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 הוראות בטיחות
  ראות בחוברת זוקראו בעיון את ההו. 

  אזהרה! כדי למנוע סכנת התחשמלות, שריפה, פציעה או נזק, אנא מלאו בהקפדה   אחר 
הוראות הבטיחות.  

  מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם מוגבלויות פיזיות, חושיות   או 
נפשיות ו/או שהם חסרי ניסיון וידע לשימוש בו, אלא אם הם קיבלו מאדם אחראי     הדרכה 

מפורטת לאופן השימוש הנכון במכשיר ולנקיטת אמצעי בטיחות.  
ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי לוודא שהם לא ישחקו עם המוצר.

  מכשיר זה מיועד להפעלה במתח חשמלי 220-240 וולט מתח חילופין.  
  לפני החיבור של המכשיר לחשמל, וודאו כי הוא מתאים להפעלה ברשת החשמל     

המקומית.  
  אין להפעיל את השואב כאשר כבל החשמל פגום. הביאו את המכשיר לתחנת שירות   

מוסמכת להחלפת הכבל.  
  אין לחסום את זרימת האוויר. יש להסיר כל חסימה בשאיבת האוויר על מנת למנוע    

אפשרות לחימום יתר של המנוע.  
  אין לשאוב גפרורים, אפר סיגריות, סיגריה או כל חפץ בוער אחר.  

  אין לשאוב נוזלים. הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.  
  אין להשתמש בשואב במקומות עם לחות גבוהה ביותר, ואין לשאוב אדים.  

  אין לנקות את השואב באמצעות חומרי ניקוי.  
  אין להרטיב את גוף המכשיר במים או בכל נוזל אחר.  

  המכשיר אינו מיועד למשחקים. הרחיקו ילדים מהמכשיר.  
  אין להשאיר את השואב פועל ללא השגחה. בסיום השימוש במכשיר נתקו אותו  מהחשמל.  

  נתקו את המכשיר מהחשמל לפני התחלת ניקוי המכשיר וחלקיו.  
  סכנת התחשמלות! המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להפעילו במקומות לחים   או 

כשהוא חשוף לגשם.  
  אין במכשיר חלקים לתיקון והחלפה עצמית. במקרה תקלה יש לפנות לתחנת שירות    

מוסמכת.  
  יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.  

  אין לחבר את תקע החשמל או לנתקו בידיים רטובות.  
  לניתוק המכשיר מהחשמל, שלפו את התקע מהשקע. אל תמשכו בכבל החשמל.  

  או לשאת את השואב בצינור השאיבה/להרים ו אין. 

  ,לתשומת לבכם
הדבר יגרום לנזק בלתי , אין לשאוב נוזלים או חומר רטוב! וב חומר יבש בלבדיש לשא

  .הפיך שאינו נכלל במסגרת האחריות על המכשיר

  ! זהירות
הביאו את המכשיר לתחנת השירות . אסור להפעיל את השואב עם כבל חשמל פגום

  .להחלפת כבל החשמל

ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי לוודא שהם לא ישחקו עם המוצר.
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  השואב והאביזרים

  
  תג הפעלהמ    1
  פתח חיבור הצינור    2
  )קטנה(עגולה מברשת     3
  פייה צרה    4
  ידית אחיזה/ צינור חיבור זוויתי     5
  )גמיש(צינור     6

  מתאם חיבור    7
  :צינור מאריך    8
     רגיל )X 2( ) דגמים
      בלבד בדגם (טלסקופי (  
  לשטיח ורצפהמברשת     9

  עגלה  10
  

   :ותהער
    חלק מאביזרי השואב מאוחסנים בתוך המכל, אספקהזמן הב.  
     אלא אם נרשם אחרת, האיורים בחוברת זו הם של דגם.  
  

  , לתשומת לבכם
שואב זה כולל הגנה תרמית למנוע אשר מכבה באופן אוטומטי את השואב כאשר המנוע 

  .התחמם יתר על המידה
ובדקו את הדברים הבאים לאיתור , נתקו את כבל החשמל מהשקע בקיר, במקרה כזה

או אביזרי /האם צינור השאיבה ו, האם המסנן מלא או סתום, האם המכל מלא: הסיבה
הניחו לשואב , אחר הסרת המכשולל. האם פתח חיבור הצינור סתום, השאיבה חסומים

  . לפני שתפעילו אותו מחדש) לפחות(להתקרר במשך כשעה 
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  כנהה

  

   הרכבת צינור השאיבה
צינורות החיבור והצינור הגמיש ארוזים 

  .בנפרד
  יזוויתהצינור ההכניסו לצינור הגמיש את 

 יםעד שהזיזים בקצה הצינור הגמיש נכנס
 . יםאל תוך החור

  

 
 

  

   חיבור הצינור לשואב
אל פתח השאיבה מתאם החיבור חברו את 

  . בשואב
פתור כלחצו על , ניתוק הצינור מהשואבל

ושלפו החוצה את  החיבורמתאם השחרור שעל 
  .  הצינור

 
  

   המאריךחיבור הצינור 
  .בלבד בדגמים 

  

 
  

/ הזוויתי לצינור מאריך חיבור הצינור 
  צינור מאריך טלסקופי

    בדגמים: צינור מאריך   
       בלבד בדגם :טלסקופיצינור 

 

 
  

  מברשתחיבור ה

  

/
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  פעלהה

  

         לחשמלחיבור 
משכו את כבל החשמל וחברו לשקע 

      .החשמל שבקיר
  

    

    הדלקה וכיבוי
  לחצו על : ההדלק) -(  .  
  לחצו על : כיבוי)O(  .    

