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מידע בנושא בטיחות

יש לקרוא מדריך זה בקפידה לפני השימוש ולשמור אותו לסיוע בעתיד.
הגבלות שימוש

מוצר זה מיועד לניקוי הרצפה בסביבה ביתית בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, על משטחים שאינם רצפות או בסביבה 
מסחרית או תעשייתית.

מוצר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים )כולל ילדים( עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מופחתות, 
או עם היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במוצר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.

. פעולות 
הניקוי והתחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך 
אחר.

יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המוצר.
המוצר אינו צעצוע. יש להקפיד על כך שילדים וחיות מחמד יהיו במרחק בטוח מעמדת הריקון האוטומטי בזמן שהיא 

פועלת.
אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו בכבל מיוחד שניתן לקבל מהיצרן או מנציג השירות שלו.

יש להציב את עמדת הריקון האוטומטי במקום פתוח ולא במקומות המצויים מעל הקרקע כמו מדרגות.
אין להזיז את עמדת הריקון האוטומטי על ידי שימוש בכיסוי העליון שלה כידית.

אין לעמוד או לשבת על עמדת הריקון האוטומטי.
אין לשפוך נוזלים לתוך עמדת הריקון האוטומטי או לטבול אותה במים.

אין להשתמש בעמדת הריקון האוטומטי ללא התקנת השקית החד-פעמית.
אין להשתמש בשואב השוטף בטמפרטורת סביבה העולה על 40°C או הנמוכה מ-0°C, על רצפה רטובה או על חומרים 

דביקים.
אין להתקין את עמדת הריקון האוטומטי, להטעין אותה או להשתמש בה מחוץ לבית, בחדרי אמבט או בסמוך לבריכה.

אין להניח ילדים, חיות מחמד או פריט כלשהו על גבי עמדת הריקון האוטומטי כשהיא במצב מנוחה או כשהיא פועלת.
לפני ניקוי עמדת הריקון האוטומטי או תחזוקתה, יש לוודא שהיא מנותקת מהחשמל.

כדי למנוע פציעות, אין לדחוף אצבעות לתוך הרווחים שבעמדת הריקון האוטומטי.
אין להניח חפצים כלשהם על פתחי הריקון האוטומטי.

בעת הובלת השוטף שואב יש לוודא שהוא כבוי, וככל האפשר לשמור אותו באריזתו המקורית.
יש להשתמש במוצר זה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש. המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק שנגרם 

עקב שימוש לא ראוי במוצר זה.

הוראות בטיחות לעמדת טעינה/ מטען

תחנת הטעינה מיועדת לשימוש פנים בלבד במקום שאינו חשוף לשמש, גשם וכדומה.
לעולם אין להחליף את פתיל החשמל או את תחנת הטעינה בתחליפים לא מקוריים – יש לבצע החלפה 

רק בכבל מקורי הניתן לרכישה מיבואן המוצר.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה של פתיל החשמל מרשת החשמל.

חברו את עמדת הטעינה רק לשקע חשמל המספק את רמת המתח המתאימה המסומנת על עמדת הטעינה.
מנעו חדירת מים או לחות.

הרחיקו את עמדת הטעינה מטמפרטורות קיצוניות כגון: סביבת רדיאטור, תנור חם או מקום החשוף לקרינת השמש.
הרחיקו את עמדת הטעינה מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דולקים, להבה גלויה וכדומה.

מנעו נפילת עצמים על עמדת הטעינה.
הימנעו מהתזת נוזלים כולל חומרי ניקוי או חומצות כלשהן על עמדת הטעינה וחלקיה.

וודא שפתיל החשמל מונח באופן שאין סכנה שידרכו עליו או שיתקלו בו.
בשימוש בכבל מאריך יש לוודא את תקינות מוליך הארקה שבכבל.

