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  מידע בטיחות 

  , או במסגרת מסחרית או תעשייתית. מרוצפיםמוצר זה נועד לניקוי רצפות בסביבה ביתית בלבד. אין לעשות במוצר שימוש חיצוני, או על משטחים שאינם 

בטווח זוויות הצפייה שלה בעת הניקוי. אנא וודא כי כל המידע הפרטי שלך יהיה מוגן בטכנולוגיית   ים מצלמת השואב מיועדת למטרות ניווט ומיקום, המצלמה תקלוט פרט
    הצפנת נתונים.

  הגבלות שימוש  

  תחת פיקוח או לאחר  עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע,   ואנשים 8מעל גיל   לשימוש ע"י ילדים   מותרהשימוש במכשיר

ע"י ילדים ללא שהונחו בהוראות השימוש במוצר בדרך בטוחה וכי הבינו את הסכנות הכרוכות. אין לאפשר לילדים לשחק עם המוצר. תחזוקה וניקיון לא יבוצעו 

 השגחה.

  ידת אספקת החשמל שסופקה עימו. יתבצע עם יח במוצרהשימוש 

 כולל סוללות שיוחלפו ע"י אנשי מקצוע מיומנים בלבד.  המוצר 

  .יש לוודא שילדים וחיות מחמד יישמרו על מרחק בטיחות מהשואב בעת פעולתו 

  זמין מהיצרן או סוכן השירות.  מורכבבמידה וכבל החשמל תקול, יש להחליפו בכבל ייחודי או 

 באזור המורם מעל גובה הקרקע ללא מחסום הגנה מוצרב אין להשתמש . 

 בטמפרטורת סביבה שמעלוצר במ אין להשתמש C°40 או מתחת C°0  נוזלים או חומרים דביקים  כאשר קיימים על הרצפהאו.  

 הניקוי במהלךכבלים וחוטי חשמל מהרצפה לפני הפעלת המוצר על מנת למנוע גרירתם על ידי המוצר   יש להרים. 

 מהרצפה בכדי למנוע התקלות בהם וגרימת נזק על ידי המוצר שביריםקטנים או   יש לפנות פריטים. 

  כלי ההברשה מחוץ להישג ידם של ילדים יש לשמור על . 

  עצם אחר או גבי המוצר, ללא קשר אם הוא בתנועה או במצב נייחאין להניח ילדים, חיות מחמד או כל.  

  שיער, אצבעות ושאר חלקי גוף מפתחי היניקה של המוצריש להרחיק. 

 .אין לעשות שימוש במוצר לניקוי חומרים בוערים 

 אין לשאוב חפצים חדים או קשים 



 טעינה מנותקת מהחשמל.טרם ביצוע עבודת תחזוקה וניקיון יש לוודא שהשואב במצב כבוי ועמדת ה 

  .אין לנגב כל חלק בשואב באמצעות מטלית רטובה או בשימוש בנוזלים 

 .יש לוודא שהשואב במצב כבוי וארוז באריזתו המקורית אם ניתן בעת הובלה 

  .לא תקין של המוצר לכל נזק או אובדן הנובעים מתפעול  נושא באחריותהמשתמש  אנא עשה שימוש במוצר בהתאם להוראות השימוש במדריך למשתמש. 

  סוללות וטעינה  

  . עם המוצר שסופקה CDZ1902רק בעמדת טעינה מדגם עשות שימוש יש ל ,בסוללות, מטען או עמדת טעינה של צד שלישי כלשהואזהרה: אין לעשות שימוש 

 .אין למקם את עמדת הטעינה ליד מקור חום  

  מגעי עמדת הטעינה. אין להשתמש בידיים רטובות או מטלית לחה לצורך ניקוי  

  השואב   במידה ולא מתבצע שימוש במוצר לתקופה ממושכת, יש לטעון אותו טעינה מלאה, להעבירו למצב כבוי ולאחסן אותו במקום יבש וקר. יש לטעון את

  פחות כדי להימנע מפריקת יתר של הסוללות.אחת לשלושה חודשים ל 

 מארז הסוללה ואז לסלק או למחזר בהתאם לחוקים והתקנות המקומיים. ם סילוק השואב, יש להסיר את מארז סוללה ליתיום מכיל חומרים מסוכנים לסביבה. טר

  בעת הסרת הסוללה מהמוצר, מומלץ לרוקן את הסוללות ולוודא שהמוצר מנותק מהחשמל. יש לפרק את הברגים מהחלק התחתון והסיר את המכסה. 

