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הוראות הפעלה

 אנא קראו את הוראות ההפעלה טרם השימוש. 
שמרו אותן היטב לעיון עתידי.
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אזהרה: כדי למנוע נזק לאנשים או לרכוש, לכם ולאחרים, אנא קראו בעיון ויישמו את הנחיות 
הזהירות המפורטות להלן לפני השימוש במוצר. הנחיות הזהירות מחולקים לשני חלקים: 
"אזהרות" ו -"תשומת לב" שניהם הם היבטים חשובים לשימוש בטוח ויש להקפיד עליהם.

אזהרה: אזהרות לסכנות מוות או לפציעה חמורה בעת תפעול שגוי.
תשומת לב  אזהרות לסכנות לפציעות קלות או נזק למוצר בעת תפעול שגוי.

או  ילדים  ידי  על  לשימוש  מיועד  אינו  המוצר   .1
או  תחושתית  פיסית,  יכולת  בעלי  מבוגרים 
מנטלית מופחתת, או היעדר הניסיון והידע , אלא 
אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש 

במוצר, על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
בכדי  השגחה,  תחת  להיות  צריכים  ילדים   .2

להבטיח שאינם משחקים עם המוצר.
3. אין להשתמש במוצר זה באזורים רטובים כמו 

אמבטיות או ליד מקלחות.
4. אין להשתמש במוצר זה לניקוי נוזלים, גפרורים 
קצר,  לגרום  לא  )כדי  שהושלכה  אשפה  או 

התחשמלות או תקלה במוצר(.
5. אין למשוך את התקע או לגעת בשקע החשמל 

כאשר הידיים רטובות.
או  ניזוק  התקע  כאשר  במוצר  להשתמש  6. אין 
השקע רופף )כדי להימנע מהתחשמלות, קצר 

או שריפה(.
דלק,  לשאיבת  זה  אבק  בשואב  להשתמש  7. אין 
חפצים  אחר,  דליק  נוזל  כל  או  צבע  מדללי 
הגורמים לניצוצות, אבקת טונר ואבקות דליקות 
אחרות, ואין להשתמש בשואב האבק ליד חומרים 
אלה או גזים דליקים ונפיצים כדי למנוע שריפות.

8. אין לפרק, לתקן או לבצע שינויים במוצר בעצמכם 
מלבד  לקוי,  תפקוד  או  נזק  שריפה,  למנוע  כדי 
להנחיות  בהתאם  מתכלים  חלקים  החלפת 

במדריך זה.
תווית  על  שנקוב  כפי  רשת  במתח  9. השתמשו 
כח  בספק  או  בגנרטור  תשתמשו  ואל  המוצר 

לזרם ישר, כדי למנוע שריפה או התחשמלות.
על  המצטבר  האבק  את  בקביעות  לנקות  10.יש 
התקע באמצעות מטלית יבשה כדי למנוע שריפה 
שעלולה להיגרם עקב בידוד לקוי וסיבות אחרות.

11. יש להכניס את התקע היטב למקומו הנכון כדי 
למנוע התחשמלות, קצר או שריפה.

12. יש להפסיק את השימוש במוצר זה במצבים 
או  שריפה  לעשן,  לגרום  לא  כדי  חריגים, 

התחשמלות.

אמצעי זהירות

פועל  לא   )1( הבאים:  המצבים  התרחשות  עם   .13
 )2(  ,ON למצב  המתג  את  מפעילים  כאשר 
חיבור   )3( המוצר,  בפעולת  תכופות  הפסקות 
 )4( חשמל אקראי בעת תזוזת השקע או הכבל, 
עיוות חריג וחימום של הגוף,  )5( ריח שריפה, או )6( 
יש לנתק את המוצר מידית  רעש חריג בפעולה, 
מרשת החשמל וליצור קשר עם מוקד השירות כדי 

לתקן או להחליף את הדרוש ולמנוע סכנה.
14. יש לנתק את המוצר ממתאם הטעינה ומרשת 
החשמל לפני כל טיפול או ניקוי או תחזוקה, כדי 

למנוע התחשמלות או פציעה.
את  כבו  במברשת,  חריג  מצב  וקיים  במידה   .15
המוצר מידית ובדקו האם מלופף שיער מסביב 
אחרים,  ארוכים  סיבים  או  הרצפות  למברשת 

