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FilterQueen® Majestic®  מערכת ניקוי

FilterQueen® מודים לכם על שבחרתם



הוראות בטיחות
בטיחותך חשובה לנו

מערכת ניקוי המשטחים  ®Majestic היא מכשיר חשמלי המיועד לשימוש ביתי. כדי 
לצמצם סכנת דליקה, התחשמלות או פציעה, קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש 

במערכת הניקוי  ® Majestic בפעם הראשונה.

המנוע של מערכת הניקוי  ®Majestic מוגן באופן תרמי. בעת התחממות יתר, המערכת 
תפסיק לפעול כדי למנוע נזק. במקרה כזה, כבה את המערכת ונתק את כבל החשמל 

מהשקע. אפשר למערכת הניקוי  ®Majestic להתקרר במשך כשעה. מצב זה עשוי 
להיגרם כתוצאה מזרימת אוויר חסומה. בדוק אם קיימות חסימות בצינור הגמיש, במוט או 

.Majestic®  באביזרים. ייתכן ויהיה צורך גם בהחלפת מסננים במערכת הניקוי

אזהרה: מכשיר זה ניתן לשימוש על-ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מוגבלויות פיזיות, 
חושיות או שכליות, או חסרי ניסיון וידע, אם ניתנת להם השגחה או הדרכה על אודות 

השימוש במכשיר באופן בטוח מהאדם האחראי על ביטחונם והם מודעים לסכנות הכרוכות 
בהפעלתו. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי 

ותחזוקה ללא השגחה.

Majestic®  לפני התחלת השימוש במערכת הניקוי
.Majestic®  לפני כל שימוש, הקדש כמה דקות כדי לבדוק את מערכת הניקוי

ודא ש:
מערכת הניקוי  ®Majestic מצוידת במסנן  BioConeTM ובמגן מנוע מותקנים )עמוד 	 

14(. שימוש במערכת הניקוי  ®Majestic ללא שני מסננים אלה עלול לגרום נזק 
למערכת.

הצינור הגמיש של מערכת הניקוי  ®Majestic אינו פגום, חתוך או מנוקב. הצינור 	 
הגמיש כולל כבלים חשמליים. שימוש במערכת הניקוי  ®Majestic עם צינור גמיש 

פגום עלול להיות מסוכן.

כבל החשמל והתקע של מערכת הניקוי  ®Majestic אינם פגומים - אם הם פגועים, אל 	 
תשתמש במערכת הניקוי  ®Majestic. יש להחליף את כבל החשמל והתקע באמצעות 

.FilterQueen®  היצרן או המפיץ או מרכז שירות מורשה של

Majestic®  שימוש במערכת הניקוי
.Majestic®  ישנם מספר כללי בטיחות שלפיהם עליך לפעול בעת השימוש במערכת הניקוי

עשה:
כבה תמיד את מערכת הניקוי  ®Majestic ונתק אותה מהשקע לפני החלפת המסננים 	 

וכשאינך משתמש בה.
השתמש במסננים מקוריים של  ®FilterQueen כדי לשמור על רמת הביצועים 	 

הגבוהה ביותר וכדי להגן על המנוע ועל תוקף האחריות של מערכת הניקוי 
.Majestic® 

השתמש בצמצום במבשמים מקוריים של  ®FilterQueen – השתמש בהתזה אחת או 	 
שתיים על כדור צמר גפן או על רפידת הלבד של המבשם. אל תספיג יתר על המידה.

כבה את מערכת הניקוי  ®Majestic לפני חיבור/ניתוק המערכת מהשקע או לפני 	 
חיבור/ניתוק הצינור הגמיש או המברשת הממונעת.

www.filterqueen.com

עברית



אחסון נכון של מערכת הניקוי  ®Majestic: הסר את הצינור הגמיש ממערכת הניקוי 	 
  ®Majestic והסר את המוט מהצינור הגמיש. מנע קיפולים חדים בצינור.

הערה: הדרך הטובה ביותר לאחסון הצינור הגמיש היא באמצעות מחזיק צינור 
.FilterQueen®  גמיש של

אל תעשה:
אל תפעיל את מערכת הניקוי  ®Majestic מחוץ לבית או על משטחים רטובים. אל 	 

תשתמש במערכת כדי לשאוב מים או נוזלים מכל סוג שהוא.
אל תשאב נוזלים דליקים או נפיצים כגון בנזין ואל תשתמש במערכת הניקוי 	 

 ®Majestic באזורים בהם עלולים להימצא נוזלים דליקים כאלה.
אל תשתמש במערכת הניקוי  ®Majestic בקרבת חמצן או גזים דליקים אחרים.	 
אל תשאב חפצים חדים העלולים לגרום חתכים או נקבים ולפגוע בכבלים 	 

