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שואב אבק אלחוטי
Xiaomi Vacuum Cleaner G11

מדריך למשתמש
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1. הנחיות בטיחות

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

• מוצר זה אינו ניתן לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( בעלי                                
יכולות פיסיות, חושיות או נפשיות 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.
• שואב האבק אינו צעצוע. זהו אינו משחק לילדים ואין לאפשר לילדים 

לתפעל את המוצר 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. 
 BLJ24WD260090P-V השתמשו במתאם הטעינה החשמלי מדגם •

בלבד.
• השתמשו במארז סוללות מדגם MJWXCQ05XYHW-DC בלבד.

• במקרה של נזק למתאם הטעינה החשמלי או לפתיל הזינה או 
לסוללה, יש להחליפם ברכיב מקורי בלבד, אותו ניתן לרכוש אצל 

היבואן בפנייה למוקד שירות הלקוחות.
• על מנת להפחית סכנת שריפה, פיצוץ או פציעה, בדקו ווודאו 

תמיד, שסוללת הליתיום-יון ומתאם הטעינה החשמלי במצב תקין, 
לפני השימוש בשואב האבק. אל תשתמשו בשואב האבק במידה 

ואחד מהם לקוי או תקול.

• אביזר המברשת החשמלית נטולת הקשרים, מברשת חשמלית קטנה 
לספה/מיטה, הסוללה, מוט ההארכה ושואב האבק הינם מוליכים 
חשמליים ואין  להטביל אותם במים או בכל נוזל אחר. וודאו שכל 

החלקים יבשים לחלוטין לאחר הניקוי.
• על מנת למנוע פציעות שנגרמות על ידי חלקים נעים, נקו את שואב 
האבק לפני ניקוי אביזר המברשת החשמלית נטולת הקשרים ומברשת 

קטנה לספה/מיטה. אביזר המברשת החשמלית נטולת הקשרים, 
המברשת הקטנה לספה/מיטה, מיכל האבק והמסנן חייבים להיות 

מותקנים כראוי לפני השימוש בשואב האבק.
• יש לבדוק באופן תקופתי את מוט ההארכה ולעצור את השימוש במוצר 

במקרה של תקלה במוט.
• לעולם אל תשתמשו בשואב האבק על מנת לאסוף נוזלים דליקים 
או נפיצים, כגון: דלק, וכן שום נוזלים אחרים דוגמת מים או נוזלים 

רעילים, כגון: נוזל הלבנה או נוזלים לפתיחת סתימות.
• אין להשתמש בשואב האבק על מנת לאסוף חלקיקי קירות גבס,  אפר 

או חומרים עשנים או דולקים, דוגמת: פחם, בדלי סיגריה או גפרורים.
• אין להשתמש בשואב האבק על מנת לאסוף חפצים קשים, כגון: 

זכוכית, מסמרים, ברגים או מטבעות, שעשויים לפגום במוצר.
• הרחיקו שיער, בגדים רפויים, קצות אצבעות וחלקי גוף אחרים 

מפתחי שואב האבק ומחלקיו הנעים. אין לכוון את פתחי השאיבה, 
מוט ההארכה או כל אביזר נלווה אחר לכיוון העיניים או האוזניים, ואין 

להכניס אותם לפה.

• אל תכניסו שום חפץ לפתחי שואב האבק ואל תשתמשו בשואב האבק 
כשפתחיו חסומים. נקו את פתחי שואב האבק מאבק, מוך, שיער או 
לכלוך אחר, שעלול להפחית את עוצמת השאיבה של שואב האבק.
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• אין להשעין את שואב האבק על כסאות, שולחנות או על משטח 
לא יציב אחר, היות והדבר עלול לגרום לנזק למוצר או לפציעה. 

במקרה של תקלה בשואב האבק עקב נפילה או נזק, אנא צרו קשר 
עם מוקד שירות הלקוחות. אל תנסו לפרק את שואב האבק בכוחות 

עצמכם.
• עקבו אחר כל ההנחיות במדריך למשתמש לגבי טעינת סוללת 

המוצר. טעינה לא נכונה של שואב האבק בטווח הטמפרטורות 
המפורט עלול לגרום נזק לסוללה.

• אל תטענו את שואב האבק ואל תאחסנו אותו ליד מקור חום או 
בסביבה לחה, למשל: ליד תנורי חימום, במטבח או בחדר האמבטיה.
• יש להשתמש רק באביזרים נלווים או בחלקי חילוף המאושרים על 

.Xiaomi ידי
• אין להשתמש באביזר המברשת החשמלית נטולת הקשרים או 

מברשת חשמלית קטנה לספה/מיטה על גבי כבלים חשמליים, על 
מנת למנוע סכנה פוטנציאלית.