  מתאיםלפגוע במארז הסוללה בכדי להימנע מסכנת פציעה. העבר את הסוללות למרכז איסוף יש לנתק את מחבר הסוללה ולהסיר את הסוללות. אין . 

  



  אופן השימוש 

  התחלת הניקיון  

שניות להדלקת השואב. נורית מחוון   3למשך  יש ללחוץ ולהחזיק כפתור  

. לחיצה  Standbyההפעלה תידלק בצבע לבן כדי לציין שהשואב במצב המתנה 

. עם השלמת ניקיון Sתגרום לשואב להתחיל בניקיון בתבנית צורת  על כפתור  

ת הטעינה  עמדלכל האזורים, השואב יסיים בניקיון הקצוות והקירות וישוב 

  לצורך טעינה.

דה וסוללת השואב חלשה במהלך פעולת הניקיון, הוא ישוב אוטומטית במי

  לעמדת הטעינה לצורך טעינה, וימשיך את הניקיון בנקודה בה הפסיק.

  

במהלך פעולת ניקיון, השואב עלול להיכנס ולצאת מחדרים ע"י זיהוי גבולות  

באמצעות היתקלות קלה בקירות וברהיטים. זוהי פעולה נורמלית ואינה  

  יעה על יעילות הניקיון. משפ

  

  

  השהייה 

. לסיום משימת הניקיון הנוכחית יש ללחוץ על  להמשך הניקיון יש ללחוץ על  

  לסיום פעולת הניקיון הנוכחית והשבת השואב לעמדת הטעינה. 

  הערות: 

   בכדי למנוע שגיאות בניווט, אין להרים או להזיז את השואב כאשר הוא

  בהשהיה.  

  הנחת השואב בעמדת הטעינה כאשר הוא במצב השהיה, תפסיק את

  פעולת הניקיון הנוכחית. 

  מצב שינה  

דקות של חוסר פעילות, ואז   10השואב ייכנס למצב שינה באופן אוטומטי לאחר 

והטעינה ייכבו. יש ללחוץ על כל כפתור כדי להשיב את  נוריות חיווי ההפעלה 

  השואב ממצב שינה.

  ניקיון מתוזמן 

. השואב ייחל את פעולת  Mi Home/Xiaomi Homeניתן לתזמן ניקיון ביישום  

  הניקיון בשעה המיועדת ולאחר מכן יחזור לעמדת הטעינה עם השלמת הניקיון.

  

  

  

  



  מצב ניקיון נקודתי  

 צב המתנה או השהיה, יש ללחוץ ולהחזיק כפתור  כאשר השואב נמצא במ

כדי להיכנס למצב ניקיון נקודתי. במצב ניקיון נקודתי השואב   שניות 3למשך 

מטר. עם השלמת הניקיון,   1.5*1.5יבצע ניקיון באזורים בצורת ריבוע בגודל של 

  השואב יחזור למיקומו המקורי וייכבה.

  

  

  

  

  

  

  

  " נא לא להפריע"מצב 

, נורית המחוון תיכבה. משימות "נא לא להפריע" כאשר השואב נמצא במצב 

. משימות ניקיון " נא לא להפריע"ניקיון שנקבעו לפני כן יבוצעו כרגיל גם במצב 

 שלא הושלמו לא ימשיכו כל עוד השואב במצב זה.

  מאפייני יישום נוספים

מציע מגוון מאפיינים ושיטות ניקיון שונות,   Mi Home/Xiaomi Homeיישום 

כולל בחירת אזור לניקיון, ניקיון על פי אזורים, תצורות של קירות וירטואליים/  

  אזורים מוגבלים, "נקה שם", ניקיון מחוזק (בוסט) לשטיח ועוד.אזורים מוגבלים, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  השטיפה  השימוש בפונקציית 

  השטיפה  קנת מטליתהת .1

את   יש להחליקט ממנה את עודפי המים. וסחלבמים ו יש להספיג את המטלית 

   ה.המטלית לכל אורך הדרך בחריץ של מיכל המים עד היותה מאובטחת במקומ

  

  

 את מיכל המים  יש למלא .2

את המכסה חזרה   רוסגלבמים ו למלאומכסה מיכל המים,  יש לפתוח את 

  היטב. 