החשמליים בצינור הגמיש.
אל תשתמש במערכת הניקוי  ®Majestic כדי לשאוב חפצים בוערים או מעלים עשן 	 

כגון סיגריות, גפרורים או אפר לוהט.
אל תשתמש במערכת הניקוי  ®Majestic כשפתח היניקה חסום. שמור על מערכת 	 

הניקוי נקייה מאבק, מסיבים, משיער ומכל דבר העלול לפגוע בזרימת האוויר.
אל תאפשר משחק עם מערכת הניקוי  ®Majestic. יש צורך בהשגחה צמודה בעת 	 

שימוש על-ידי ילדים או בקרבתם.
אל תאפשר שימוש במערכת הניקוי  ®Majestic על-ידי אנשים )כולל ילדים( עם 	 

מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנת להם 
השגחה או הדרכה על אודות השימוש במכשיר מהאדם האחראי על ביטחונם.

אל תמשוך ואל תישא את מערכת הניקוי  ®Majestic באמצעות כבל החשמל, אל 	 
תשתמש בכבל כידית, אל תסגור דלת על הכבל ואל תמשוך את הכבל סביב קצוות 

חדים או פינות חדות. אל תדרוך על כבל החשמל עם המברשת הממונעת של 
מערכת הניקוי  ®Majestic. הרחק את כבל החשמל ממשטחים חמים.

אל תנתק את מערכת הניקוי  ®Majestic על-ידי משיכת כבל החשמל. לניתוק 	 
המערכת מהשקע, אחוז בתקע עצמו ולא בכבל.

אל תיגע במערכת הניקוי  ®Majestic או בתקע בידיים רטובות.	 
אל תהפוך את המברשת הממונעת כשהיא פועלת.	 
 	 – Majestic®  אל תשתמש בתכשירים העלולים לגרום נזק למנוע של מערכת הניקוי

בשמים, שמנים, נוזלים על-בסיס אלכוהול או מבשמים שאינם מבשמים מקוריים של 
.FilterQueen® 

אל תשאיר את המנוע של מערכת הניקוי  ®Majestic פועל ללא השגחה. אחרת, 	 
הדבר עלול לגרום למנוע של מערכת הניקוי  ®Majestic להתחמם יתר על המידה. 

הדבר עלול לגרום נזק גם לרהיטים ולרצפות.

נקוט משנה זהירות:
הרחק שיער, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מהפתחים ומחלקים נעים.	 
 	.Majestic®  בעת שימוש על-גבי מדרגות, אל תנסה לאזן עליהן את מערכת הניקוי

FilterQueen® Majestic®  מערכת ניקוי
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Majestic®  חלקי מערכת הניקוי
כיפת מפלט – ניתנת להסרה כדי להמיר את מערכת הניקוי  ®Majestic למפוח יעיל או כדי . 1

להשתמש בה כמבשם אוויר.

נורית אזהרה – מאירה כשהמנוע של מערכת הניקוי  ®Majestic התחמם יתר על המידה. מצב . 2
זה נגרם בדרך-כלל כתוצאה מסתימה בצינור הגמיש )ראה הוראות בעמוד 9(.

מהדקים – מהווים אטם אטום לאוויר בין המנוע של מערכת הניקוי  ®Majestic למכל איסוף . 3
האבק אך יחד עם זאת ניתנים לפתיחה במהירות ובקלות לצורך החלפת מסננים.

פתח יניקה – משמש לחיבור הצינור הגמיש החשמלי למערכת הניקוי  ®Majestic ולסיוע . 4
בהפעלת פעולה ציקלונית.

כתר חיבור אביזרים – שומר על אביזרי הניקוי בהישג יד.. 5

ערכת גלגלים – פגוש גומי מגן על קירות ורהיטים. הגלגלים מתגלגלים באופן חלק על גבי . 6
שטיחים ומשטחים קשיחים. ישר תמיד גלגל אחד תחת פתח היניקה כדי למנוע נפילה.

מכל איסוף אבק – בעל קיבולת איסוף אבק של עד 2.3 ק"ג.. 7

שקע חיבור מברשת ממונעת – חבר לכאן את הצינור הגמיש החשמלי כדי להשתמש . 8
במברשת הממונעת.

מתג הפעלה/כיבוי – כולל את הסמלים הבינלאומיים I עבור "מופעל" ו-O עבור "כבוי".. 9

Majestic®  הכרת מערכת הניקוי

www.filterqueen.com
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Majestic®  אביזרי 
)ראה הוראות ושימוש בעמודים 10-12(

פייה ומברשת לריפוד – מסירה לכלוך מרהיטים מרופדים, ממזרנים . 1
ומווילונות.