• במידה והסוללה לא בשימוש, הרחיקו אותה מחפצי מתכת, כגון: 
אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים או ברגים. קיצור קטבי 

הסוללה מגביר את הסיכון לשריפה או כוויות.
• במקרה של שימוש בלתי סביר בסוללה, עלול להיפלט נוזל 

מתוכה. הימנעו ממגע עם הנוזל, משום שהוא עלול לגרום לגירויים 
וכוויות. יש לפנות לקבלת עזרה רפואית במידה ונוצר מגע של הנוזל 

עם העיניים.
• אסור לחשוף את הסוללה ואת המכשיר לאש, עקב סכנת פיצוץ.

• אסור לחשוף או להטביל את הסוללה במים, מי מלח או כל נוזל אחר.

• סוללת הליתיום-יון מכילה חומרים המסוכנים לסביבה. לפני 
השלכת שואב האבק, אנא הסירו קודם את מארז הסוללה ואז השליכו 
את המוצר, או מיסרו אותו בנקודת מיחזור בהתאם לחוקים והתקנות 

המקומיות.
• במקרה של דליפה מהסוללה, יש להימנע ממגע עם הנוזל, ולהעביר 
את הסוללה למתקן מיחזור מוסמך. במקרה של מגע עם העיניים, יש 

לשטוף את העיניים היטב עם מים ולפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.
• וודאו ששואב האבק מנותק מהחשמל כשאינו בשימוש לאורך זמן, 

וכן לפני תחילת ביצוע פעולות תחזוקה או תיקונים במוצר.
• אנא היו זהירים במיוחד בעת השימוש בשואב האבק על מנת לנקות 

מדרגות.
• אזהרת סכנת שריפה: אין להשתמש בכל סוג שהוא של בישום על 
המסנן של שואב האבק. סוגים אלה של מוצרים ידועים בכך שהם 

מכילים כימיקלים דליקים, שעלולים לגרום להתלקחות של שואב 
האבק.

• לקבלת ביצועי סוללה אופטימליים, ועל מנת להאריך את חיי 
 Eco השירות של הסוללה, מומלץ להשתמש ברמות עוצמת השאיבה

.Auto-ו
• יכול להיות שלא תהיה אפשרות להשתמש בעוצמת שאיבה 

Turbo בטמפ’ נמוכות מדי או כשעוצמת הסוללה נמוכה מדי. זהו 
מצב נורמלי. תכונה זו נועדה להגן על הסוללה ולמקסם את ביצועי 

.Auto או Eco הסוללה. ניתן להשתמש במקום זאת במצבי
 7OC-אין להשתמש בשואב האבק כשטמפרטורת הסביבה נמוכה מ •

או גבוהה מ-35OC. במידה וטמפ’ הסביבה חמה או קרה במיוחד, 
המצב יזרז את בלאי הסוללה ושואב האבק עשוי שלא לתפקד כראוי. 
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• אנא עקבו בקפידה אחר ההוראות במדריך למשתמש בעת 
השימוש בשואב האבק. המשתמשים אחראיים לכל אובדן או

נזק שעלולים להתרחש עקב השימוש בשואב האבק.

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

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

• אין להשליך את הסוללה לאשפה אלה במתקני מחזור המיועדים לכך.

2. מידע לגבי עמידה בתקינה

הצהרת תאימות
 

אנו בחברת Beijing Shunzao Technology Co. Ltd. מצהירים בזאת, שציוד זה תואם להנחיות ולנורמות האירופאיות
הרלוונטיות, וכן לתיקונים שלהן. הטקסט המלא של הנחיית האיחוד האירופי לגבי תאימות זמינה בכתובת האינטרנט הבאה

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

מידע לגבי השלכת WEEE ומחזור

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 מיקומים ותנאי השימוש בנקודות איסוף אלה.

Aut o

Aut o
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3. סקירת מוצר

רשימת אביזרים נלווים

Aut o

פיית חריצים

הערה: איורי המוצר, האביזרים הנלווים וממשק המשתמש במדריך למשתמש הינם למטרות המחשה בלבד.
המוצר בפועל והתכונות שלו עשויים להשתנות עקב שדרוגים במוצר.