ונקו אותם בזמן.
16. אין לרסס מים לתוך גוף השואב או התקע, אין 

לטבול את גוף השואב או התקע במים.
לטעינת  אחרים  במטענים  להשתמש  אין   .17

המוצר מלבד זה שסופק בערכת המוצר.
במידה ומתאם הטעינה ניזוק, החלפתו או תיקונו 

יתבצעו על ידי היבואן בלבד.
אוחזים  הנכם  כי  וודאו  התקע,  משיכת  בעת   .18
בגוף התקע. אין למשוך את כבל החשמל )כדי 
למנוע התחשמלות, קצר חשמלי או נזק שייגרם 

לכבל החשמל(.
בגדים  שיער,  כמו:  גוף  חלקי  הרחיקו  אנא   .19
רפויים ואצבעות ממחברים ופתחי השאיבה של 

המברשת.
20. אין להפעיל את המוצר קרוב לחלקי גוף כמו: 

אוזניים, עיניים ופה.
21. הסוללה הינה התקן אטום ואין אמצעי זהירות 
מיוחדים במצב רגיל. נזילת נוזל מתוך הסוללה 
הינו מקרה קיצון העלול לגרום לגירוי או צריבות. 
פי  על  פעלו  אנא  כזה,  מגע  והתרחש  במידה 

ההנחיות הבאות:
1. מגע בעור - לשטוף עם מים וסבון. 

2. מגע בעיניים - לשטוף מידית עם מים במשך 
15 דקות לפחות ופנו לעזרה רפואית.

אזהרות
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אמצעי זהירות

אין להפעיל את שואב האבק לזמן ממושך כאשר פתח השאיבה חסום.  .1
2. אין לחסום את פתחי האוורור )כדי למנוע עיוות, תקלה או שריפה שתיגרם עקב חימום יתר(.

3. אין לגרור את גוף השואב )למנוע שריטות על המרצפות(.
4. אין לאפשר לילדים לשחק עם גוף השואב )להימנע מפציעה או נזק למוצר(.

5. אין להפיל את שואב האבק או להפעיל עליו לחץ )כדי למנוע תאונות שריפה או התחשמלות(.
6. וודאו שמיכל איסוף האבק מותקן כראוי לפני השימוש )למניעת נזק למנוע ולגוף(.

7. בדקו האם כבל מתאם הטעינה במצב תקין לפני תחילת הטעינה.
8. וודאו שהמסנן מותקן כראוי כאשר אתם משתמשים לראשונה בשואב האבק או כאשר מחליפים מסנן 

מסוים.
9. במידה וישנו לכלוך רב במיכל האיסוף, דאגו לפנות אותו בזמן כדי לוודא שמסלול האוורור פנוי, ולמנוע 

ירידה בעוצמת  השאיבה או התחממות המנוע.
10.את מארז הסוללה יש להשליך בבטחה ע"פ הנחיות המשרד לאיכות הסביבה. אין להשליך את 

הסוללה יחד עם פסולת ביתית.
11.אין לשאוב חפצים גדולים ובעיתיים כגון: עץ, שיער, כותנה, בצק, מסטיק וכדומה.

12.היזהרו בעת השימוש בשואב האבק לניקוי לכלוך במדרגות כדי למנוע מעידה.
13.וודאו ששואב האבק מנותק מרשת החשמל בעת התקנה או פירוק המברשת או אביזרים אחרים.

 14. אין להשתמש או לאחסן את שואב האבק במצבי קיצון, כמו טמפרטורה חריגה.
מומלץ להשתמש בשואב האבק בטמפרטורת סביבה ביתית שבין 0-35 מעלות צלזיוס, ולאחסנו 

במקום קריר ויבש.

לתשומת ליבכם
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לחצן עוצמת שאיבה שקע טעינה

 לשונית
מיכל האבק

לחצן לפירוק 
מיכל האבק

לחצן הפעלה /כיבוי

נורית חיווי סוללה
חיווי סטטוס

מיכל אבק

לחצן פירוק

מוט חיבור מתכתי

לחצן פירוק

נורה- רגישות

 גלגלת
מסתובבת

לשונית 
פירוק 
גלגלת 
מסתובבת

רצועת פגוש קדמי

נורת תאורה
מברשת מסתובבת

סקירת המוצר

גוף השואב
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סקירת המוצר

התקנת המוצר

תוספות

התקנת הגוף

התקנת אביזרים

אביזרים

פיית שאיבה 
ארוכה 
ושטוחה

מברשת רב 
תכליתית 

)מכלול שאיבה 
שטוח וארוך(

מברשת סיבים

צינור הארכה גמיש

שאיבת 
ספות

2 X 2ברגים X מתאם טעינהמברשת ניקויתיבת קיבוע לקירדיבל פלסטי

1 הוציאו החוצה את גוף השואב ואת המוט 
המתכתי, כוונו את המוט כך שלחצן השחרור 

יופנה כלפי מעלה. הכניסו אותו בצורה אנכית 
לשקע המתאים בגוף שואב האבק בכיוון החץ כפי 