מברשת איבוק – מייתרת את הצורך במטלית אבק.. 2

מברשת ברוחב 30.5 ס"מ לניקוי רצפות - מנקה רצפות עץ קשיח, . 3
אריחים, לינולאום ורצפות קשיחות אחרות.

פייה צרה – מסירה אבק ממקומות קשים לגישה.. 4

פיית טורבו – מסירה לכלוך ממדרגות, מרהיטים מרופדים, ממזרנים . 5
ומווילונות. השתמש באביזר זה עם או ללא המוט החשמלי.

מקציף – משמש לחפיפת שטיחונים, שטיחים ורהיטים מרופדים . 6
באמצעות שמפו.

מבשמים מקוריים של  ®FilterQueen – משמשים לבישום האוויר בעת . 7
.Majestic®  הניקוי באמצעות מערכת ניקוי המשטחים

ערכת האביזרים של מערכת 
Majestic®  הניקוי

FilterQueen® Majestic®  מערכת ניקוי

עברית



Majestic®  מברשת ממונעת 
)ראה הוראות ושימוש בעמוד 8(

מוט – מתחבר לצינור הגמיש החשמלי ולמברשת הממונעת.  .8

צינור גמיש חשמלי – מתחבר לפתח היניקה במערכת הניקוי  ®Majestic עבור   .9
פעולת יניקה או ליציאת המפלט עבור פעולת מפוח. מתחבר לפתח חיבור 

המברשת הממונעת כדי לספק חשמל למוט ולמברשת הממונעת.

הודעה: צינור גמיש זה כולל כבלים חשמליים. יש לנתק את הכבל היוצא   
מהקצה השני של הצינור הגמיש משקע החיבור במערכת לפני ניקוי באמצעות 

אביזרים כגון פייה ומברשת לריפוד, פייה צרה ומברשת איבוק או לפני ביצוע 
פעולות תחזוקה.

מברשת ממונעת – מסירה לכלוך משטיחים ומרצפות עץ, אריחים ולינולאום.  .10

ערכת האביזרים של מערכת הניקוי 
 ®Majestic )המשך(

www.filterqueen.com
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פעולת יניקה
חבר את הצינור הגמיש לפתח היניקה במערכת הניקוי  ®Majestic על-ידי   1a

התאמת החץ שעל הצינור הגמיש עם פין המתכת העליון על פתח היניקה. 
סובב אותו רבע סיבוב ימינה כדי לנעול אותו במקומו.

זהירות: צינור גמיש זה כולל חיבורים חשמליים. אל תשתמש בו כדי לשאוב מים. 
אל תטבול אותו במים לצורך ניקוי. יש לבדוק בקביעות את הצינור הגמיש ואין 

להשתמש בו אם הוא פגום.
חבר את הכבל החשמלי הקצר היוצא מהצינור הגמיש לפתח חיבור המברשת   2a

.Majestic®  הממונעת במערכת הניקוי
חבר את הצינור הגמיש למוט על-ידי חיבור התקעים החשמליים של המוט   3a

לחיבור החשמלי בידית הצינור הגמיש. דחוף אותם יחד עד שהצינור הגמיש 
והמוט יינעלו במקומם בנקישה.

חבר את הצינור הגמיש לאביזר על-ידי הכנסת קצה ידית הצינור הגמיש   4a
לאביזר. התאם את הלחצן של ידית הצינור הגמיש לחריץ באביזר. דחוף יחד 

עד שהחיבור יהיה הדוק ומאובטח.
נתק את ידית הצינור הגמיש מהאביזר על-ידי משיכת החלקים בעדינות.  

פעולת מפוח
הסר את כיפת המפלט.  1b

חבר את הצינור הגמיש ליציאת המפלט בחלק העליו של מערכת הניקוי   2b
 ®Majestic על-ידי התאמת החץ שעל הצינור הגמיש עם פין המתכת. סובב 

אותו רבע סיבוב ימינה כדי לנעול אותו במקומו.

Majestic®  הרכבת מערכת הניקוי

FilterQueen® Majestic®  מערכת ניקוי
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שימוש במברשת הממונעת של מערכת הניקוי 
Majestic® 

א. חיבור המברשת הממונעת:
הרכב את מערכת הניקוי  ®Majestic לפעולת יניקה )ראה הוראות בעמוד 7(. חבר 

את המוט למברשת הממונעת על-ידי הכנסת הקצה עם הלחצן במוט למברשת 
הממונעת. התאם את הלחצן במוט לחריץ במברשת הממונעת וחבר את התקעים 

החשמליים במברשת הממונעת לחיבור החשמלי במוט. דחוף אותם יחד עד שהמוט 
והמברשת הממונעת יינעלו במקומם בנקישה.