מוט הארכהמתאם טעינה חשמליפיית מברשת

בסיס טעינה ואחסון 2 ב-1אביזר מברשת חשמלית נטולת קשריםמברשת חשמלית לספה/מיטה
)כולל 2 ברגים, 2 דיבלים(
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Aut o

תצוגה ולחצניםשואב אבק

הערה: כששואב האבק פועל בעוצמת שאיבה טורבו עם 
הפיה לחריצים או עם פיית המברשת, חיווי מצב הסוללה 

יהבהב בירוק. זהו מצב תקין.

מכלול מסנן

חיווי מצב סוללה

לחצן נעילת
מתג הפעלה

לחצן עוצמת שאיבה
/בחירת שפה

מצב הפעלה

לחצן שחרור סוללה

חיווי מצב סוללה

מיכל אבק

מתג הפעלה

סט סוללות

לחצן ריקון
מיכל אבק

מסך תצוגה

מגעי טעינה
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3. אופן ההתקנה

התקנת בסיס הטעינה והאחסון 2 ב-1התקנת הסוללה

• בסיס הטעינה והאחסון 2 ב-1 צריך להיות מותקן במקום קריר ויבש, 
בקרבת שקע חשמלי. לפני ההתקנה, וודאו שאין כבלי חשמל או 

צינורות בקיר עליו אמור להיות מותקן ההתקן.
• תחתית בסיס הטעינה והאחסון 2 ב-1 צריכה להיות בגובה של לפחות 

115 ס”מ מהרצפה.
• בחרו מקום מתאים להתקנה על הקיר וסמנו את המיקומים הרצויים 

עבור החורים.
• בעזרת מקדחה חשמלית עם מקדח בקוטר 8 מ”מ, קדחו את החורים 
במקומות המסומנים, בעומק של 40 מ”מ, ואז הכניסו דיבל אחד לכל 

חור.
• יישרו את חורי ההרכבה שעל התקן האחסון והטעינה 2 ב-1 עם 
החורים שבקיר, ואז חברו את הבסיס בעזרת הברגים המצורפים.

הסרת הסוללה

החליקו את שואב האבק לאורך מסילות הסוללה, עד להישמע 
נקישה, המעיד שהסוללה ננעלה במקומה.

הערה: לאחר התקנת הסוללה, לחצו על מתג ההפעלה על מנת 
להפעיל את שואב האבק.

החזיקו את שואב האבק ביד אחד ואחזו בסוללה ביד השנייה. לחצו 
על לחצן שחרור הסוללה ומשכו את שואב האבק לאחור כפי שמתואר 

באיור, על מנת לשחרר אותו מהסוללה.

מתחבר בקליק

115 cm

115 cm
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התקנת האביזרים הנלווים לתוך שואב האבק

מתחבר בקליקמתחבר בקליק

115 cm
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4. טעינה

חיווי מצב הסוללהטעינת שואב האבק בעזרת מתאם הטעינה

כבוי

סוללה כמעט מלאהסוללה חלשה
חצי סוללה

טוען )סוללה חלשה(

טוען )סוללה במצב בינוני(

טוען )סוללה כמעט מלאה(

הסוללה טעונה במלואה

מסך תצוגה

המספר שעל מסך התצוגה מייצג את רמת הטעינה הנוכחית של הסוללה, 
באחוזים. כשהמספר עומד על 100, הסוללה טעונה באופן מלא.

פועלמהבהב

• טענו את שואב האבק באופן מלא לפני השימוש הראשון. פעולה זו 
תימשך כ-3 שעות.

• ברגע ששואב האבק טעון באופן מלא, החיווי יכבה לאחר דקה, ושואב 
האבק ייכנס למצב חיסכון באנרגיה.

• שאיבה בעוצמה הגבוהה ביותר לאורך זמן עלולה לגרום להתחממות 
הסוללה, מה שעשוי להגביר את משך הטעינה. לפני טעינת שואב 

האבק, מומלץ לאפשר לו להתקרר למשך 30 דקות.

הערות:

ניתן לטעון את הסוללה כשהיא מחוברת לשואב האבק, או להסירה 
ולטעון אותה בנפרד.

טעינה בעזרת בסיס הטעינה והאחסון 2 ב-1

115 cm

115 cm

115 cm
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5. אופן השימוש

פיית חריציםאביזר מברשת חשמלית נטולת קשרים

פיית מברשת

לשאיבת אבק מווילונות, מקלדות, תקרות, פנים רכב, שולחנות סלון וכדומה. לניקוי אבק וכנימות מרוב סוגי הבד, כולל: מזרנים, ספות בד ושמיכות.

