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 אנא קרא את המדריך למשתמש בעיון רב ואחסן אותו כראוי לעיון עתידי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מידע בטיחות 

 הגבלות שימוש  

 בלבד.אין לעשות שימוש בשואב זה מחוץ לבית או בסביבה תעשייתית או מסחרית. השואב נועד לשימוש ביתי  ▪

אין לאחסן את השואב במכונית כדי להימנע מחשיפה לטמפרטורה נמוכה או גבוהה שעלולה לפגוע בחיי  ▪

 הסוללה.

 .C°4-או נמוכה מ C°40עם לחות גבוהה, או טמפרטורה העולה על אין לעשות שימוש בשואב בסביבה  ▪

 יש להשגיח על ילדים בכדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר. ▪

ת או מנטליות מוגבלות,  במכשיר אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים )כולל ילדים( עם יכולות פיזיות, חושיוהשימוש  ▪

או היעדר ניסיון וידע, אלא תחת השגחה או שהונחו בהוראות השימוש במוצר בדרך בטוחה וכי הבינו את הסכנות  

 ע"י ילדים ללא השגחה. הכרוכות. אין לאפשר לילדים לשחק עם המוצר. תחזוקה וניקיון לא יבוצעו

 מידע בטיחות 

 בגדים רפויים, אצבעות וכל חלקי הגוף מהפתחים ומהחלקים הנעים. יש להרחיק שיער,  ▪

 יש להרחיק איברים וחיות מחמד מראשי המברשת המסתובבת כדי להימנע מפציעה. ▪

 פציעה. אין לגעת באספקת החשמל, וכן אין לתפעל את המוצר בידיים רטובות בכדי למנוע   ▪

   אין לשאוב חומרי עישון או בעירה )כגון בדלי סיגריות בוערים(.  ▪

 אנא השתמש במוצר בתאם להנחיות במדריך למשתמש.  ▪

 המשתמש יהיה אחראי לכל נזק או הפסד שעלול להיגרם שימוש לא ראוי במוצר.  ▪

 . הים פנימטר מעל  3000- מתחת ל רק באזורים שהינםהמוצר נועד לשימוש  ▪

 סוללה וטעינה 

   אזהרה 

 אין לטעון סוללות שאינן סוללות נטענות.  ▪

 מוצר זה כולל סוללות שניתנות להחלפה ע"י אדם מיומן. ▪

 מידע בטיחות 

שסופקה    S036-1A256140HEאו  S036-1A256140HAשימוש באספקת חשמל המוצר ניתן לטעינה רק ע"י  ▪

 עם המוצר.

 . של צד שלישי עגינהתחנת חשמל או   ם, מתאהאין לעשות שימוש בסולל ▪

 אין לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה, מתאם החשמל או תחנת העגינה.   ▪

אין לטעון את השואב, או להתקין את תחנת העגינה בקרבת מקורות חום או אזורים לחים )כגון רדיאטורים או  ▪

 חדרי אמבטיה(.



 יצור קשר עם שירות הלקוחות. קרוע, יש להפסיק את השימוש באופן מידי ולבמידה וכבל החשמל תקול או  ▪

  במידה והשואב לא יהיה בשימוש לתקופת זמן ארוכה, יש לטעון אותו באופן מלא, לנתק את אספקת החשמל  ▪

 יבש וקריר.ולאחסן אותו במקום 

 יש לוודא לטעון את השואב אחת לשלושה חודשים כדי למנוע מצב של פריקת יתר של הסוללה. ▪

 הובלה  

 .השואב באריזתו המקוריתמומלץ לשנע ולהוביל את  ▪

 הערה

 יש לשטוף את המסנן לפחות אחת לחודש מתחת לברז המים. לפרטים ניתן לעיין בסעיף התחזוקה.  ▪

  



 הכרת המוצר 

 גוף השואב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפעלה

 שינוי מצב/שפה

 LEDצג 

 מיכל הניקויכפתור שחרור 

 ניקוימיכל 

 כפתור שחרור מיכל הלכלוך

 הלכלוךמיכל 

 שחרור מגן ההתזה 

 מגן ההתזה 

 רולר קדמי

 רולרים אחוריים

 ראש ניקוי 

 מעמד

 ידית

 ניקוי



 מבוא למוצר  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פונקציות המסך  אביזרים

 רמת טעינת הסוללה 

 שגיאה

 מצב אוטומטי

 MAXמצב 

  לכלוךרמת 

 ניקיון הרולר

 הניקוימיכל ריקון 

 מצב ייבוש ריצפה 

 מברשת לתחזוקה
 תחנת עגינה 

 מסנן אספקת חשמל 



 הנחיות לשימוש  

 מילוי מים במיכל הניקוי  

 דחוף את ידית שחרור מיכל הניקוי והסר אותו.  .1

הוסף מים בכמות מספקת לניקוי האזור הנדרש. במקרה  סובב את מיכל הניקוי כך שיהיה הפוך ופתח את הפקק. .2

על הבקבוק. אין להוסיף  תבהתאם להנחיו  Roborockשל ניקוי עמוק, הוסף את הוסף את נוזל ניקוי הרצפות של 

 עודף חומר ניקוי.

 

 וודא שהוא מונח במקומו. סגור את מכסה מיכל המים  .3

 תוך דחיפה פנימה את חלקו העליון. התקן מחדש את מיכל הניקוי, ראשית את החלק התחתון ואז  .4

 

 הערות: 

 בלבד.  Roborockלמניעת קורוזיה, יש לעשות שימוש בתמיסת ניקוי שסופקה ע"י  ▪

 במים קרים בלבד. יש לעשות שימושכדי להימנע מדהיית מיכל המים,  ▪

  



 הפעלת השואב

נוחה ולחץ על כפתור ההפעלה כדי להתחיל בשאיבה. במרכז הצג יוצגו מצב הפעולה  הטה את השואב לזווית   .1

 והסוללה ורמת הלכלוך המצוינת למעלה. 

