי
ידי הרוכש או אדם שלישי, נזק שניתן לייחס אותו לנסיבות חיצוניות או שנגרם , תוצאות של שימוש לא נכון או נזק שנגרם על ליכול המוצר

 .שאינן מתאימות למוצר על ידי סוללות

 יש לטעון את המכשיר אך ורק ע"י המטען המסופק בערכה 
UEZD24W300060 מדגם



תעודת אחריות לשואב אבק - קאיה מולטימדיה בע״מ

Jimmy - JV83

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. 

תאריך קנייה ____________________       חותמת _________________________ 
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