לניקוי מקומות צרים וקשים להגעה כמו פינות של דלתות וחלונות, לניקוי שיש, עץ ורצפות שטיח עם סיבים קצרים.
מסילות דלתות הזזה, פינות בקיר וחריצים, ופנים רכב.

הערה: זה נורמלי שהמברשת צוברת כמויות קטנות של שיער במהלך הזמן. 
אביזר המברשת חשמלית נטולת קשרים מכיל מנוע שיכול לסייע לחתוך 

שיערות שנתפסות בגליל המברשת. המנוע פועל באופן תקופתי ואז ממשיך 
לאורך תקופה מסוימת. השיער התפוס בגליל ייחתך באופן אוטומטי.

מברשת חשמלית לספה/מיטה

Aut o

Aut oAut o
Aut o
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הנחיות לתצוגה וללחצנים

6. טיפול ותחזוקה

בעת השימוש באביזר המברשת החשמלית נטולת הקשרים, מברשת 
חשמלית לספה/מיטה, פיית חריצים ופיית המברשת, שואב האבק 

משתמש במצב Auto כברירת מחדל, ומצב Auto יופיע על התצוגה

מצב הפעלה

חיווי מצב סוללה

לחצן נעילת מתג הפעלה

לחצן עוצמת שאיבה/
בחירת שפה

• ירוק: רמת סוללה <20%
• אדום: רמת סוללה >20%

• לחצו על מנת להעביר ממצב 
לחיצה רציפה למצב לחיצה בודדת

.Eco, Auto, Turbo לחצו על מנת לעבור בין רמות עוצמת השאיבה •
• לחצו למשך 3 שניות על מנת להיכנס להגדרות השפה. על מנת 

להשתמש בשפה שנבחרה, לחצו שוב במשך 3 שניות, או לחילופין 
המתינו 5 שניות.

צעדי בטיחות

Aut o

• תמיד השתמשו בחלקים מקוריים, על מנת לוודא פעולה תקינה, 
ושמרו בהישג יד על המדריך ומשתמש וכתב האחריות.

• במידה וחלק מסתובב כלשהו נתקע, שואב האבק עשוי להפסיק את 
פעולתו.

• לפני תחילת ניקוי המוצר, הסירו את ראש המברשת משואב האבק, 
על מנת למנוע הפעלה לא מכוונת של המוצר, מה שעלול לגרום 

לפציעה.
• במידה ואינכם מתעתדים להשתמש בשואב האבק לאורך זמן, טענו 

אותו במלואו ונתקו אותו מאספקת החשמל. אחסנו אותו במקום קריר 
ויבש, הרחק מאור השמש.

• על מנת למנוע פריקת יתר של הסוללה, טענו את שואב האבק 
לפחות פעם בשלושה חודשים.

מצבי עבודה

מצב לחיצה רציפה

מצב לחיצה בודדת

לחצו על מתג ההפעלה על 
מנת להתחיל את השאיבה, 

שחררו לסיום.

לחצו על לחצן        על מנת לעבור למצב לחיצה בודדת. לחצו 
על מתג ההפעלה על מנת להפעיל את שואב האבק. לחצו 

שוב על מתג ההפעלה על מנת לסיים את פעולתו.

Aut o

Aut o
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ניקוי מיכל האבק ומכלול המסנן

1. לחצו על לחצן ריקון מיכל האבק על מנת לפתוח את מכסה מיכל האבק, 
ואז סובבו ומשכו החוצה את מיכל האבק , לפי הכיוון המסומן באיור, והסירו את 

מכלול המסנן.

ניקוי שואב האבק

ניקוי מיכל האבק

• נגבו את שואב האבק בעזרת בד יבש ונקי.

הערה: קיימת גומייה בתוך מיכל האבק, אין להסיר אותה.

• ריקון מיכל האבק: החזיקו את מיכל האבק מעל פח אשפה ואז לחצו 
על לחצן 

• ריקון מיכל האבק על מנת לרוקן את האבק מתוכו.

לפני תחילת ניקוי מיכל האבק, נתקו את אספקת החשמל והסירו את 
מוט ההארכה. יכולת הניקוי של שואב האבק עשויה להיפגע, אם מיכל 

האבק מלא עד סימן MAX. על מנת לשחזר את הביצועים, רוקנו את 
מיכל האבק.