 יש לשמור על השואב ישר כלפי מעלה, כדי להימנע מדליפה של מים מלוכלכים החוצה. אל תשכיב אותו. .2

 

 בטעינה.: לא ניתן לעשות שימוש בכפתור ההפעלה כאשר השואב הערה 

 הנחיות לשימוש  

 ריקון מיכל הלכלוך 

 לחץ על שחרור מיכל הלכלוך כדי להסירו. .1

 החזק את הידית בחוזקה עם יד אחת והרם בעדינות את המכסה. .2

 

 את המים המלוכלכים החוצה, הסר כל לכלוך ממחסנית המסנן בתחתית המכסה. רוקן .3

 והחזר את המכסה למקומו.התקן מחדש את מחסנית המסנן  .4

 ה את מיכל הלכלוך כמוצג באיור והטה אותו כלפי מעלה לנעילתו במקום.הט .5

  
 הערה: מחסנית המסנן מונעת חסימה של לכלוך בצינור המים, ניתן להסירה אם הינך סבור שהיא לא נחוצה.



 ( וכיבוי  STANDBYמצב המתנה )

. השואב ייכבה הנוכחי ומצב הסוללהכאשר השואב נעצר הוא ייכנס למצב המתנה ועל הצג שלו יופיע המצב 

 דקות במצב המתנה. 5לחלוטין לאחר  

 

 תחזוקה שוטפת 

 תחזוקת המכשיר 

בכל מקרה של החלפה לא מורשית, שירות האחריות עלול   יש לעשות שימוש בחלקים מקוריים בלבד. .1

 שלא להיות זמין.

במידה ולא נעשה שימוש במוצר לאורך זמן, יש לטעון אותו טעינה מלאה ולנתקו מהחשמל, טרם   .2

אין לאחסן את המוצר במקום החשוף לאור השמש או ללחות. יש לטעון אותו אחסונו במקום יבש וקריר. 

 דשים כדי להימנע מעודף פריקה של הסוללה.חו 3-באופן מלא אחת ל

 ניקוי השואב

 ניתן לנגב את השואב באמצעות מטלית רכה ויבשה. יש לנתק את השואב מהחשמל טרם ביצוע ניקיון.

 ניקוי מיכל הלכלוך והמסנן

, הסר כל לכלוך ממחסנית המסנן בתחתית  הסר את מיכל הלכלוך, הרם את המכסה ורוקן את המים המלוכלכים .1

 כסה.המ

 הסר את הלכלוך שנדבק למיכל ונקה את מחסנית המסנן באמצעות מברשת התחזוקה.  .2

 שטוף את המסנן במים קרים ונער עודפי מים.  .3

 אפשר לחלקים להתייבש היטב טרם הרכבתם חזרה.  .4

 : הערות 

 שעות למסנן. במידה ויש צורך עשה שימוש במסנן השני.  24 ךיש לאפשר ייבוש למש ▪

 ם, מברשות, או חפצים חדים כדי למנוע גרימת נזק למסנן. אין לגעת במסנן בידיי ▪

 

  

 



 אחת לשבוע * ניקוי הרולרים

הוצא את השואב מתחנת העגינה, יש לוודא שהוא כבוי. שלוף החוצה את המעמד ומקם את השואב בצורה  .1

 בטוחה.

 לחץ על שחרור מגן ההתזה ומשוך את המכסה החוצה להוצאתו. .2

 הקדמי תוך שימוש בידית השחרור משמאל.משוך החוצה את הרולר  .3

 
 צבוט את הרולר הימני והשמאלי עם שתי הידיים וסובב כפי שמוצג באיור, בעודך מושך אותם החוצה. .4

 חתוך שערות סבוכות ברולר והסר שאריות באמצעות מברשת התחזוקה. .5

 משוך החוצה את כיסוי הצידי של הרולר, הסר שיער סבוך והשב אותו למקומו.  .6

 

 

 התקנת הרולרים חזרה  

ולאחר מכן לדחוף את הצד   הרולר הקדמי, יש ליישר את הצד הימני עם פיר  הרולר כדי להתקין מחדש את  .1

 השמאלי לתוך החריץ שלו. 

כדי להתקין מחדש את מגן ההתזה, הכנס את הווים משני צידי המגן לתוך החורים המתאימים בראש, ולאחר מכן   .2

 שייכנס למקומו בנקישה. לחץ על מגן ההתזה עד  

השמאלי והימני, המסומנים באדום וכחול בהתאמה, על   הרולריםהאחוריים, הנח את  הרולריםכדי להתקין את  .3

 הצדדים הנכונים של הראש. 

 

צבוט את הרולר הימני והשמאלי עם שתי הידיים ויישר אותם עם ציר הרולר האחורי. סובב את הרולרים כמוצג   .4

 עודך דוחף אותם כדי להתקינם. באיור ב

 

 צבע זהה



 אחת לשבוע  *ניקוי הראש וצינור המים המלוכלכים 

 . הרולריםהפוך את המעמד החוצה והנח את השואב בצורה מאובטחת. הסר את המיכל המלוכלך ואת כל  .1

 ואת צינור המים המלוכלכים בעזרת מברשת התחזוקה המצורפת. הרולרנקה את חריץ מברשת  .2

 . ומיכל הלכלוך. ריםהרולהתקן מחדש את  .3

 

 

 

 

 : אין לשטוף את ראש הניקוי עם מים ישירות הערה


