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1 הנחיות בטיחות

לפני  בעיון  למשתמש  המדריך  את  קראו  בלבד.  ביתי  לשימוש  מיועד  זה  מוצר 
השימוש, ושמרו אותו לעיון עתידי.

 מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולות פיסיות, 
חושיות או שכליות מופחתות, או עם היעדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת 
פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במוצר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. 
ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במוצר. 
אין לאפשר לילדים לשחק עם המוצר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על 

ידי ילדים ללא השגחת מבוגר.
 שואב האבק אינו צעצוע. זהו אינו משחק לילדים ואין לאפשר לילדים לתפעל 
את המוצר או לשחק אתו. אנא פעלו בשיקול דעת לגבי השימוש במוצר ליד 

ילדים. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחת מבוגר.
 השתמשו במוצר רק לצורך שאיבת אבק ממשטחים ביתיים יבשים. אין להתקין, 
לטעון או להשתמש במוצר מחוץ לבית, למשל: ליד בריכה, או בחדרי שירותים.

 אין לגעת בתקע החשמלי או בכל חלק של שואב האבק בידיים רטובות. 
 על מנת להפחית סכנת שריפה, פיצוץ או פציעה, וודאו לפני השימוש, שסוללת 
הליתיום-יון והמטען אינם תקולים. במידה והסוללה או המטען תקולים, אל 

תשתמשו במוצר.
מוליכים  הינם  האבק  ושואב  ההארכה  מוט  החשמלית,  הרצפה  מברשת   
חשמליים, ואין להכניסם למים או לכל נוזל אחר. וודאו שכל החלקים יובשו 

היטב לאחר ניקוי החלקים.
 על מנת למנוע פציעה כתוצאה מחלקים נעים, כבו את שואב האבק לפני 
מיכל  הניקוי עם מברשת הרצפה החשמלית. מברשת הרצפה החשמלית, 

האבק והמסנן צריכים להיות מותקנים כראוי לפני השימוש בשואב האבק.
להחליפו  יש   ,)BLJ15W260050P-VA )דגם  לקוי  החשמלי  המטען  אם   

במטען מקורי הניתן לרכישה מהיבואן - יש לפנות למוקד השירות הטלפוני.
 אל תשתמשו בשואב האבק על מנת לאסוף נוזלים דליקים או נפיצים דוגמת: 
לגבי  גם  נכון  לפתיחת סתימות. הדבר  נוזלים  או  אמוניה  אקונומיקה,  דלק, 

נוזלים אחרים כמו מים.
 אין להשתמש בשואב האבק על מנת לאסוף חלקיקי קירות גבס, אפר )דוגמת 
או  סיגריות  בדלי  גחלים,  כגון:  בוערים  או  עשנים  חומרים  או  אח(,  של  אפר 

גפרורים.
זכוכית,  כגון:  חדים,  חפצים  להרים  מנת  על  האבק  בשואב  תשתמשו  אל   

מסמרים, ברגים או מטבעות. אלה עלולים לגרום נזק למוצר.
 הרחיקו שיער, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחי שואב האבק 
כל  או  ההארכה  מוט  את  היניקה,  פתח  את  להפנות  אין  הנעים.  ומחלקיו 

אביזר אחר לכיוון העיניים או האוזניים. אל תניחו חלקים אלה על פיכם.
 אל תניחו חפצים על פתחי שואב האבק, ואל תשתמשו בשואב האבק אם אחד 
מפתחיו חסום. הרחיקו אבק, מוך, שיער וחפצים אחרים מהפתחים, למניעת 

חסימה של זרימת האוויר.
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יציבים  לא  או משטחים  שולחנות  כסאות,  על  שואב האבק  את  אל תשעינו   
אחרים, הדבר עלול לגרום נזק למוצר או פציעה. במקרה של תקלה בשואב 
השירות  מוקד  עם  קשר  צרו  אנא  נזק,  או  נפילה  עקב  שנגרמה  האבק, 

הטלפוני. לעולם אל תנסו לפרק את שואב האבק בכוחות עצמכם.
 השתמשו רק במטען המקורי על מנת לטעון את המוצר בסביבות עם טמפ' 

0°C-35°C, אחרת הדבר עלול לגרום נזק לסוללה.
 מכסה מיכל האבק, הקדם-מסנן, מכלול הציקלון ומסנן HEPA חייבים להיות 

מותקנים כראוי לפני השימוש בשואב האבק.
 וודאו ששואב האבק מנותק מהחשמל במידה ולא נעשה בו שימוש לאורך זמן 

או בזמן פעולות תחזוקה ותיקונים.
 אנא נקטו במשנה זהירות בעת השימוש בשואב האבק לניקיון מדרגות.