לניתוק בטוח יש לאחוז בתקע פתיל החשמל ולא בכבל, ולמשוך אותו משקע החשמל.
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סקירת המוצר

תכולת האריזה

שים לב: 
· איורי המוצר, האביזרים וממשק המשתמש במדריך למשתמש הם לצורכי התייחסות בלבד. המוצר והפעולות בפועל עשויים להשתנות עקב שיפורים שבוצעו במוצר.

· השואב-שוטף שבו משתמשים עם עמדת ריקון אוטומטי זו נמכר בנפרד. לפרטים על אופן השימוש בשואב-שוטף ותחזוקתו, יש לעיין במדריך למשתמש של השואב-שוטף.
· כדי להשתמש בעמדת ריקון אוטומטי זו, יש להתקין בשואב-שוטף את תא האבק עם ריקון אוטומטי.

מדריך למשתמשכבל חשמל תא אבק עם ריקון אוטומטי עמדת ריקון אוטומטי
 )עם שקית חד-פעמית מותקנת מראש(

שקית חד-פעמית
 )חלופית(

עמדת ריקון אוטומטי

מבט מאחור

מבט מלמטה

מחזיק כבל

יציאת חשמל
מתג הפעלה/כיבוי

חריצי כבל

כיסוי תעלת האוויר

כיסוי עליון

מבט מלפנים

לחצן ניקוי / ריקון אוטומטי
לחץ כדי להתחיל בניקוי.

לחץ לחיצה ארוכה למשך 2 שניות כדי 
לרוקן את תא האבק.

אזור איתות

מגעי טעינה

פתח ריקון אוטומטי

נורית החיווי
לבן: מופעל / השואב-שוטף טעון במלואו

מהבהב בלבן: השואב-שוטף בטעינה
מהבהב בכתום: השקית החד-פעמית מלאה 

/ השקית החד-פעמית לא הותקנה / שגיאה
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תא אבק עם ריקון אוטומטיעמדת ריקון אוטומטי )הכיסוי העליון פתוח(

שקית חד-פעמית

ידית

מהדק תא האבק

כיסוי תא האבק

סינון

שים לב: עמדת הריקון האוטומטי מגיעה כאשר שקית חד-פעמית הותקנה בה מראש במפעל.

פתח ריקון אוטומטי

חריץ

מסנן )אינו ניתן להסרה(

התקנה

3. הרחק את עמדת הטעינה המקורית.

2. התקן את תא האבק עם ריקון אוטומטי.

1. הסר מהשואב-שוטף את תא האבק המקורי.

4. התקן את עמדת הריקון האוטומטי.
· הנח את עמדת הריקון האוטומטי בשטח פתוח שבו קליטת רשת ה-Wi-Fi טובה.

· השתמש במחזיק הכבל ובחריצי הכבל כדי לארגן את כבל החשמל.

> 0.5 m

> 0.5 m

> 1.5 m כרוך את כבל ①
החשמל העודף 

במחזיק הכבל.

②  הכנס לחריצי הכבל 
את חלקו של כבל החשמל 

שנמצא על הקרקע.
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כיצד להשתמש

הפעלה וטעינה

חבר את עמדת הריקון האוטומטי לחשמל והפעל אותה. המחוון בעמדת 
הריקון האוטומטי יידלק בלבן.

הנח ידנית את השואב-שוטף על גבי עמדת הריקון האוטומטי. השואב-שוטף 
יופעל אוטומטית ויתחיל בטעינה.

לאחר שהשואב-שוטף טעון במלואו, המחוון בעמדת הריקון האוטומטי יישאר 
לבן למשך 10 דקות, ולאחר מכן יכבה.

הפעל את עמדת 
הריקון האוטומטי

התחל לנקות

ריקון תא האבק

, השואב-שוטף יעזוב את עמדת הריקון האוטומטי כדי  לחץ על הלחצן 
להתחיל בניקוי.