  

  

  

  

 ב. את מיכל המים בשוא יש להתקין .3

הישמע  חלק האחורי של יחידת השאיבה עד ל החליקו להתקנת המיכל יש ל

  .המעיד על נעילת המיכל במקומוצליל קליק, 

  

  התחלת הניקוי  .4

 Mi Home/Xiaomi שניתן לעשות שימוש ביישוםאו  ל לחצן  יש ללחוץ ע 

Home  יון השואב יזהה את מיכל הניקוי המורכב באופן אוטומטי הניקתחלת לה

  .בניקיון ושימוש במים כנדרשויתחיל 

  

  

  

  

  

  

  



  טיפול ותחזוקה  

  מברשת (מומלץ אחת לשבוע) 

  המברשת  מכסההפכו את השואב על גבו בכדי להסיר את  .1

  ת את מיסבי המברשתנקויש לאת המברשת מהשואב, יש להרים החוצה  .2

לפינוי וניקוי שיער מפותל  מברשת  הניקוי של הכלי השתמשו ב .3

  מהמברשת.

עד שתתבצע   המכסהיש להתקין מחדש את המברשת ולהניח חזרה את  .4

  נעילה של התופסנים. 

  

  

  

  

  

  ניקוי המברשת השימוש בכלי 

  

  (ניקיון לפי הנדרש) גלגל הטיה קדמי  

  החוצה את גלגל ההטיה  למשוךאת השואב ו להפוךיש  .1

  שערות, לכלוך ושאריות אחרות מהגלגל ומהציר שלו  יש להסיר .2

  .עליו בחוזקה עד לכניסתו למקומו וללחוץיש להתקין חזרה את הגלגל,  .3

  

  

המברשת  מכסה  

 תופסנים
 מברשת
 מסבי המברשת

 גלגל
 ציר

 מחזיק הגלגל



  מברשת צד 

בעדינות החוצה את מברשת הצד  וךמשלו את השואב יש להפוך .1

   .כמתואר בתמונה למטה, לצורך ניקוי

  . מקומהבאת המברשת חזרה ולהתקין  יש להכניס .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  חיישני השואב 

   :ללבמטלית רכה ויבשה לניקוי כל החיישנים של המכשיר כו  יש להשתמש

  ארבעת חיישני ההתנגשות בתחתית השואב  .1

  מגעי הטעינה בתחתית השואב .2

  בתחתית השואב  אופטיחיישן  .3

  ב.  בחזית השואוחיישן מכשול אדום -האטה אינפרהחיישן  .4

  

  

  

   

 חיישן התנגשות 

 מגעי הטעינה 

 חיישן אופטי 

 חיישן האטה אינפרה אדום 
 חיישן מכשול



  תא האבק והמסנן (מומלץ ניקיון שבועי) 

  ו. את תפסי מיכל האבק לצורך הוצאת יש לפתוח את מכסה השואב, לצבוט

  

  יש לפתוח את מכסה התא כפי שמוצג בתמונה 

  

  

  

  

  

  ניקוי המסנן שניתן לשטיפה  

  מומלץ לנקות אחת לשבועיים 

  את מכסה מיכל האבק במקומות המסומנים בחיציםיש לפתוח . 1

  

  

מיכל  את הלנער את המכסה  לסגורמים נקיים למיכל האבק,  יש להוסיף. 2

מספר   יש לחזור על הפעולהאת המים.  אחר מכן יש לשפוךה ואחורה. לקדימ

  .פעמים

  

  

  



  . יש להסיר את המסנן, כפי שמודגם באיור ולשטוף ביסודיות, יש לנער אותו3

  ים ואבקבזהירות להסרת עודפי מ

  

  

  

  .לפני החזרתו למקום יש להשאיר את תא האבק והמסנן לייבוש  .4

  

  

  

  (מומלץ ניקוי לאחר כל ביצוע ניקיון)   השטיפהמטלית 

  מהתקן הניקוי לצורך הסרתה. השטיפה. משוך את מטלית 1

  

   השטיפה. ניקיון וייבוש מטלית 2

מהתקן הניקוי טרם ניקיונה. יש לוודא שלא    השטיפהיש להסיר את מטלית 

זורמים מים מלוכלכים חזרה לפתח המים, כדי למנוע סתימה. אין ללחוץ חזק  

ל מטלית הניקוי, הדבר עלול לפגוע בביצועיה. יש לנקות את מטלית  מידי ע

  לפני כל שימוש.  השטיפה

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  