שואב האבק.  למסנן של  ריח  מפיץ  שום  תכניסו  אל  אזהרת סכנת שריפה:   
סוגי מוצרים אלה ידועים כמכילים חומרים דליקים, שעולים לגרום לשריפה 

בשואב האבק. 
 אל תחשפו את הסוללה והמוצר לאש עקב סכנת פיצוץ.

 אל תחשפו ואל תטביעו את הסוללה והמוצר במים, מי מלח או כל נוזל אחר.
 מוצר זה מכיל סוללות שאינן ניתנות להחלפה.

האבק.  בשואב  השימוש  בעת  בקפידה  זה  במדריך  להנחיות  צייתו  אנא   
המשתמש אחראי לכל אובדן או נזק שעלול להיגרם עקב שימוש בלתי סביר 

בשואב האבק.

הוראות בטיחות למטען חשמלי לקיר
 ודאו שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.

 אין להכניס או להוציא את ראש המטען מרשת החשמל בידיים רטובות.
 אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות 

הקרובה.
 יש להרחיק את המטען מנוזלים.

יש לנתקו מיידית   במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען החשמלי, 
מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.

בתוך  לשימוש  מיועד   BLJ15W260050P-VA מדגם  החשמלי  המטען   
המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.

 אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.
 אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן 

הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
 יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

אזהרה:
 אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום 

להתחשמלות המשתמש.
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 בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

 מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום
ורק  אך  להחליף  יש  לפיצוץ,  לגרום  עלולה  שגויה  החלפה  סכנה!  זהירות   

בסוללה דומה או שקולה.
 אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

 אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא במתקני מחזור המיועדים לכך.
אנו ב-Guandong Deerma Technology Co. Ltd., מצהירים בזאת 
וכן  הרלוונטיות  האירופיות  והנורמות  להנחיות  מציית  זה  שציוד 
בתיקוניהן. ניתן לקרוא את הטקסט המלא לגבי הצהרות האיחוד האירופי בדבר 

תאימות בכתובת האינטרנט הבא:
 http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

2 סקירת המוצר

שואב האבק Mi Handheld Cleaner Light מצויד במנוע ללא פחמים מהיר, 
ומאפיינים הכוללים שאיבה חזקה ומערכת סינון יעילה במיוחד.

 מנוע מהיר ללא פחמים: מהירות גבוהה עם תפוקה יציבה של שאיבה חזקה, 
לניקיון מהיר.

 עוצמת שאיבה חזקה: יניקה מהירה של חלקיקים קטנים וגדולים עם יעילות 
גבוהה, לניקיון עמוק של כל הבית.

 סינון ביעילות גבוהה: מערכת ההפרדה הציקלונית, המורכבת מרשת מתכת 
עדינה, מסנן מבוסס כותנה ומסנן HEPA, מפרידים את החלקיקים הקטנים 

מהגדולים, ולוכדת אותם ע"מ שלא יחזרו החוצה, למניעת מזהמים משניים.
 קל ורב-תכליתי: שואב האבק הקומפקטי והקל עובד עם אביזרים נלווים כגון 
מוט הארכה, מברשת רצפה חשמלית, פיה שטוחה ופיה מוארכת, לניקיון קל 

ויעיל של כל הבית.

