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  אנא קראו את כל הוראות הבטיחות ופעלו על פיהן, אחסנו את המוצר כראוי והעבירו את 
הוראות ההפעלה לבעלים הבאים במידת הצורך.

 חיבור לרשת החשמל: מתח הרשת חייב להיות תואם לנקוב על תווית הנתונים שעל המוצר.
לעולם  תפעילו  אל  ניזוקו.  לא  המאריך  הכבל  או  המוצר  החשמל,  שכבל  בקביעות  בדקו   
מוצרים ניזוקים )כולל כבל חשמל ראשי( - ביצוע תיקונים ורכישת חלפים ואביזרים נלווים 

חייבת להתבצע באמצעות היבואן או השירות המורשה שלו.
 אין למשוך את כבל החשמל מעל קצוות חדים. אין לפתל או לעוות אותו. פגם בכבל החשמל 

עלול לגרום לקצר חשמלי. אין לגעת בכבל החשמל עם ידיים רטובות.
 כבו את המוצר ונתקו אותו מרשת החשמל תמיד במידה ואתם משאירים אותו ללא השגחה, 

לפני פירוק \ הרכבה, ניקוי, כאשר אינו פועל כראוי ולאחר שימוש.
 כבו את המוצר ונתקו אותו מרשת החשמל כאשר אינו בשימוש.

 לעולם אל תטבלו את המוצר במים או בנוזלים אחרים. סכנת קצר חשמלי!

 ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולת פיסית, תחושתית או מנטלית מופחתת, או היעדר 
הניסיון והידע, אלא אם הם מפוקחים ע"י אדם האחראי לבטיחותם או שהוסבר להם כיצד 
להשתמש במוצר באופן בטוח והם מבינים את הסכנות הכרוכות. מטלות ניקוי ותחזוקה לא 

יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
 אין לאשר לילדים לשחק עם המוצר. הרחיקו את המוצר וכבל החשמל שלו מהישג ידם של 

ילדים מתחת לגיל 8. אל תשאירו לעולם את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא בפעולה.
 הרחיקו את האריזה )כולל שקיות ניילון( מהישג ידם של ילדים.

 אל תניחו לעולם את המוצר או הכבל שלו על משטחים חמים או להבות גלויות. אל תאחסנו 
\ תחשפו את המוצר לחום עז )מרדיאטורים או קרינת שמש(. 

 אל תשתמשו באביזרים שלא הומלצו או נמכרו ע"י היצרן או היבואן.
 המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא לשימוש מסחרי. אל תשתמשו במוצר מחוץ לבית.

 אל תשתמשו במוצר בקרבת מים )אמבטיות, מקלחות וכדומה( ואל תחשפו אותו לגשם או 
לחות. וודאו שידיכם יבשות לפני השימוש במוצר!

 במידה והמוצר נפל לתוך מים או נחבט, פנו לנקודת השירות הקרובה של היבואן לבדיקת 
המוצר לפני שתעשו בו שימוש חוזר.

- קיימת סכנת פציעה! תיקון מוצרי חשמל חייב   אל תפרקו לעולם את המוצר בעצמכם 
להתבצע ע"י אנשי מקצוע המוסמכים לכך בלבד. תיקונים לא מורשים עלולים לגרום לנזק 

משמעותי למשתמש ולמוצר.

הוראות בטיחות
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להוראות  בניגוד  ראוי  לא  שימוש  במוצר  בוצע  בהם  במקרים  תכובד  לא  היצרן  אחריות   
ההפעלה או במידה ותוקן ע"י מי שלא הוסמך לכך. במקרים אלה האחריות תבוטל.

 אל תכניסו לעולם אצבעות או חפצים כלשהם לפתחי המוצר. אל תכסו את פתחי המוצר. 
הסירו כל פריט )שיער, מוך וכול'( שעלול לחסום את המברשות והגלגלים.

 אל תשאבו לעולם רצפות \ שטיחים לחים או רטובים, או  חומרים ממיסים, קורוזיביים, בוערים, 
חמים, חדים, נפיצים או דליקים.