שנראה באיור הבא עד שיישמע צליל נקישה.

שואב האבק מצויד במספר אביזרים לצורכי הניקוי 
השונים. תוכלו לבחור את המתאים לכם.

 1 התקנת אביזר שאיבה שטוח וארוך
הכניסו את אביזר השאיבה השטוח והארוך 

בצורה אנכית, כאשר לחצן השחרור מופנה מעלה 
בהתאם לכיוון החץ וכפי שנראה באיור, האביזר 

יותקן כראוי כשתישמע נקישה.

2 הוציאו את המברשת החשמלית לצורך חיבור אל 
המוט המתכתי. כוונו את המברשת כאשר לחצן 

השחרור מופנה כלפי מעלה. הכניסו את המברשת 
אל השקע המתאים בהתאם לכיוון החץ כפי 

שנראה באיור עד שיישמע צליל נקישה.

 2. התקנת אביזר לשאיבת ספות
אחזו את האביזר כאשר הפתח מופנה כלפי מעלה, 

הכניסו אותו לתוך אביזר השאיבה השטוח והארוך 
בהתאם לכיוון החץ כפי שניתן לראות באיור.

הערה: ישנם אביזרים אחרים שניתן לחבר למוט 
הארכה המתכתי כמו אביזר לשאיבת פינות, אביזר 

לספות ועוד.
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סקירת המוצר
התקנה לקיר של תיבת הקיבוע

הערה: התקנה אינה ישימה עבור קירות מתקלפים, קירות מוכתמים וקירות רעועים. אנא דאגו שהקיר יהיה נקי, 
ללא אבק ולכלוך טרם ההתקנה.

התקנה מומלצת:
1. הדביקו את מדבקת הקיר השקופה על הקיר.

2. קראו בעיון את ההנחיות בגב התיבה לפני 
ההתקנה. סובבו את הידית על ידי סיבוב נגד כיוון 

השעון כדי להפריד בין המדבקה והתקן התלייה.

3. הדביקו את מתקן הקיר אופקית בגובה 92 ס"מ 
מהרצפה, הכניסו את הברגים לקיר בהתאם למיקום 
החורים, הסירו את ידית התיבה, והדביקו את ההתקן 

לקיר, שימו את הברגים והדקו את התיבה לקיר 
היטב.

4. כוונו והתאימו אנכית וסובבו עם כיוון השעון כדי 
להתקין את תיבת הקיבוע.

התקנה פשוטה:
הוציאו את תיבת הקיבוע, קבעו אותה יחד עם שואב 

האבק במקום הנכון, וכוונו את השואב כפי שנראה 
באיור. קלפו את המדבקה והצמידו את השואב 

ותיבת הקיבוע אל הקיר, לחצו חזק להצמדה. נתקו 
את שואב האבק והשאירו את תיבת הקיבוע על הקיר.

92 ס"מ

92 ס"מ

התקנת 
בורג

התקנת 
בורג
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 מיכל אבק מלאפריקהטעינהתכונה
)נורה אדומה מהבהבת(

BLUETOOTH חיבור 
)נורה כחולה דולקת(

 ניתוק
BLUETOOTH

תצוגת מצב

נורה אדומה מהבהבת כאשר מיכל האבק מלא. נורה כחולה דולקת בזמן חיבור ל- BLUETOOTH. הנורות האדומה והכחולה 
יהבהבו לסירוגין במצב תקלה, כיבוי לאחר 20 שניות. הערה: מסמל הבהוב    מסמל נורה כבויה    מסמל נורה דולקת 

הנחיות להפעלת המוצר

טעינה

הנחיות להפעלת המוצר
לחצו לחיצה ממושכת על מפסק ההפעלה במשך 
שנייה אחת, שואב האבק יחל לפעול ברמה רגילה 

כפי שהוגדר כברירת מחדל. בכל לחיצה בודדת 
נוספת על מפסק ההפעלה, שואב האבק יעבור בין 

רמת שאיבה חזקה לרמת שאיבה רגילה.
בלחיצה ארוכה נוספת על מפסק ההפעלה, תכבו 

את השואב.