3 תוכן האריזה

כמותשם
1שואב אבק

1מוט הארכה
1מברשת רצפה חשמלית

1פיה שטוחה
1פיה מוארכת

כמותשם
1מדריך למשתמש וכתב אחריות

1התקן תלייה לקיר
1מטען חשמלי

1סט דיבלים וברגים
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4 סקירת המוצר

 

1. לחצן הדלקה/כיבוי
2. לחצן עוצמת שאיבה

MAX 3. חיווי מהירות
4. חיווי עוצמת סוללה

5. מיכל אבק
6. לחצן לשחרור מוט הארכה

7. מוט הארכה
8. לחצן לשחרור מברשת 

רצפה חשמלית
9. חלון מברשת רצפה

10. גלגלים
11. מברשת סיבובית

12. מברשת רכה לניקוי
13. לחצן מברשת סיבובית

14. חלון מיכל אבק
15. שקע טעינת שואב האבק
16. רצועה מונעת החלקה
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1. מטען חשמלי
2. מיכל אבק

HEPA 3. מסנן

4. מסנן כותנה
5. מכלול ציקלון

6. ידית מכלול ציקלון

7. פיה מוארכת
8. פיה שטוחה

9. התקן תלייה לקיר
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הרכבת שואב האבק
חברו את מוט ההארכה לשואב   .1

האבק, כמתואר באיור, עד 
להישמע "קליק".

חברו את מברשת הרצפה   .2
החשמלית למוט ההארכה, 

כמתואר באיור, עד להישמע 
"קליק".

התקנת האביזרים הנלווים
1. את הפיה המוארכת והשטוחה 

ניתן לחבר ישירות לשואב האבק 
או למוט ההארכה.

הכניסו את הפיה המוארכת או   .2
השטוחה לתוך שואב האבק או 
מוט ההארכה, כמתואר באיור, 

עד להישמע "קליק".
הערה: הפיה המוארכת מותאמת 
לניקוי אבק ממרווחים צרים, כמו: 
דלתות, חלונות, מדרגות ופינות. 
הפיה השטוחה מושלמת לניקוי 

אבק ממושבי ספה, רהיטים 
ושולחנות או משטחי עבודה.
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התקנה על הקיר
1. קדחו שני חורים בקוטר 6 מ"מ בקיר, בגובה של 99.8-101.8 ס"מ מהקרקע, 
וודאו שקיים מרחק של 56 מ"מ בין שני החורים, ואז הכניסו את הדיבלים לחורים.
הכניסו  ואז  בקיר,  הדיבלים  עם  בהתקן התלייה  הברגים  חורי  את  התאימו   .2
)4X20 מ"מ( על מנת לאבטח היטב את התקן התלייה לקיר.  את הברגים 
את  לחבר  מנת  על  חשמלי,  שקע  ליד  ההתקן  את  להתקין  מומלץ  הערה: 

המטען החשמלי ללא צורך בכבלי חשמל מאריכים וכדומה.

חורי ברגים

ישרו את חורי 
הברגים עם הדיבלים

דיבליםדיבלים
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5 אופן השימוש

 כיבוי והפעלה: לחצו על לחצן  ההפעלה/
כיבוי למשך שנייה אחת. שואב האבק יתחיל 
לעבוד ויפעל במהירות רגילה כברירת מחדל. 
ע"מ  ההפעלה/כיבוי  לחצן  על  שוב  לחצו 
 5 למשך  לחצו  האבק.  שואב  את  לעצור 

שניות לכיבוי מלא של השואב.
של  פעולתו  בזמן  פעולה:  מצבי  החלפת   
שואב האבק, לחצו על לחצן עוצמת השאיבה 
 .)MAX על מנת להחליף למצב טורבו )רמת
במצב זה תידלק נורת חיווי MAX בלבן. לחצו 
לחזור  כדי  השאיבה  עוצמת  לחצן  על  שוב 

למצב רגיל.
נורת החיווי תדלוק בלבן.  חיווי מצב הסוללה: כשעוצמת הסוללה מספקת,   
כשעוצמת הסוללה חלשה, תדלוק נורת החיווי באדום. במצב כזה לא ניתן 

טורבו.  למצב  האבק  שואב  את  להעביר 
יכבה  האבק  שואב  מתרוקנת,  כשהסוללה 

אוטומטית.

שיטת טעינה
החשמלי  שהמטען  וודאו  הטעינה,  לפני   .1

מחובר לחשמל ולשואב האבק.
הסוללה  של  החיווי  נורת  הטעינה,  בעת   .2
תהבהב. ברגע שהסוללה טעונה במלואה, 

נורת החיווי תכבה.