כשהשואב-שוטף מסיים משימת ניקוי, הוא חוזר לעמדת הריקון האוטומטי 
לטעינה. לאחר מכן, עמדת הריקון האוטומטי תחל באופן אוטומטי לרוקן את 

תא האבק.

אם תכונת הריקון האוטומטי של האבק הושבתה באפליקציה, עמדת הריקון האוטומטי לא תרוקן באופן 
אוטומטי את תא האבק.

אם תדירות הריקון האוטומטי שונתה באפליקציה, עמדת הריקון האוטומטי תרוקן את תא האבק 
בהתאם לתדירות שהוגדרה.

אם עמדת הריקון האוטומטי אינה מרוקנת את תא האבק באופן אוטומטי, ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על 
הלחצן  בעמדת הריקון האוטומטי למשך 2 שניות כדי להפעילה.

לפני השימוש בתכונה זו, יש לוודא שעמדת הריקון האוטומטי מופעלת והשואב-שוטף מחובר אליה.
כדי להבטיח שהשואב-שוטף יכול לחזור בקלות לעמדת הריקון האוטומטי לאחר ניקוי, יש לאפשר לשואב-

שוטף להתחיל מעמדת הריקון האוטומטי, ולמנוע את הזזתה במהלך משימת הניקוי.

שים לב: 

שים לב: 

לחץ על המתג לכיוון הסימון "I" - עמדת הריקון האוטומטי תופעל; לחץ על המתג לכיוון "O" - עמדת הריקון       
האוטומטי תכבה.

עמדת הריקון האוטומטי אינה יכולה לפעול אם היא אינה מחוברת לחשמל או אם היא לא הופעלה.

שים לב: 

ניקוי תא האבק עם ריקון אוטומטי )מומלץ על ניקוי שבועי(

תחזוקה שוטפת

1. פתח את הכיסוי העליון של השואב-שוטף ולחץ על תפס תא האבק כדי 
להוציא את תא האבק עם ריקון אוטומטי כלפי מעלה.

2. פתח את תא האבק ורוקן את תכולתו, ולאחר מכן נגב את פתחי הריקון 
האוטומטי בעזרת מטלית.

שים לב: כדי להימנע מסתימות במסנן, טפח קלות על תא האבק בעת ריקון תכולתו.
פתח ריקון 

אוטומטי

4. הסר את המסנן כפי שממחיש התרשים, נער אותו היטב כדי להוציא שאריות מים והנח אותו להתייבש 
בצד. אחר הייבוש, התקן אותו חזרה.

3. הוסף מים נקיים לתא האבק וסגור את הכיסוי שלו. נער את תא האבק חזור ושוב 
ושפוך את המים. חזור על שלבים אלה עד שהמסנן יהיה נקי.

זהירות: בניקוי המסנן יש להשתמש במים נקיים בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי.

שים לב:
· אין לנסות לנקות את המסנן במברשת או באצבע.

· מומלץ לנקות פעם בשבועיים.
· על המסנן להיות יבש לגמרי לפני השימוש.

 ·

 ·

 ·

 ·

 ·

 ·
 ·

 ·

 ·

 ·
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החלפת השקית החד-פעמית

1. פתח את הכיסוי העליון של עמדת הריקון האוטומטי, משוך את הידית כלפי 
מעלה כדי להוציא את השקית החד-פעמית והשלך אותה.

כשיש להחליף את השקית החד-פעמית, המחוון בעמדת הריקון האוטומטי יהבהב בכתום, ובאפליקציה תופיע הודעה.

2. באמצעות מטלית יבשה, סלק את האבק והפסולת מהמסנן.

3. הכנס את הלוח לתוך החריץ, והקפד להתקינו במקומו בצורה בטוחה.

4. לחץ כלפי מטה על הכיסוי העליון של עמדת הריקון האוטומטי כדי להבטיח 
את סגירתו המלאה.