ניקוי באמצעות המברשת הממונעת:

כדי לנקות שטיחים, הפעל את המברשת הממונעת על-ידי הסטת מתג הפעלת 
הצינור למצבI או למצב "כבוי". השתמש בתנועות ארוכות ואיטיות בעת ניקוי 

שטיחים באמצעות המברשת הממונעת. כדי לנקות רצפות עץ, אריחים ולינולאום, 
כבה את המברשת הממונעת על-ידי הסטת המתג למצב O או למצב "כבוי".

מנתק מעגל: המברשת הממונעת של מערכת הניקוי  ®Majestic מצוידת במנתק 
מעגל המגן על המנוע מפני נזק כשהמברשת המסתובבת נתקעת. כדי לאפס את 
מנתק המעגל, בצע את ההוראות בעמוד 9, "איפוס מנתק המעגל של המברשת 

הממונעת".

הערה: מתג ההפעלה/כיבוי בידית הצינור הגמיש שולט באספקת החשמל למברשת 
.Majestic®  הממונעת. הוא אינו שולט באספקת החשמל למערכת הניקוי

זהירות: אל תשתמש במברשת הממונעת על שטיחים או שטיחונים עם גדילים 
)"פרנזים"( או סיבים רפויים.

מברשת ממונעת

www.filterqueen.com
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א. מברשת ממונעת:
המברשת הממונעת של מערכת הניקוי  ®Majestic אינה כוללת חלקים הניתנים לתיקון על-ידי 

המשתמש. במקרה של בעיה המצריכה שירות, פנה אל המפיץ או מרכז השירות המורשים 
של  ®FilterQueen המורשים באזורך.

יש להחליף מדי פעם את המברשת המסתובבת והרצועה של המברשת הממונעת במערכת 
הניקוי  ®Majestic כדי להבטיח ביצועי ניקוי מרביים. פנה אל המפיץ או מרכז השירות 

המורשים של  ®FilterQueen המורשים באזורך לקבלת שירות.
 צינור גמיש, מוט ומברשת ממונעת:

נתק מדי פעם את המוט מידית הצינור הגמיש ומהמברשת הממונעת. נגב במטלית נקייה. 
נקה ויבש את כל החיבורים הזכריים והנקביים.

ב. איפוס מנתק המעגל של המברשת הממונעת:
המברשת הממונעת מצוידת במנתק מעגל. מנתק המעגל מתוכנן להגן על מנוע המברשת 
הממונעת מפני נזק אם היא נסתמת או כשהמברשת המסתובבת נתקעת. כדי לאפס את 

מנתק המעגל:
כבה את מערכת הניקוי Majestic® ואת המברשת הממונעת.. 1
נתק את כבל החשמל מהשקע.. 2
הסר גופים זרים מהמברשת הממונעת.. 3
4 . Majestic®  לחץ על הלחצן האדום, הממוקם בגב המברשת הממונעת. מערכת הניקוי

והמברשת הממונעת מוכנים לחידוש פעולת הניקוי.
ג. נורית אזהרה:

נורית האזהרה מציינת שהמנוע של מערכת הניקוי  ®Majestic התחמם יתר על המידה. 
המנוע יכבה באופן אוטומטי כדי למנוע נזק. מצב זה נגרם בדרך-כלל כתוצאה מזרימת אוויר 

חסומה. אם נורית האזהרה מאירה:
.Majestic®  כבה את מערכת הניקוי  .1

נתק את כבל החשמל מהשקע.  .2
אפשר למערכת הניקוי  ®Majestic להתקרר במשך כשעה.  .3

בדוק אם קיימות חסימות בצינור הגמיש, במוט או באביזרים. ייתכן ויהיה צורך גם   .4
.Majestic®  בהחלפת מסננים במערכת הניקוי

 FilterQueen®  אם הבעיה נמשכת, פנה אל המפיץ או מרכז השירות המורשים של  .5
המורשים באזורך.

שירות ותחזוקה: פנה אל המפיץ או מרכז השירות המורשים של  ®FilterQueen המורשים 
באזורך לצורך החלפת מגן מנוע, בדיקת יניקה ותחזוקה כללית וכדי להגן על השקעתך 

ולהחזיר את מערכת הניקוי  ®Majestic שברשותך למצבה המקורי.

תחזוקה
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אביזרים
Majestic®  שימוש באביזרי

מברשת לריפוד:

עבור ריפודים, מזרנים ווילונות
הרכב את מערכת הניקוי  ®Majestic לפעולת יניקה )ראה 

הוראות בעמוד 7(.
 ניקוי רהיטים מרופדים ומזרנים:

השתמש בפייה לריפוד )ללא המברשת( כדי להסיר לכלוך 
עמוק. השתמש בפייה ובמברשת לריפוד ופתח את שסתום 

שחרור האוויר )ראה הוראות בעמוד 6( כשהאריג מכוסה 
בחוטים ובסיבים.