האבק  שואב  את  טוענים  אתם  אם   .3
תהבהב  החיווי  נורת  מלאה,  כשהסוללה 

במשך 20 שניות ואז תכבה.

MAX חיווי
חיווי עוצמת סוללה

 

MAX חיווי

חיווי עוצמת סוללה
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הפעלה/כיבוי ושאיבה
 לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך שנייה אחת להפעלת שואב האבק. הוא 
יפעל במצב מהירות רגילה כברירת מחדל. ניתן להחליף מצבים לפי הצורך.

 אחזו בידית שואב האבק על ידי הנעתה לפנים ולאחור לשאיבת אבק וניקוי 
או  המוארכת  בפיה  להשתמש  גם  ניתן  הרצפה.  מברשת  בעזרת  הרצפה 

השטוחה לפי הצורך.
 לחצו על לחצן הכיבוי/ הפעלה שוב על מנת לעצור את פעולת שואב האבק. 

לחצן הפעלה/כיבוי
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בזמן פעולת שואב האבק
 כשעוצמת הסוללה חלשה, חיווי עוצמת הסוללה יהבהב באדום. יש להטעין 
את שואב האבק בהקדם. במצב כזה, אם שואב האבק פועל במצב רגיל, לא 

ניתן יהיה להעבירו למצב טורבו.
 אם שואב האבק לא נטען בזמן, מתח הסוללה יהיה נמוך מדי ושואב האבק 

יכבה באופן אוטומטי על מנת להגן על הסוללה.
 במידה ושואב האבק כבה עקב התרוקנות הסוללה, אנא טענו אותו מחדש 
בזמן, אחרת הסוללה עלולה להיפגם עקב פריקת יתר, במידה ולא נעשה בו 

שימוש לאורך זמן.

הערות
 הסוללה תהיה טעונה בעוצמה חלשה עם קבלת שואב האבק. אנו ממליצים 
לפני  במלואה  האבק  שואב  סוללת  את  ולטעון  החשמלי  למטען  לחברו 

השימוש הראשון.
 בעת הטעינה לא ניתן להשתמש בשואב האבק.

6 אחסון האביזרים הנלווים

ניתן לאחסן את האביזרים הנלווים על התקן התלייה, כשאינם בשימוש. הכניסו 
את הפיה המוארכת או השטוחה באופן אנכי לתוך התקן התלייה, עד להישמע 
"קליק", כאשר לחצן השחרור בכיוון כפי שמתואר באיור. על מנת להסיר את 
האביזרים הלווים מהתקן התלייה, לחצו על לחצן השחרור ומשכו את האביזר 

כלפי מטה בו-זמנית.

התקן תלייה לקיר
לחצן שחרור
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7 טיפול ותחזוקה

הערה: לפני הניקוי או ביצוע פעולות תחזוקה בשואב האבק, כבו אותו ונתקו 
אותו מהחשמל.

 נקו את מיכל האבק באופן קבוע על מנת למנוע הצטברות אבק, שעלולה 
לגרום לחסימה ולהשפיע על השאיבה.

 למניעת נפילת אבק לרצפה, אחזו את מיכל האבק מעל פח אשפה על מנת 
לרוקנו.

הסרת והתקנת מיכל האבק

כשמיכל  או  האבק  שאיבת  1. לאחר 
האבק מלא, משכו החוצה את מוט 
האבק  מיכל  את  וסובבו  ההארכה 
מיושר   " כשה-"   באיור.  כמתואר 
", ניתן להסיר את מיכל  עם סימן "

האבק משואב האבק. 

ממיכל   HEPA מסנן  את  2. הוציאו 
ממנו  ונקו  באיור  כמתואר  האבק 

את האבק.
HEPA מסנן

מיכל אבק

3. הפכו את ידית מכלול הציקלון מעל 
פח אשפה להסרת מכלול הציקלון 
באיור.  כמתואר  האבק,  ממיכל 
האבק  מיכל  של  תוכנו  את  רוקנו 
מכלול  ממשטח  האבק  את  ונקו 

הציקלון. 
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ומסנן  הציקלון  מכלול  את  החזירו   .4
לאחר  האבק  מיכל  לתוך   HEPA
סמל  את  ישרו  הניקוי.  סיום 
וסובבו   " " עם ה-"    " הפתיחה 
את מיכל האבק כמתואר באיור, עד 
שה"  " מיושר עם סמל הנעילה "
מיכל  ". לאחר הישמע ה"קליק", 
שואב  בתוך  כראוי  מותקן  האבק 

האבק. 