שים לב: משיכה כלפי מעלה בידית תאטום את השקית החד-פעמית כדי למנוע נפילה אקראית של 
אבק ופסולת.

הלוח

אם תעלת האוויר חסומה, בצע את השלבים הבאים כדי לנקות אותה.

2. בדוק האם תעלת האוויר חסומה 
בעצמים זרים, ואם יש צורך, הוצא 

אותם.

3. התקן בחזרה את כיסוי תעלת האוויר והברג אותה.

1. שחרר את הברגת כיסוי תעלת 
האוויר כדי להסיר אותו.

ניקוי תעלת האוויר בעמדת הריקון האוטומטי 
)נקה אותה לפי הצורך(

ניקוי מגעי הטעינה ופתחי הריקון האוטומטי 
)נקה אותם לפי הצורך(

נקה את מגעי הטעינה ואת פתחי הריקון האוטומטי בעזרת מטלית רכה ויבשה.

אזהרה: לפני הניקוי, ודא שעמדת הריקון האוטומטי כבויה ומנותקת משקע החשמל.
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פתרון בעיות

סיבה אפשרית ופתרון הבעיה

ישנם מכשולים רבים מדי סביב עמדת הריקון האוטומטי. הנח את עמדת הריקון האוטומטי באזור פתוח יותר.
נקה את אזור האיתות של עמדת הריקון האוטומטי.

הזזת השואב-שוטף עשויה לגרום לו למקם את עצמו מחדש וליצור מיפוי מחודש אם המיקום מחדש נכשל. 
אם השואב-שוטף רחוק מדי מעמדת הריקון האוטומטי, יתכן שהוא לא יוכל לחזור אליה באופן אוטומטי 

בעצמו, ובמקרה כזה עליך להניח אותו ידנית על גבי עמדת הריקון האוטומטי.

השואב-שוטף אינו יכול לחזור לעמדת הריקון 
האוטומטי.

ודא ששני קצות כבל החשמל מחוברים בצורה נכונה ועמדת הריקון האוטומטי מופעלת.
במהלך פרקי זמן שבהם השואב-שוטף מוגדר 'לא להפריע', עמדת הריקון האוטומטי לא תרוקן את תא 

האבק באופן אוטומטי.
יתכן שעמדת הריקון האוטומטי לא תרוקן את תא האבק באופן אוטומטי אם תכונת הריקון האוטומטי 

הושבתה או אם תדירות הריקון האוטומטי שונתה באפליקציה.

תהליך הריקון האוטומטי של האבק אינו מתחיל לאחר 
שהשואב-שוטף חוזר לעמדת הריקון האוטומטי.

ודא ששני קצות כבל החשמל מחוברים בצורה נכונה ועמדת הריקון האוטומטי מופעלת.
ודא שהשואב-שוטף מחובר בצורה נכונה לעמדת הריקון האוטומטי.

השואב-שוטף אינו מתחיל בניקוי כשלוחצים על 
הלחצן ניקוי / ריקון אוטומטי.

בדוק האם השקית החד-פעמית מלאה, והחלף אותה מייד לפי הצורך.
בדוק כדי לוודא שהשקית החד פעמית הותקנה כהלכה. עיין בהוראות ההתקנה שבמדריך למשתמש.
בדוק אם פתחי הריקון האוטומטי בעמדת הריקון האוטומטי מלוכלכים, ונקה אותם מיד לפי הצורך.

בדוק האם תעלת האוויר בתחתית עמדת הריקון האוטומטי סתומה, ונקה אותה מייד לפי הצורך.

המחוון בעמדת הריקון האוטומטי מהבהב בכתום.

אם עמדת הריקון האוטומטי מזהה שתעלת האוויר סתומה, יתכן שיידרש זמן רב יותר מהרגיל כדי לרוקן 
את תא האבק. נקה את תעלת האוויר מייד לפי הצורך.

ריקון תא האבק אורך זמן רב מהרגיל.
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