1. קיבוע כבל החשמל
וודאו שמתאם הטעינה מחובר לרשת החשמל לפני 
הטעינה. את כבל החשמל יש להכניס לתוך החריץ 

בשני הצדדים של תיבת הקיבוע על הקיר.

לחצן עוצמת שאיבה

לחצן הפעלה / כיבוי

2. הצמידו את שואב האבק את הקיר, משכו את כבל 
החשמל והכניסו את תקע מתאם הטעינה אל שואב 

האבק ואת צידו השני אל רשת החשמל, כעת חיווי 
הטעינה דולק. כאשר כל נוריות החיווי ידלקו, הסוללה 

טעונה במלואה.

הערה:
1. יש לטעון את הסוללה במלואה לפני תחילת השימוש.

2. כאשר רק נורה אחת דולקת בשואב אבק, משמעו כי רמת הטעינה נמוכה, אנא טענו בזמן.
3. כאשר מתח הסוללה נמוך, השואב יכבה אוטומטית כדי להגן על הסוללה מנזק. אנא טענו בזמן.

4. לא ניתן להשתמש בשואב האבק בזמן טעינה.
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אופן השימוש
השימוש במברשת המסתובבת

השימוש באביזרים במצבים שונים

מברשת סיבים מסתובבת, יכולה לשמש לצורכי ניקוי 
רצפות, ושטיחים בעלי שיער קצר.

1.  אביזר שאיבה ארוך ושטוח: מתאים לדלתות, 
חלונות, מרווחים צרים במדרגות וכול'.

3.  צינור הארכה גמיש: לפינות בעלי נגישות קשה.

מברשת צמר רכה יכולה לשמש לניקוי רצפות עם אריחי 
קרמיקה ,רצפות מעץ, לנקות ולהבריק באותו זמן. 

לא מומלץ להשתמש במברשת הרכה לניקוי 
שטיחים.

2. מברשת רב שימושית: מתאימה לספות, כורסאות, 
חלונות ולכל סוגי משטחי העבודה.

הערה: 
1. בעת ניקוי פינות חשוכות, הנורות שבמברשת ידלקו ויכוונו אוטומטית באמצעות חיישני תאורה החשים את רמת 

התאורה הסביבתית. 
2. המברשת האלקטרונית תיעצר אוטומטית במקרים חריגים: אם נשאב עצם גדול מידי או שמתלפפת על 

המברשת כמות סיבים גדולה. המברשת לא תסתובב עד לניקויה.
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התקנת יישומון

ניקוי המוצר

1. משתמשים יכולים לשלוט בביצועי המוצר 
באמצעות יישומון "ROIDMI" הניתן להורדה 

מחנות היישומים. יישומון זה נתמך הן באנדרואיד 
והן ב-IOS. את היישומון ניתן להוריד גם 

/ www.roidmi.com/en:מהאתר
2. חיבור – מעמוד הבית של 

 MY :המשיכו ל ROIDMI
DEVICE וחברו את שואב 

האבק האלחוטי. לאחר חיבור 
מוצלח, תוכלו למצוא את 

המוצר ב- MY DEVICE. הפעילו 
את ה- Bluetooth בטלפון החכם וחברו אוטומטית 

את המוצר. 

3. עבודה עם mijia  - המוצר מתוכנן להתחבר 
 .Mi AI או  Mi Home ולתקשר עם יישומוני

פירוק והתקנה של מיכל איסוף האבק

1. פירוק מיכל איסוף האבק
לחצו על לחצן שחרור המיכל, משכו את המיכל בכיוון 
אופקי החוצה מגוף שואב האבק. לאחר מכן, שחררו 

בעדינות את המיכל.
 

הערה: נתקו את המוצר מרשת החשמל לפני הניקוי.
עצה: פרקו את מיכל איסוף האבק בסמוך לפח אשפה, השלכת האבק ישירות לפח אשפה יכולה למנוע זיהום 

סביבתי משני.

2. פתיחה וסגירה של מיכל איסוף האבק
לחצו על המכסה כלפי מטה עד שישמע צליל 

נקישה.