התקנת מכלול הציקלון

לחצו את מכלול הציקלון כלפי מטה, 
עד שהוא מגיע לתחתית מיכל האבק.

ניקוי מיכל האבק והרכב המסנן

מסנן   ,HEPA מסנן  את  הוציאו 
אחר  בזה  הציקלון  ומכלול  הכותנה 
את  מהם  הסירו  האבק.  ממיכל  זה 
ואז שטפו אותם במים נקיים.  האבק 
וודאו שהם מתייבשים לחלוטין באזור 
שמש,  מאור  הרחק  היטב,  מאוורר 
ניתן  הצורך,  במידת  השימוש.  לפני 
חדש  במסנן  המסנן  את  להחליף 

HEPA מאותו דגם*.

מתכלים  ופריטים  חדשים  *אביזרים 
לרכוש  ניתן  וכדומה(  )מסנן, מברשת 

מאתר היבואן הרשמי.

HEPA מסנן

מסנן כותנה

מכלול ציקלון

מיכל אבק
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ניקוי מברשת סיבובית

לחצו על לחצן המברשת הסיבובית   .1
לפתוח  מנת  על  באיור  כמתואר 
הסיבובית  המברשת  מכסה  את 
ואז הוציאו את המברשת על מנת 
לנקותה. לאחר הניקוי, החזירו את 
עד  המכסה  את  וסגרו  המברשת 

להישמע "קליק".

לחצן
מברשת 
סיבובית

מכסה
מברשת 
רולר

חתכו את השיער והסיבים הסבוכים   .2
והסירו  הסיבובית  המברשת  סביב 

אותם.

 

 בעת ניקוי שואב האבק, השתמשו בבד יבש. אל תשתמשו בכימיקלים ממיסים, 
או  להיסדק  למכסה  יגרמו  הם   - סוג  מכל  מדללים  או  אלכוהול  דלק,  כגון: 

לדהות.
 וודאו שאתם מכבים את שואב האבק לפני הניקוי או ביצוע פעולת תחזוקה.

 כשמיכל האבק מלא, אנא רוקנו אותו מיד. אחרת הוא עלול להיחסם על ידי 
אבק, מה שישפיע על ביצועי השאיבה ויגרום להתחממות יתר של המנוע.

בתדירות  )בתלות  חודשים   2-3 בכל   HEPA-ה מסנן  את  להחליף  מומלץ   
את  להחליף  צורך  שיהיה  להיות  יכול  תכוף,  שימוש  של  במקרה  השימוש(. 

המסנן לעיתים יותר קרובות.
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8 פתרון בעיות