 ניקוי וילונות:
כדי לנקות וילונות כבדים, השתמש בפייה לריפוד ללא המברשת. סגור את שסתום 

שחרור האוויר כדי לאפשר זרימת אוויר מרבית. כדי לנקות וילונות עדינים, השתמש 
בפייה ובמברשת לריפוד. פתח את שסתום שחרור האוויר כדי להחליש את זרימת 

האוויר. המברשת תמנע יניקת חומרים עדינים לתוך הפייה.

פייה צרה:

עבור מקומות קשים לגישה
הרכב את מערכת הניקוי  ®Majestic לפעולת יניקה )ראה 

הוראות בעמוד 7(.
השתמש בפייה הצרה כדי להסיר אבק ולכלוך מאחורי 

כריות ברהיטים מרופדים, ממזרנים, מקפיצי מיטה, מפינות 
במגירות, מרדיאטורים וממקומות קשים לגישה אחרים.

הערה: בעת הרכבת המערכת לפעולת מפוח )ראה הוראות 
בעמוד 7(, ניתן להשתמש בפייה הצרה כדי לנקות רדיאטורים, להפשיר את המקרר, 

לאוורר שטיחונים, לנפח בלונים, לנפח מזרנים מתנפחים ועוד.
זהירות: אפשר לרדיאטור להתקרר לפני ניקויו. תלה מטלית לחה או עיתון מאחורי 

הרדיאטור כדי שהאבק יינשף עליהם.

מברשת איבוק:

עבור איבוק קל
הרכב את מערכת הניקוי  ®Majestic לפעולת יניקה )ראה 

הוראות בעמוד 7(.
מברשת האיבוק העגולה מתאימה במיוחד לניקוי כללי - 
היא מייתרת כמעט את הצורך במטלית אבק. השתמשו 

בה לניקוי ריהוט מבריק, אהילים עדינים או כל משטח עליו 
מצטבר אבק.
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 איבוק כללי:
חבר את מברשת האיבוק ישירות לצינור הגמיש. נקה בתנועות עדינות וקצרות. אל 
תפעיל לחץ על המברשת היות והדבר יחסום את הפתח ויפחית את זרימת האוויר 

ועוצמת היניקה.
 כדי לנקות את מברשת האיבוק:

עבור עם הקצה הפתוח של הצינור הגמיש מעל זיפי מברשת האיבוק. אם איבקת 
משטחים מלוכלכים או מאובקים מאוד, הסר את הזיפים משקע הגומי ולאחר מכן 

שטוף במי-סבון חמים; ייבש באוויר הפתוח לפני הרכבה.

מברשת ברוחב 30.5 ס"מ לניקוי 
רצפות:

עבור רצפות קשיחות וקירות
הרכב את מערכת הניקוי  ®Majestic לפעולת 

יניקה )ראה הוראות בעמוד 7(.
המברשת ברוחב 30.5 ס"מ לניקוי רצפות 

מתאימה במיוחד לניקוי מרצפות קשיחות כגון 
אריחים, לינולאום, עץ ובטון. המברשת מנקה 

אזור רחב בתנועה פשוטה אחת. היא יעילה גם לניקוי קירות, מסכים, תקרות, סוככים 
וכל משטח ישר אחר.

הערה: בעת ניקוי משטחי קירות, השתמש תמיד במברשת לרצפות בקו ישר מלמטה 
למעלה.

 ניקוי משטחים קשיחים:
חבר את הפייה לניקוי רצפות לקצה המוט ונקה בתנועות ארוכות ואיטיות.

 כדי לנקות את המברשת לניקוי רצפות:
לאחר כל שימוש, הסר לכלוך, סיבים וחוטים על-ידי העברת הקצה הפתוח הצינור 
הגמיש מעל המברשת. אם המברשת מלוכלכת, שטוף אותה בתמיסת מים ונוזל 

לניקוי כלים וייבש אותה לפני השימוש.

פיית טורבו:

עבור ריפודים, מזרנים ומדרגות
הרכב את מערכת הניקוי  ®Majestic לפעולת יניקה 

)ראה הוראות בעמוד 7(.
פיית הטורבו המופעלת באוויר היא קלת משקל, ניתנת 

לתמרון ומתאימה במיוחד לניקוי אזורים ייעודיים בביתך. 
השתמש לניקוי מדרגות, רהיטים, מזרנים, וילונות ועוד.

 כדי לנקות מדרגות:
 .Majestic®  הסר את ערכת הגלגלים ממערכת הניקוי

הנח את מערכת הניקוי  ®Majestic על משטח יציב. אל 
תאזן את מערכת הניקוי  ®Majestic על המדרגות.
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אביזרים )המשך(
מקציף:

עבור חפיפת שטיחונים, שטיחים וריפודים בשמפו
נקה ביסודיות והגן על השטיחונים, השטיחים והריפודים שלך 

באמצעות המקציף. הופך את השמפו לקצף אוורירי. הקצף יציף 
לכלוך עמוק ממשטחים רכים וישאיר אותם רעננים וכמו חדשים.