3. פירוק והתקנה של אביזרי מיכל איסוף האבק
הפכו את מיכל האיסוף והוציאו החוצה את המסנן, 

משכו את ידית המכלול המכני של ערבול האוויר 
באותו כיוון, והסירו אותו. לאחר הניקוי הרכיבו אותם 

בסדר הפוך.

4. התקנת מיכל איסוף האבק
הכניסו את לשונית הבטיחות של מיכל איסוף האבק 
אל המגרעת בגוף השואב, ובתנועה כנגד כיוון השעון 

נעלו את המיכל למקומו עד שישמע צליל נקישה.

ידית המסנן

ידית המכלול המכני לערבול האוויר

לשונית הביטחון למיכל האבק
מיכל האבק
מכסה מיכל האבק

הערה: בעת התקנת את חלקי המסנן, התקינו אותם 
בהתאמה למכסה המיכל.
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1.הניחו את המברשת המסתובבת כלפי מעלה, 
שחררו את לשונית הנעילה של מכסה ההגנה של 

המברשת. הוציאו את המברשת המסתובבת, ונקו 
אותה מכל הפסולת שהצטברה עליה.

 2. ניקוי המברשת המסתובבת
השתמשו במברשת הניקוי להסיר את השיער 

והסיבים מהמברשת, חתכו במידת הצורך את 
הסיבים המלופפים ונקו אותה היטב.

ניקוי המוצר
המברשת המסתובבתניקוי מיכל האבק

1. ניקוי המכלול המכני לערבול האוויר
הוציאו החוצה את המכלול המכני ונקו את האבק 

והשערות שהצטברו על הרשת המתכתית.

2.ניקוי מיכל איסוף האבק והרשת המתכתית
שטפו במים את מיכל איסוף האבק והרשת 

המתכתית, יבשו אותם היטב לפני השימוש הבא.

3.ניקוי המסנן
הוציאו את המסנן החוצה, השתמשו במברשת לניקוי 

האבק התקוע, תוכלו להחליף את המסנן המסוים 
במידת הצורך. מומלץ להחליף את המסנן אחת 
לשלושה חודשים כדי להבטיח את איכות הניקיון.

שחרר את לשונית 
הנעילה של מכסה 

ההגנה מעל המברשת

החלק הקבוע של 
המברשת המסתובבת

הערה: בעת החלפת המברשת, נתקו את המברשת 
מבית המברשת, מנעו מילדים לפרק את המברשת.



ROIDMI

אמצעי בטיחות
מיקום

הניחו את שואב האבק במקום בטוח למניעת מעידה.
הרחיקו את שואב האבק מאש וממקומות אחרים עם 

טמפרטורה גבוהה.
אין להשתמש בשואב האבק תחת תנאי קיצון, כמו 

טמפרטורה חריגה, מומלץ להשתמש בסביבה 
ביתית C 35° - 0°, יש לאחסן את שואב האבק 

במקום קריר ויבש.
מומלץ לטעון את שואב האבק אחת לשלושה 

חודשים במידה ואינו נמצא בשימוש זמן רב או 
שנמצא באחסון.

לפני השימוש
לפני טעינה, בדקו שכבל מתאם הטעינה שלם ותקין.

לאחר אחסון ממושך, אנא טענו את הסוללה לפני 
שימוש.

אנא וודאו כי המסנן מותקן כראוי לפני השימוש 
הראשון בשואב האבק או החליפו אותו במידת הצורך.

בזמן שימוש
אין להשתמש בשואב האבק באזור עם גזים דליקים 

ונפיצים.
אין להשתמש בשואב האבק לשאיבת חומרי ניקוי, 

בנזין, שברי זכוכית, מחטים, אבק רטוב, שפכים, 
גפרורים ופריטים דומים.

אין להשתמש בשואב האבק לאיסוף מלט, אבקת 
גבס וחלקיקים שונים אחרים, או צעצועים, כדורי נייר 

וחפצים גדולים אחרים, כדי למנוע תקלה במוצר.
בעת השימוש בשואב האבק, אין לחסום את פתחי 

השאיבה או לעצור את סיבוב המברשת, כדי למנוע 
תקלה במנוע.