 פתחו את המוצר רק במקומות שיועדו לכך )לשם החלפת מסנן, ריקון מיכל האבק וכדומה(.
 אל תשתמשו לעולם במוצר כאשר המסנן אינו מותקן במקומו. אין לכוון את המוצר אל אנשים 

או בעלי חיים.
לעיניים  סכנה  קיימת  אחד.  אף  הראש  ליד  בצינורות  או  באביזרים  להשתמש  איסור  חל   

ולאוזניים.
 למניעת סכנת פציעה, הרחיקו את השיער, הידיים והרגליים מהמברשת המסתובבת.

 הפעילו את המוצר רק בטמפרטורת סביבה של 5° ~°45 צלסיוס.
 במידה והמוצר אינו בשימוש תקופה ארוכה, הסירו מהמוצר את הסוללה הנטענת.

 במידה ולא משתמשים נכון בסוללה, נוזל עלול לדלוף ממנה – הימנעו ממגע פיזי עם הנוזל. 
אם הנוזל בא במגע עם העיניים, פנו מיד לרופא.

 אל תאחסנו סוללות נטענות שאינן בשימוש בסביבת מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או 
חפצים מתכתיים אחרים.

מיחזור
לתקנות  בהתאם  אותם  למחזר  יש  הביתית.  הפסולת  עם  יחד  אלה  מוצרים  להשליך  אין   
המקומיות על ידי מסירה לנקודות מיחזור - ניתן לברר עם הרשות המקומית או מוקד השירות 

של היבואן. 

אנא קראו את כל המידע המסופק בהוראות אלה. שמרו על ההוראות במקום בטוח והעבירו 
הלאה למשתמשים נוספים. יש להשתמש במוצר רק למטרות להן הוא נועד ובהתאם להוראות 

אלה. שימו לב להערות שבהוראות הבטיחות.
.)30mA מומלץ להשתמש בשקע המוגן בממסר פחת - זרם דלף )מקסימום

ברוכים הבאים

נתונים טכניים

עוצמת שאיבה

קיבולת סוללה

רמת רעש

זמן טעינה )שעות(

משקל

תכולת מיכל אבק

מתח הפעלה

הוראות בטיחות



J
IM

M
Y

3

בשלוש הפעמים הראשונות בהן אתם משתמשים במוצר, יש לטעון אותו עד לטעינה 
מלאה -במשך 12 שעות.

טעינת סוללה

 הכניסו 
חברו לרשת חברו את הכבלאת הסוללה הנטענת

טענוהחשמל

בדקו את סוג הקיר

התקנת מתלה קיר

סמנו את החורים וקדחו 
חברו את שואב האבקהכניסו דיבלים והבריגו את הברגיםחורים מתאימים
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אביזרים נלווים

 אביזר לרהיטים
רהיטים, מזרנים, וילונות

 אביזר לשאיבת פינות
חריצים, פינות, קפלים ומקומות לא נגישים

מתלה לקיר

 ראש לניקוי רצפות
לשטיחים בעלי סיבים קצרים ורצפות קשות

 לחצן לשחרור
אביזר הרצפות

לא מתאים לשטיחים עם סיבים 
גבוהים.אביזר הרצפות ייסתם.
המתינו 3-5 דקות והפעילו מחדש

תיאור המוצר
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אביזרים אופציונליים

מפסק כיבוי \ הפעלהידית

תא איסוף אבק עם מסנן אבק

לחצן לשחרור מיכל האיסוף

נורית חיווי הפעלה\סוללה

בטעינה טעון

מפסק צעד

לחצן לשחרור הצינור

HEPA מסנן

צינור מאריך

HEPA סוללה נטענתמסנן

תיאור המוצר
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הכניסו את הסוללה 
הנטענת

 חברו את הצינור עם מברשת
ניקוי הרצפות

או חברו את האביזר הרצוי

שנו את העוצמה במידת הצורךהפעילו את שואב האבק

הסירו את האביזריםכבו את שואב האבק

הכנה

שאיבה

לאחר שימוש

אסור לשאוב מבלי שהמסננים ומברשת הרצפות יהיו מותקנים !

אפשרו לשואב האבק 
להתקרר ונקו אותו

אופן השימוש
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 החליפו 
במידת הצורך

התקינו בסדר ההפוךהוציאו תחילה את הסוללה 

רוקנו את מיכל איסוף האבק

נערו את המסננים

ניקוי המברשת המסתובבת 

ניתן לניגוב עם מטלית לחה, ולייבש לאחר מכן. 
אין להשתמש בחומרים שוחקים אן ממיסים.