חשוב: קרא את ההוראות להלן ואת הוראות השימוש של 
השמפו לפני השימוש באביזר זה.

נקה את הצינור הגמיש מאבק ומלכלוך:
רוקן את מכל האיסוף של מערכת הניקוי  ®Majestic והכנס מסנן BioConeTM חדש . 1

)ראה הוראות בעמוד 15(.
הרכב את מערכת הניקוי  ®Majestic לפעולת מפוח )ראה הוראות בעמוד 7(. הפעל את . 2

מערכת הניקוי  ®Majestic למשך מספר דקות כדי לנקות הצינור הגמיש מחלקיקי אבק 
לפני חיבור המקציף.

 זהירות: השתמש במקציף בפעולת מפוח בלבד!
אל תחבר את המקציף למערכת הניקוי  ®Majestic בפעולת יניקה. שימוש במקציף 

בפעולת יניקה ישאף את תמיסת הניקוי אל תוך מערכת הניקוי  ®Majestic – דבר זה 
יגרום נזק למנוע ולפקיעת תוקף האחריות.

הכנת המקציף לשימוש:
הרכב את המקציף על-ידי חיבור קצה המקציף לקצה המרסס של המקציף. מלא את . 3

הקנקן במים ובשני פקקי שמפו מרוכז.
חבר את המקציף לצינור הגמיש )ראה הוראות בעמוד 7(.. 4

חפיפה:
הפעל את מערכת הניקוי  ®Majestic ופזר את הקצף על המשטח. החדר באמצעות . 5

המברשת את הקצף לתוך המשטח. אפשר לו להתייבש לחלוטין.

זהירות: אל תשתמש במערכת הניקוי  ®Majestic כדי לשאוב קצף רטוב. שאיבת נוזלים או 
לחות מכל סוג שהוא תגרום נזק למערכת הניקוי  ®Majestic ולפקיעת תוקף האחריות.

הרכב את מערכת הניקוי  ®Majestic לפעולת יניקה )ראה הוראות בעמוד 7(. השתמש . 6
במברשת הממונעת או בפיית הטורבו כדי לשאוב את המשטח החפוף לאחר שהתייבש 

לחלוטין.
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מבשמים

FilterQueen®  שימוש במבשמים מקוריים של
.Majestic®  הסר את כיפת המפלט בחלק העליון של מערכת הניקוי  .1

רסס את רפידת התרסיס האפורה )בתוך הפקק( עם התזה אחת או שתיים של המבשם   .2
המקורי של  ®FilterQueen. )אל תשתמש ביותר משתי התזות. אל תספיג יתר על 

המידה(.
הדק היטב את כיפת המפלט למקומה על-ידי הרכבתה וסיבובה ימינה עד לנעילתה   .3

במקומה.
הפעל את מערכת הניקוי  ®Majestic וחדש את פעולת הניקוי. בתוך דקות החדר יתמלא   .4

בניחוח רענן.
ניתן להשתמש במבשמים של  ®FilterQueen גם כמבשמי אוויר עצמאיים.  

אזהרות:
אל תמזוג מבשמים לתוך המנוע!  	 

השתמש בצמצום במבשמים מקוריים של  ®FilterQueen – השתמש 
בהתזה אחת או שתיים בלבד על רפידת הלבד של המבשם או על 

כדור צמר גפן. אל תספיג את רפידת המבשם  יתר על המידה!
הרחק את המבשמים מילדים, מחיות מחמד, מאוכל, מהעיניים,   	

מפלסטיק ומרהיטים. במקרה של מגע עם העיניים, שטוף במים ופנה 
לקבלת סיוע רפואי.

 :Majestic®  אל תשתמש בתכשירים העלולים לגרום נזק למנוע של מערכת הניקוי  	
בשמים, שמנים, נוזלים על-בסיס אלכוהול או מבשמים שאינם מבשמים מקוריים של 

.FilterQueen® 
שימוש במבשמים בכל אופן אחר שונה מהמתואר במדריך זה למשתמש עלול לגרום נזק   	

למערכת הניקוי  ®Majestic  והוא יגרום לפקיעת תוקף האחריות.
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Majestic®  מסנני
BioConeTM מסנן

החלף פעם בחודש או בתכיפות גבוהה יותר

 אמצעי סינון איכותי וייחודי ל- ®FilterQueen המטופל באופן 
 מיוחד כדי להגן מפני בקטריות. הוא מסיר חלקיקים תוך הגנה 

.Majestic®  ומנוע מערכת הניקוי Medi-Filter®  על גביע המסנן

הערה: אל תפעיל את מערכת הניקוי  ®Majestic ללא מסנן BioConeTM מקורי.