  

     
  אל תשאירו את השואב מחובר לחשמל  

  . כאשר הוא לא בשימוש  
  הקפידו לכבות, כאשר השואב לא בשימוש   

  .אותו  
  

   ויסות עוצמת השאיבה
  .עוצמת שאיבה נקבעת עם טבעת היניקה ופתח בצינור הזוויתי

  סובבו את הטבעת להקטנת הפתח בצינור: הגברת שאיבה .  
  סובבו את הטבעת להגדלת הפתח בצינור: החלשת שאיבה. 

 
  

השימוש במברשת לשטיח 
   ורצפה

   הרכיבו את המברשת בקצה  
  הצינור / הצינור המאריך   
  ).בהתאם לדגם(הטלסקופי   
  הדוושה בחלק האחורי של  עם  

  המברשת  את התאימו, המברשת  
  או  שטיח" ", למשטח השאיבה  
   ..רצפה" "  

 

  י השטיח הפחיתו את עוצמת השאיבהאם אתם מרגישים כי המברשת לא מחליקה על גב.  
  

  ".רצפה"אין לשאוב שטיח במצב ! אזהרה
  

   השימוש באביזרים

   בלבד בדגם  - כוון אורך הצינור הטלסקופי  
  אחזו ביד אחת בידית   
  האחיזה וביד השנייה   
  התאימו את אורך   
 .הצינור  

 

  !אזהרה
היזהרו לא . סכנת פציעה

לגעת בחלק הנע של 
 . הצינור הטלסקופי

  

CV-960F
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  שאיבה ממקומות, באמצעות פיית היניקה  

  .רשקשה להגיע אליהם או בפינות החד  
  ניתן להתאים את הזווית של המברשת  

  ).הקטנה(של המברשת העגולה   

    
  

  

   השימוש כמפוח
   של עליון בחלקו החברו את צינור השאיבה אל הפתח  

  .פתח המפוח -השואב   
  הפעילו את המכשיר.  
  החזיקו לחוץ את לחצן הנעילה ושלפו את , לניתוק הצינור  

    .הצינור החוצה  
  
  

  אחסון
  

  כבל החשמל  
  גללו את , כאשר המכשיר אינו בשימוש  
 .כבל החשמל על המתלה  

  אביזרים קטנים  
ניתן לאחסן את הפיה הצרה  כבל החשמל

 .בגב עגלת השואב, והמברשת העגולה

  
  

  מכשיר  
  והקיפו את המאריך המברשת בתושבת את הניחו   
 .כמוראה באיור ,מישבצינור הג  
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  אחזקה

  

   חיווי מצב מסנן
   כאשר מופיע הסימן הכתום ברציפות בחלון  

  . האבקהמכל מרוקן את ליש   
  את האביזר  והסיר, אבקלבדיקת מצב ה  

 .השאיבהמצינור   
 

  !אזהרה
  אחרת , המכלאין להשתמש בשואב לפני ריקון , ברציפות בחלוןכאשר החיווי הכתום מופיע   
  . המנוע עלול להתחמם ולהישרף  

  

  ריקון השואב
  פתיחת השואב  .1
       מהחשמלכבו את השואב ונתקו.  
       השאיבה צינורהסירו את.  
       את התפסים בצידי המכלפתחו  
  .והסירו את המכסה העליון      

  

   !זהירות
  הוא עלול  .אל תפילו את המכסה  
      .לגרום לפציעה או לנזק  

 

  המסנןניקוי   .2
    הרימו את תושבת המסנן כמוראה באיור.  
     פעמים כדי להסיר  20 -כאת המסגרת מצד לצד נערו  
  .מבד המסנן  את משקעי האבק     
    בעזרת הסירו , מוך ולכלוך קל אחר, שאריות אבק  
  .מברשת    

  

  .מטה/להתנערו את המסגרת מע אל !זהרהא

  
 

  ריקון המכל  .3
  ול הוציאו את מכל    
  המכל המסנן מתוך     
  .ורוקנו את הלכלוך    
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  הרכבה וסגירה  .4
      התקינו את מכלול המסנן במקומו.  
      התקינו את המכסה העליון.  
      סגרו את התפסים בצידי המכל.  

  
 

  הטיפול במסנן 
  .תאשר יבטיח שאיבה אופטימאלי, פעמים בשנה 1-2מומלץ לנקות את המסנן 

  אבק מהלכלוך וההמכל רוקנו את   .1
  .לעיל  כמוסבר     
  .הסירו את טבעת המסנן  .2
  רים או שטפו את המסנן במים פוש  .3
  שטפו את כל . נייטרליבמי סבון     
  .שאריות הסבון    
  .מסנןמלא של הלייבוש עד בצד הניחו   .4

  :הערות
    אסור לשטוף במים רותחים או במכונת כביסה.  
    בקרבת אש או בשמש, בתוך מייבש, אסור לייבש בחום.  
    לח בתוך השואב/אין להתקין מסנן רטוב.  

  
  

  ניקוי גוף השואב 
  את גוף השואב מבחוץ באמצעות מטלית רכה  גבונ  .1
  ולחה    
  ר וכוטינ, בנזין, אסור להשתמש בחומרי ניקוי! אזהרה'. 
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  מפרט

CV-950F CV-960F
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1600-1900W
1900-2200W

1500-1800W
1800-2100W
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1600-1900W
1900-2200W

1500-1800W
1800-2100W
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