Aut o

Aut o

Aut o
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2. שחררו את הברגת המסנן והסירו אותו מקדם-המסנן, ואז משכו 
החוצה את מסנן הספוג.

פרה-פילטר

פילטר פילטר ספוג

הסירו את מיכל האבק ואת מכלול המסנן, ואז נקו את אזור החיישן 
בעזרת בד נקי ויבש.

1. הניחו את ראש המברשת כשהוא הפוך על משטח שטוח, כך שמוט 
המברשת פונה כלפי מעלה. לחצו על לחצן שחרור המברשת בכיוון 
המצוין לפי החץ, עד שמכסה ראש המברשת נפתח. הסירו את מוט 

המברשת על ידי הרמתו בכיוון המצוין באיור.

ניקוי חיישן האבק

ניקוי אביזר המברשת החשמלית נטולת הקשרים
3. שטפו את מיכל האבק, קדם-המסנן, המסנן ואת מסנן הספוג 

במים זורמים עד שהם נקיים, ואז השאירו בחוץ את כל החלקים עד 
לייבוש מלא, למשך 24 שעות לפחות.

• נקו את המסנן ואז שטפו אותו וטפחו בעדינות על קצה המסנן, על מנת 
  להסיר אבק ולכלוך.

• אל תגעו במשטח המסנן או מסנן הספוג עם הידיים או עם חפצים חדים, 
  למניעת נזק למסנן.

• אין לטבול את המסנן במים.
• במידה ועוצמת השאיבה פוחתת באופן משמעותי לאחר ניקוי מכלול המסנן, 

  ניתן לנסות להחליף אותו עם מסנן מקורי חדש.

הערות:

24h

24h

24h

24h

24h

24h

24h

24h
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2. נגבו שאריות אבק ולכלוך מאביזר המברשת נטולת הקשרים, פתחי 
השאיבה וכיסוי הפלסטיק השקוף בעזרת בד יבש או מגבת נייר. 

3. הכניסו שוב את גליל המברשת בכיוון המצוין באיור, ולחצו בחוזקה 
על המכסה הקיצוני, עד שהוא ננעל במקומו בקליק.

1. השתמשו במטבע על מנת לסובב את הנעילה נגד כיוון השעון, עד 
להישמע נקישה.

2. הסירו את גליל המברשת מהמברשת החשמלית, ואז שטפו ונקו אותה.

3. אפשרו לגליל המברשת להתייבש על ידי העמדתו באזור מאוורר 
היטב למשך 24 שעות לפחות. לאחר שהגליל התייבש, התקינו אותו 

מחדש על ידי ביצוע צעדי הפירוק בסדר הפוך.

ניקוי מברשת חשמלית לספה/מיטה

הערה: אביזר המברשת נטולת הקשרים מכיל מנוע חשמלי. אין לנקות 
אותו עם מים.

24h

24h

24h

24h

24h

24h

24h

24h

24h

24h

גליל מברשת
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7. שאלות ותשובות

תקלה

שואב האבק לא פועל

עוצמת השאיבה פוחתת

חיי סוללה קצרים

שואב האבק לא מצליח להיטען

הסוללה נטענת לאט

טענו את שואב האבק לפני השימושהסוללה ריקה

פתחי האוויר חסומים או שהמסנן סתום

הסוללה לא טעונה במלואה

נקו חסימות מפתחי השאיבה או ממעברי 
האוויר ונקו את המסנן

טענו את שואב האבק לפני השימוש

המסנן לא מותקן או שמיכל האבק אינו סגור היטב

מיכל אבק מלא או שהמסנן סתום

רוקנו את מיכל האבק ונקו את המסנןמיכל האבק מלא או שהמסנן סתום

וודאו שהמסנן ומיכל האבק מותקנים כראוי

רוקנו את מיכל האבק ונקו את המסנן

השתמשו רק במטענים מקוריים לטעינת 
שואב האבק

המתינו עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לטווח 
התקין והמשיכו להשתמש בשואב האבק

הופעל מנגנון הגנה על הסוללה מהתחממות יתר

חיבור המברשת או ראש המברשת סתומים

המטען בו נעשה שימוש איננו מקורי

טמפרטורת הסוללה גבוהה מדי או נמוכה מדי

פנו חסימות מראש המברשתראש המברשת סתום

המתינו עד שטמפרטורת הסוללה חוזרת לטווח 
התקין ואז המשיכו להשתמש בשואב האבק

פנו חסימות בחיבור

פתרוןסיבה אפשרית
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8. פתרון בעיות