ניקוי

תפעול תקלות

הסוללה התרוקנה?   המוצר אינו פועל
הסוללה מותקנת נכון?

האם המסנן, המברשת המסתובבת או הצינור חסומים?אין עוצמת שאיבה
מיכל איסוף האבק מלא?

לאחר שימוש קצר, הסוללה מתרוקנת 
שוב

הסוללה טעונה במלואה?
הסוללה ישנה מידי? – צרו קשר עם מוקד השירות
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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.

2. אחריות היצרן כוללת:

תקופת חלקים באחריות
האחריות

היחידה 
הראשית

חיישנים, מנוע חשמלי, 
לוח בקרה

12 חודשים

מארז 
סוללה

12 חודשיםסוללה

הערה - פתיל חשמל, מסננים ואביזרים מכניים 
נלווים אינם במסגרת אחריות היצרן 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.
4. אחריות זו מוגבלת מפורשות לתיקון או החלפת 

מוצר פגום בכפוף לכתב 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.
6. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי צד ג' - 

אין החברה אחראית לכל נזק כלכלי ישיר, משני 
או תוצאתי, ובכלל זה הפסד כספי ו/או מניעת 

רווח ו/או הפסד תוצאתי כלשהו העלול להיגרם 
עקב פעולתו הבלתי תקינה של המוצר.

7. אחריות היצרן אינה חלה על המוצר במקרים 
הבאים: 

7.1. כשל או תקלה שנגרמו משימוש בלתי סביר 
ו/או גורמים חיצוניים: שריפה, אסון, פיצוץ, פגעי 
טבע, תקלה או הפרעה ברשת החשמל, חבלה 

במזיד או בשוגג, שיטפון, פגיעה בזדון על ידי 
כל גורם חיצוני 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.

7.3. תקלה ו/או נזק שנגרמו במישרין ו/או 
בעקיפין כתוצאה מתיקונים ו/או טיפולים שלא 

נעשו על ידי החברה או מי שהוסמך מטעמה 
וללא אישורה, ו/או שינויים במוצר שנעשו שלא 

על ידי החברה או מי שהוסמך מטעמה, ו/או 
משימוש באמצעי טעינה ו/או מארז סוללות 

שלא אושרו לשימוש על ידי היצרן ו/או החברה, 
משימוש בחומרה ו/או בתוכנה אשר לא אושרה 

על ידי החברה.
7.4. ביצוע חלקי או הימנעות מביצוע של הנחיות 

התפעול והאחזקה של היצרן ו/או החברה, על 
ידי הצרכן. הצרכן ייחשב כמי שקיבל במועד 

הרכישה את נוסח הנחיות התפעול והאחזקה 
של היצרן ו/או החברה )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.
7.6. במוצר בו שונתה תוכנת ההפעלה המקורית 
וקיים בו ליקוי המונע מהחברה ו/או מי מטעמה 

את היכולת לתקנו, מימוש האחריות יהא 
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

8. בתקופת האחריות זכאי הצרכן לקבל שירותי 
תיקון בתיאום עם מוקד השירות שיפורט להלן.

9. הצרכן מודע לכך שתיקון המוצר במסגרת כתב 
האחריות תיעשה אך ורק 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 
או לנקודת השירות המורשית, שבתות וחגים 

לא יבואו במניין התקופה. תקופת האחריות 
המקורית לא תוארך בעת תיקון תקלה או 

החלפת המוצר לפי כתב אחריות זה.
10. במקרה בו יידרש תיקון שאינו מכוסה בכתב 

אחריות זה ו/או על פי דין, החברה תהא רשאית 
לפנות לצרכן ולספק לו הצעת מחיר בכדי לקבל 

הסכמתו לביצוע התיקון. באין קבלת אישור 
לביצוע התיקון, יוחזר המוצר 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.

13. רשימת נקודות השירות בפריסה ארצית 
מפורטת בטבלה המצורפת ומתעדכנת מעת 

 לעת וניתן לצפות בה באתר החברה
www.hemilton.co.il

אחריות



שם היצרן: קינגקלין אלקטריק בע"מ
כתובת היצרן: מחוז חדש סוזו, מחוז ג'יאנגסו, סין

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114

JIMMY