Medi-Filter®  גביע מסנן
החלף כל 6 חודשים

השתמש במסנן BioConeTM כדי להשיג את תוצאות 
הסינון והסרת הריחות הרעים הטובות ביותר. מפחית 

מזהמים נישאים באוויר כולל נבגי עובש, אבקנים, 
קשקשי חיות מחמד, אבק וצואת קרדית אבק 

הבית ואלרגנים אחרים, כמו גם חיידקים, בקטריות 
ווירוסים מסוימים. מתאים במיוחד לסובלים מאלרגיה 

ומאסתמה היות והוא מסנן 99.98% מהאלרגנים ומהמזהמים עד לגודל של 0.1 מיקרון. 
מצמצם מעל 300 גזים וריחות רעים ביתיים נפוצים ממגוון מקורות.

 Medipure®  אל תשתמש בגביע מסנן .BioConeTM הערה: עבור שימוש עם מסנן
כמסנן עצמאי.

מגן מנוע )מסנן דסקית שטוח(
החלף כל 6 חודשים

אמצעי סינון משני המגן על המנוע.

הערה: אל תפעיל את מערכת הניקוי  ®Majestic ללא מגן מנוע.

 FilterQueen® ללא מסנן Majestic®  זהירות: אל תפעיל את מערכת הניקוי
BioConeTM מקורי ומגן מנוע.

היזהר מחיקויים: השתמש במסננים מקוריים של  ®FilterQueen בלבד. 
מסננים מזויפים עלולים לגרום לפגיעה בביצועים, לגרום נזק למערכת והם 

יגרמו לפקיעת תוקף האחריות.
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קל להחליף את המסננים!
נתק תמיד את כבל החשמל ונתק את הצינור הגמיש לפני החלפת מסננים.

1 שחרר את 
המהדקים הצדדיים 

והסר את היחידה 
העליונה ממכל איסוף 

האבק.

2 הסר את גביע 
 Medipure®  המסנן

והנח אותו בצד או 
השלך אותו במקרה 

של התקנת גביע 
 Medipure®  מסנן

חדש.

3 רוקן את תכולת 
מכל האיסוף ומסנן 
BioConeTM לתוך 

שקית אשפה 
גדולה ופתוחה.

4 הכנס את הקצה 
 BioConeTM של מסנן

חדש לתחתית מכל 
איסוף האבק.

5 הנח את גביע מסנן 
 ®Medipure על-גבי 
.BioConeTM המסנן

6 החזר את היחידה 
העליונה למקומה ונעל 

את המהדקים הצדדיים 
במקומם. ודא שכל 

שלוש הלשוניות של 
 BioConeTM מסנן

גלויות.
)עבור החלפת מגן 

המנוע, המשך לשלב 7(

7 הסר את היחידה 
העליונה כמתואר 

בשלב 1 לעיל והסר 
את מגן הגביע. ייתכן 
ויהיה צורך להשתמש 
במברג פיליפס עבור 

חלק מהיחידות.

8 משוך אחורה את 
טבעת הפלסטיק 

המחזיקה ושלוף אותה 
החוצה. כעת ניתן 
להסיר בקלות את 

המסנן ולהשליך אותו.

9 החזר את מסנן 
מגן המנוע למקומו. 

הנח את המסנן מעל 
המקטע המרכזי של 

הרשת. החזר את 
הטבעת המחזיקה 
על-ידי כיווצה. ודא 
שהטבעת נכנסת 

למקומה.

10 החזר את מגן 
הגביע למקומו. ודא 
שהקצה החיצוני של 

הגביע ממוקם על שפת 
הגומי סביב היקף 
היחידה. הדק את 

הבורג אם ישנו. החזר 
את היחידה העליונה 

כמתואר בשלב 6 לעיל.

FilterQueen® Majestic®  מערכת ניקוי

עברית

בעת קניית מסננים, 
ודא תמיד שהם כוללים 

אטם!