פתרוןסיבה אפשריתבעיה

 שואב האבק
לא עובד

1. הסוללה חלשה ולא 
טעונה במידה מספקת

2.שואב האבק פועל מזה 
זמן, ייתכן שהוא חם יתר 

על המידה
3.שואב האבק לא מופעל

4.כשתעלת האוויר נסתמת 
למשך 8 שניות, המנוע 

יפסיק לפעול כדי למנוע 
התחממות יתר

5.המנוע או הסוללה 
פגומים

1. טענו את שואב האבק
2. אפשרו למנוע שואב 

האבק להתקרר ונסו שנית
3. הפעילו את שואב האבק

4. פנו את הגוף הזר 
מתעלת האוויר, מברשת 
הרצפה החשמלית, מוט 
ההארכה או מיכל האבק

5. אנא צרו קשר עם מוקד 
השירות של היבואן לקבלת 

עזרה

עוצמת 
השאיבה 

פוחתת 

1. מיכל האבק מלא
2. מברשת הרצפה 

החשמלית חסומה על ידי 
גוף זר

3. מסנן HEPA חסום או 
לא יבש במלואו, לאחר 

הניקוי

1. רוקנו את תוכן מיכל 
האבק

2. הסירו את הגוף 
הזר במברשת הרצפה 

החשמלית
3. נקו את מסנן HEPA או 

יבשו אותו היטב

עוצמת הרעש 
גבוהה במיוחד

1. מיכל האבק מלא
2. תעלת האוויר חסומה

1. רוקנו את מיכל האבק
2. נקו את הגוף הזר 

בתעלת האוויר, מברשת 
הרצפה החשמלית, מוט 
ההארכה או מיכל האבק

מברשת 
הרצפה 

החשמלית 
הפסיקה 

לפעול

1. מברשת הרצפה 
החשמלית סתומה והיא 

מפסיקה לפעול כדי למנוע 
נזק

2. מברשת הרצפה 
החשמלית לא פועלת 

לאחר חיבור לחשמל

1. הסירו את הלכלוך 
או הפריטים שהסתבכו 

במברשת הסיבובית
2. אנא צרו קשר עם מוקד 
השירות של היבואן לקבלת 

עזרה
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פתרוןסיבה אפשריתבעיה

לא ניתן לטעון 
את שואב 

האבק

1. המוצר לא מחובר היטב 
למטען החשמלי ולשקע

2. השואב לא מחובר היטב 
בין המטען החשמלי לשקע 

הטעינה של שואב האבק
3. המטען החשמלי לקוי

1. חברו היטב את המטען 
החשמלי לשקע החשמל

2. חברו היטב את המטען 
החשמלי לשקע הטעינה

3. אנא צרו קשר עם מוקד 
השירות של היבואן לקבלת 

עזרה

חיווי עוצמת 
הסוללה 

מהבהב באדום 
ולבן לחילופין

1. המטען החשמלי לא 
תואם עם שואב האבק

1. השתמשו רק במטען 
חשמלי הכלול באריזה 

על מנת לטעון את שואב 
האבק

הערה: לכל בעיה המתרחשת במהלך השימוש, אנא עיינו בטבלה לעיל לקבלת 
עם  קשר  וצרו  במוצר  משימוש  הימנעו  אנא  ממשיכה,  והבעיה  במידה  מידע. 

מוקד השירות של היבואן לקבלת עזרה.

9 מפרט טכני  

Mi Handheld Cleaner Light שואב אבק
MJWXCQ03DYדגם

כ- 0.5 ליטרתכולת מיכל האבק
כ-2.3 ק"גמשקל נטו
0.5Aזרם כניסה

220Wהספק
1132X148X240 מ"מממדי המוצר

mAh 2500קיבולת הסוללה
כ-5 שעותזמן טעינה

26.0V  מתח כניסה
dB 79≥פליטות רעש

חיי סוללה )למעט מברשת רצפה 
חשמלית(

45 דקות במצב סטנדרטי
13 דקות במצב טורבו
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מברשת רצפה חשמלית
MJWXCQ03DY-DSדגם

15Wהספק
21.6V מתח כניסה

מטען חשמלי

BLJ15W260050P-VAדגם
100-240V~50/60Hz 0.5Aמתח כניסה
26.0V  0.5A 13.0Wמתח יציאה

ז'ונגשאן באולוג'ין אלקטרוניקה בע"משם היצרן
84.6%יעילות פעולה ממוצעת

71.43%יעילות בעומס נמוך )0%(
0.10Wצריכת חשמל ללא עומס 

WEEE מידע

כל המוצרים הנושאים סמל זה מהווים פסולת חשמלית וציוד אלקטרוני 
)WEEE לפי הנחיה EU/2012/19( ואין לערבבה עם פסולת ביתית לא 
ממוינת. מנת למנוע נזק פוטנציאלי לסביבה לבריאות בני אדם כתוצאה 

מהשלכת פסולת בצורה בלתי מבוקרה, העבירו את המוצר לנקודת איסוף 
מיועדת לצורך מחזור של פסולת חשמלית וציוד אלקטרוני, צרו קשר עם  

היבואן או עם הרשות המקומית לקבלת מידע נוסף לגבי מיקומי ותנאי 
השימוש בנקודות איסוף אלה.