אין להשתמש בשואב האבק לשאיבת מים או נוזלים 
אחרים, אין לשטוף את השואב עם מים כדי למנוע 

גרימת קצר חשמלי.
במידה ומתרחש מצב חריג במברשת בזמן שימוש, 

אנא כבו מידית את שואב האבק ובדקו האם 
מסובכים במברשת שערות או סיבים ארוכים אחרים, 

נקו את המברשת בזמן.

אם שואב האבק אינו פועל לאחר טעינה מלאה, 
פנו למוקד השירות לבדיקה וטיפול, אל תפרקו את 

המוצר בעצמכם.
אין להשתמש בשואב האבק ללא מיכל איסוף האבק.
אין לאפשר לילדים או אנשים מוגבלים או בעלי נכות 

נפשית להשתמש בשואב האבק.
במידה ובזמן שימוש מהבהבת נורית חיווי כחולה 

בגוף שואב האבק, הוא יעבור אוטומטית למצב 
המתנה - אנא חברו את שואב האבק ליישומון בחיבור 

Bluetooth כדי לבדוק את סיבת אי התפקוד.

תחזוקה
השתמשו במטלית יבשה לניקוי שואב האבק, אין 

להשתמש בבנזין, אלכוהול וחומרי ניקוי כימיים אחרים, 
הדבר יגרום לסדקים בגוף השואב ולדהיית צבעו.

אנא כבו את שואב האבק לפני ניקוי חלקיו.
אנא נקו בזמן את מיכל איסוף האבק כדי לוודא 

מעברי אוורור טובים, ולמנוע ירידה באיכות השאיבה 
או התחממות המנוע שתיגרם מחסימה.

מומלץ להחליף את המסנן אחת לשלושה חודשים, 
מומלץ לקצר את מחזור ההחלפה במידה והמוצר 

נמצא בשימוש תכוף.

אמצעי זהירות לשימוש במקור חשמל
אנא אל תשתמשו בשואב האבק כאשר הוא במצב 

המתנה. 
מארזי סוללות ישנים יש למחזר באופן בטיחותי, אין 

להשליכם עם הפסולת הביתית.
אין להשתמש במטענים אחרים לטעינת שואב האבק.

אין להשתמש במתאם הטעינה שסופק לטעינת 
מוצרים אחרים.

במידה וכבל החשמל ניזוק, למניעת סכנה, החלפתו 
חייבת להתבצע על ידי היבואן בלבד.
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איתור תקלות 

תכולת ערכה

כאשר שואב האבק אינו פועל בצורה תקינה, אתרו את הבעיה בהתאם לטבלה הבאה או פנו למוקד השירות.

פתרוןהסיבה לתקלההתקלה

 המברשת
לא מסתובבת

ניקוי המברשתשיער וסיבים רבים מלופפים מסביב למברשת
 נעשה שימוש במברשת ניילון רכה על רצפה

לא מתאימה
השתמשו במברשת סיבים

 מנוע
לא מסתובב

טענו את שואב האבק בזמןרמת טעינה נמוכה בסוללה
רוקנו את מיכל האיסוףמיכל איסוף האבק מלא

הפעילו מחדש לאחר התקררות השואבשימוש לזמן ממושך, טמפרטורה גבוהה מידי

ירידה 
בתפוקת 
השאיבה

נקו או החליפו אותוהמסנן מלא אבק
צינור כניסת האוויר או המברשת חסומים או 

שהמברשת לא פועלת
נקו את הפסולת שנצמדה למברשת 

החשמלית
בדקו בזמן את הרשת המתכתית ונקו אותהנייר או סיבים חוסמים את הרשת המתכתית

 בדקו בזמן שפתחי האוורור אינם חסומים פתחי אוויר חסומים
ונקו אותם

נוריות הטעינה 
אינו דולקות

בדקו שמתאם הטעינה מחובר היטב לרשת מתאם הטעינה אינו מחובר כראוי
החשמל ולגוף השואב

XCQ01RMשם
•אחסון לשואב האבק

•מברשת חשמלית
•מוט חיבור מתכתי

•מברשת מסתובבת מקטיפה רכה
•)מכלול שאיבה שטוח וארוך(

•מתאם טעינה
•קופסת קיבוע לקיר

•דיבלים מפלסטיק וברגים
HEPA מסנן•
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אחריות
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



שם היצרן: 
.Wuxi Roidmi information Technology Co., Ltd

 Huishan Rd., Life Science & Technology Park, Huishan District, 1699 :כתובת היצרן
Wuxi, Jiangsu, China

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