סמל התקלה

אם שואב האבק אינו פועל כראוי, מסך התצוגה יציג הודעת תקלה. אנא עיינו בטבלת פתרון הבעיות הבאה, על מנת למצור פתרון המתאים להודעת התקלה:

פתח אוויר חסום

גליל המברשת תקוע

סוללה חלשה

סוללה ריקה

נקו את החיישן

התחממות יתר של הסוללה

נקו את החסימות ממיכל האבק, קדם-המסנן, המסנן, מוט 
ההארכה, מוט המברשת והפיה

הסירו את הלכלוך או החפצים החוסמים את גליל המברשת

טענו את הסוללה בהקדם

טענו את הסוללה בהקדם

המתינו עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לטווח התקין והמשיכו 
להשתמש בשואב האבק

נגבו אבק מהחיישן בעזרת בד יבש או מגבת נייר

פתרון התקלהמשמעות סמל התקלה

24h

24h

24h

24h

המסנן לא מותקן כראוי או שמיכל האבק לא סגור טוב, או שאינו תקלה במיכל האבק/ במסנן
מותקן. אנא התקינו אותם כראוי

השתמשו רק במטען מקורי על מנת להטעין את שואב האבקתקלה באספקת החשמל

אנא צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות על מנת לקבל הנחיות קוד תקלה
על פעולות תחזוקה נדרשות



17

9. מפרט טכני

שם

90 וואט

3050mAhBLJ24WD260090P-V

10 וואט

67.71Wh 100-240V~ 50/60 Hz
0.8A

22.2VDC

22.2VDC

22.2VDC

22.2VDC

26.0VDC

מתח נקוב

הספק נקוב

דגםקיבולת סוללה

הספק נקוב

מתח טעינה

מתח נקוב

מתח כניסהאנרגיה

תפוקהמתח נומינלי

מתח נקוב

הספק נקוב

משקל נטו

500 וואט

4.15 ק”ג

G11 דגםשואב אבק אלחוטי

דגם דגם

87.0%יצרןדגם

79.2%

0.06 וואט

יעילות פעולה 
ממוצעת

יעילות בעומס נמוך 
)10%(

צריכת חשמלית 
ללא עומס

MJWXCQ05XZHW

MJWXCQ05XYHW-CM MJWXCQ05XYHW-DS

MJWXCQ05XYHW-DC ז’ונגשאן באוליג’ין
אלקטרוניקה בע”מ

Xiaomi מבית G11 שואב אבק דגם

אביזר מברשת חשמלית נטולת קשרים

מארז סוללות

מברשת חשמלית לספה/מיטה

מתאם טעינה חשמלי

26.0V  0.9A 23.4W-

סוללת יון-ליתיום מכילה חומרים המסוכנים לסביבה. לפני השלכת שואב האבק, אנא הסירו קודם את הסוללה ואז השליכו או מחזרו אותה בהתאם לתקנות 
וההנחיות המקומיות או הרשות המקומית בה אתם נמצאים.
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10. תעודת אחריות

שם מלא:

שם

היחידה 
הראשית

מארז
סוללה

חיישנים, מנועים חשמליים 
)כולל באביזרים ממונעים(, 

מסך
סוללה ומתאם טעינה 

חשמלי

12
חודשים

12
חודשים

תקופת האחריותחלקים באחריות

כתובת:

מקום הרכישה:דגם:

תום תקופת האחריות:

כמפורט בתעודת האחריות. מספר סידורי:

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 :

הערה: פתיל חשמל, מסננים )ובכלל זה מכלול וקדם-מסנן( ואביזרים 
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 
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החברה )מצורף באריזת המוצר(, אלא אם הודיע אחרת לחברה בתוך 
שבעה )7( ימים ממועד הרכישה.

7.5. מספרי הזיהוי הסידוריים של המוצר ו/או הסוללה 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.

רשימת נקודות השירות בפריסה ארצית מתעדכנת מעת לעת וניתן 
לצפות בה באתר החברה

. www.mi-il.co.il
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שם היצרן: בייג’ינג שונזאו טכנולוגיות בע”מ )מקבוצת אקוסיסטם שיאומי(
כתובת היצרן: דרך מזרח אנינגז’ואנג, , מחוז היידיאן, בייג’ינג ,סין
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע”מ, האופה 8, מודיעין

טלפון: 08-6852114, פקס’: 08-6852122
לפנייה בוואטסאפ: 052-6104399