10 הנחיות בטיחות לשימוש בסוללה    
)מומלץ לביצוע על ידי חשמלאי מוסמך(

 בזמן טעינה שואב האבק במצב המתנה, ולא ניתן להשתמש בו.
המגיע   BLJ15W260050P-VA מדגם  חשמלי  במטען  רק  להשתמש  יש   

באריזת המוצר.
 סוללה ליתיום-יון מכילה חומרים המזיקים לסביבה. לפני השלכת שואב האבק, 
יש להסיר ראשית את הסוללה ולאחר מכן להעבירה למיחזור בהתאם לחוקים 

וההנחיות המקומיות במקום מגוריכם.
הערה: יש לכבות את שואב האבק לפני הסרת הסוללה. יש להשליך את 

הסוללה בצורה בטיחותית, בהתאם להנחיות.
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כיצד להסיר את  הסוללה

 

השתמשו במברג עם ראש   .1
שטוח על מנת להסיר את 
לחצן ההפעלה/כיבוי ואת 
מסגרת הלחצן. השתמשו 

בכלי מתאים על מנת לפתוח 
את מכסה שואב האבק. 

לאחר מכן השתמשו במברג 
על מנת לשחרר את ארבעת 

הברגים. משכו את הידית 
ואת מכסה המנוע על מנת 

להפריד את הסוללות.

בורג

ידית אחיזה

מכסה מנוע 
השואב

מכסה שואב 
האבק

מסגרת הלחצן 
הכפתור

הסירו את מכסה המגן של   .2
הסוללה ואז שחררו את 

ארבעת הברגים שעל הכיסוי 
בעזרת מברג. השתמשו 

במספריים על מנת לחתוך 
את פלטת הפח המחברת את 

.PCB-הסוללה עם לוח ה

כיסוי מיגון 
לסוללה

פלטת פח

פלטת פח

בורג בורג

לאחר הסרת התושבת   .3
העליונה, ניתן להוציא 

את הסוללות מהתושבת 
התחתונה. לאחר מכן ניתן 

להעביר את הסוללות למיחזור 
בהתאם לתקנות המקומיות.
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11 תעודת אחריות

מלא:_________________________________________ שם 

כתובת: ___________________________________________

מקום הרכישה: ____________________________________

 דגם:_____________________________________________

תאריך רכישה:_____________________________________

תום תקופת האחריות: ______________כמפורט בתעודת 

האחריות. מספר סידורי:_____________________________
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1. החברה אחראית באופן בלעדי כלפי הצרכן האמור לעיל, לפעילותו המלאה 
והתקינה של המוצר למשך 12 חודשים החל ממועד רכישת המוצר ובהתאם 
לתנאים האמורים בכתב האחריות ובכפוף אליו, ובתנאי שהצרכן מילא אחר 

הנחיות היצרן.
אחריות היצרן כוללת :  .2

תקופת האחריותחלקים באחריותשם

חשמלייםהיחידה הראשית מנועים   חיישנים, 
12 חודשים)כולל באביזרים ממונעים(, מסך

12 חודשיםסוללה ומטען חשמלימארז סוללה

היצרן  אחריות  במסגרת  אינם  נלווים  ואביזרים  -פתיל חשמל, מסננים  הערה 
המפורטת בכתב אחריות זה.

3. האחריות הינה לתיקון כל ליקוי בתפקוד החשמלי ו/או האלקטרומכני במוצר 
בהתאם למפורט בכתב האחריות, ותקפה לתחומי מדינת ישראל בלבד.

לכתב  בכפוף  פגום  מוצר  החלפת  או  לתיקון  מפורשות  מוגבלת  זו  אחריות   .4
האחריות, וזהו הסעד היחיד הניתן במסגרת כתב האחריות. 

5. אחריות זו אינה מכסה שימוש לצרכים מסחריים, השכרה או כל שימוש אחר 
מלבד שימוש מקובל של צרכן פרטי.

לכל  אחראית  החברה  אין   - ג'  צד  כלפי  אחריות  בשום  תישא  לא  החברה   .6
רווח  ו/או מניעת  זה הפסד כספי  ובכלל  ישיר, משני או תוצאתי,  נזק כלכלי 
ו/או הפסד תוצאתי כלשהו העלול להיגרם עקב פעולתו הבלתי תקינה של 

המוצר.
אחריות היצרן אינה חלה על המוצר במקרים הבאים:   .7

חיצוניים:  גורמים  ו/או  סביר  בלתי  משימוש  שנגרמו  תקלה  או  כשל   .7.1
החשמל,  ברשת  הפרעה  או  תקלה  טבע,  פגעי  פיצוץ,  אסון,  שריפה, 
חיצוני  גורם  כל  ידי  על  בזדון  פגיעה  שיטפון,  בשוגג,  או  במזיד  חבלה 
ובכלל זה תאונות )אך לא מוגבל לנפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני 

שפשוף(, נזק מבעלי חיים, חדירת נוזלים וחשיפה לחומרים כימיים.
7.2. כשלים הנובעים משימוש לקוי ו/או רשלנות של הצרכן, שלא בהתאם ו/

או בניגוד להנחיות והמלצות היצרן.
ו/ מתיקונים  כתוצאה  בעקיפין  ו/או  במישרין  שנגרמו  נזק  ו/או  תקלה   .7.3
וללא  מטעמה  שהוסמך  מי  או  החברה  ידי  על  נעשו  שלא  טיפולים  או 
אישורה, ו/או שינויים במוצר שנעשו שלא על ידי החברה או מי שהוסמך 
אושרו  סוללות שלא  ו/או מארז  ו/או משימוש באמצעי טעינה  מטעמה, 
לשימוש על ידי היצרן ו/או החברה, משימוש בחומרה ו/או בתוכנה אשר 

לא אושרה על ידי החברה.
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של  והאחזקה  הנחיות התפעול  של  מביצוע  הימנעות  או  חלקי  ביצוע   .7.4
במועד  שקיבל  כמי  ייחשב  הצרכן  הצרכן.  ידי  על  החברה,  ו/או  היצרן 
ו/או החברה  הרכישה את נוסח הנחיות התפעול והאחזקה של היצרן 
)מצורף באריזת המוצר(, אלא אם הודיע אחרת לחברה בתוך שבעה )7( 

ימים ממועד הרכישה.
7.5. מספרי הזיהוי הסידוריים של המוצר הוסרו, נמחקו או שונו או שאינם 

ניתנים לקריאה ו/או זיהוי.
המונע  ליקוי  בו  וקיים  המקורית  ההפעלה  תוכנת  שונתה  בו  במוצר   .7.6
יהא  האחריות  מימוש  לתקנו,  היכולת  את  מטעמה  מי  ו/או  מהחברה 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
8. בתקופת האחריות זכאי הצרכן לקבל שירותי תיקון בתיאום עם מוקד השירות 

שיפורט להלן.
ורק  9. הצרכן מודע לכך שתיקון המוצר במסגרת כתב האחריות תיעשה אך 
במעבדת החברה ו/או מי שהוסמך מטעמה, ושינוע המוצר לנקודת שירות ו/

או למעבדה תיעשה על ידי הצרכן ועל חשבונו.
המוצר יתוקן בפרק זמן שלא יעלה על 10 ימים מהיום בו נמסר למעבדת היצרן 
התקופה.  במניין  יבואו  לא  וחגים  שבתות  המורשית,  השירות  לנקודת  או 
תקופת האחריות המקורית לא תוארך בעת תיקון תקלה או החלפת המוצר 

לפי כתב אחריות זה.
דין,  פי  על  ו/או  זה  אחריות  בכתב  מכוסה  שאינו  תיקון  יידרש  בו  במקרה   .10
לקבל  בכדי  מחיר  הצעת  לו  ולספק  לצרכן  לפנות  רשאית  תהא  החברה 
המוצר  יוחזר  התיקון,  לביצוע  אישור  קבלת  באין  התיקון.  לביצוע  הסכמתו 

לצרכן באמצעות נקודת השירות המורשית, ללא תיקון.
11. מספר הטלפון למוקד תמיכה ושרות לקוחות לאחר קניה למוצרי החברה: 

.08-6852114
12. מוקד שירות הלקוחות של החברה פעיל בימים א'-ה' בין השעות -08:30

17:00, למעט ערבי חג.
החברה באתר  מפורטת  ארצית  בפריסה  השירות  נקודות  רשימת   .13 

 www.mi-il.co.il ומתעדכנת מעת לעת.
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