Health-Mor מעניקה לגוף, למנוע, לצינור הגמיש, למוט, למברשת הממונעת ולאביזרים של מערכת ניקוי המשטחים הביתית 
 ®Majestic אחריות למשך חמש שנים ממועד הרכישה כנגד פגמים בחומר או בייצור ולמשך שלוש שנים ממועד הרכישה 

 Majestic®  עבור מנוע המברשת הממונעת כנגד פגמים בחומר ובייצור. אחריות זו אינה מכסה: )1( שימוש במערכת הניקוי
למטרות מסחריות, מוסדיות, מקצועיות, השכרה או מטרות אחרות מלבד שימוש ביתי; )2( פריטים בעלי בלאי טבעי כולל אך 

לא מוגבל למברשות, לרצועות, למסבים, לאטמים ולמסננים; )3( נזק הנגרם עקב שימוש לרעה או הזנחה; )4( נזק הגרם 
עקב שימוש בזרם או במתח שונים מהמוטבע בתווית הנתונים; )5( נזק הנובע מעבודת שירות שבוצעה על-ידי גורמים אחרים 
מלבד Health-Mor או מפיציה ו/או מרכזי השירות המורשים שלה; )6( עלות ההובלה, האיסוף, המשלוח, האחסון או קריאות 

השירות; וכן )7( נזק הנגרם משימוש בחלקים ו/או מסננים לא מקוריים. 
Health-Mor תתקן או תחליף חלקים פגומים במסגרת אחריות זו בהנחה שמערכת הניקוי  ®Majestic או החלק הפגום יוחזרו, 
כשההובלה משולמת מראש, בצירוף הוכחה בכתב של מועד הרכישה והמספר הסידורי אל המפיץ המורשה ממנו הם נרכשו או 
 . 1 American Road, Suite 1250, Brooklyn Ohio 44144, U.S.Aשכתובתה Health-Mor למחלקת אבטחת האיכות של
או באישור בכתב מ-Health-Mor לכל אדם מורשה למתן שירות במסגרת האחריות. ניתן להשיג מידע בנושא אנשים אחרים 
המורשים לתת שירות במסגרת האחריות באמצעות שיחה עם מחלקת קשרי הלקוחות של Health-Mor בטלפון -440-846
7800. אם יתברר במהלך בדיקה שמערכת הניקוי  ®Majestic או החלק פגומים בחומר או בייצור, הם יתוקנו או יוחלפו לפי 

שיקול דעתה של Health-Mor ויוחזרו לשולח בדמי משלוח או בדמי דואר בגוביינה. לא יינתן פיצוי בגין החלפת חלקים פגומים 
או עבודות שירות שבוצעו במהלך תקופת האחריות אם הם בוצעו על-ידי כל גורם אחר מלבד המפיץ המורשה ממנו נרכשה 

 .Health-Mor-מבלי לקבל אישור מראש בכתב מ ,Health-Mor או על-ידי Majestic®  מערכת הניקוי
 Health-Mor; נרכשה ממפיץ מורשה של Majestic®  אחריות זו תקפה רק לאחר קיום התנאים הבאים: )1( מערכת הניקוי

2(( המספר הסידורי של היצרן עבור מערכת הניקוי  ®Majestic לא שונה, הושחת או הוסר; )3( נעשה שימוש במערכת הניקוי 
 ®Majestic בכל עת בהתאם למדריך למשתמש והיא לא הייתה נתונה לשימוש לרעה; )4( נעשה שימוש במסננים ו/או בחלקים 

מקוריים בלבד של  ®FilterQueen עם מערכת הניקוי  ®Majestic. לכל תיקון או החלפה של פגם או של חלק פגום במסגרת 
אחריות זו תינתן אחריות למשך שנה אחת או עד לתום תקופת האחריות המקורית, המאוחר מביניהם. 

אין עוד אחריות מפורשת אחרת שחלה על מערכת הניקוי  ®Majestic. אחריות מרומזת, כולל אחריות או סחירות והתאמה 
למטרה מסוימת, מוגבלת במשכה לפרק הזמן שבמהלכו האחריות המפורשת הניתנת בזאת תקפה. כל נזק תוצאתי או אחר 

הנובע מהפרת אחריות זו אינו מכוסה במסגרת אחריות זו. 
Health-Mor אינה נוטלת או מרשה לכל אחד אחר לנטול כל חבות נוספת. אחריות זו מעניקה לך זכויות חוקיות מסוימות וייתכן 
ויהיו לך זכויות אחרות המשתנות ממדינה למדינה. פסילת כל מגבלה של אחריות זו לא תשפיע על החוקיות של שאר הסעיפים.

הטבת שירות לכל החיים
Health-Mor מסכימה לשפץ או להחליף את מנוע גוף מערכת הניקוי  ®Majestic ו/או מנוע המברשת הממונעת בכל עת לאחר 

פקיעת תוקף תקופת האחריות המקורית, בכפוף לתנאים ולהתניות המוסברים במדויק להלן.
על מערכת הניקוי  ®Majestic להיות בבעלות הבעלים המקוריים, השימוש בה נעשה למטרות ביתיות בלבד והיא מלווה . 1

בהוכחת רכישה. מדיניות שירות זו אינה חלה על כל מערכת ניקוי  ®Majestic אחרת המשמשת למטרות מסחריות, 
מוסדיות, מקצועיות, השכרה או כל מטרה אחרת מלבד שימוש ביתי. 

יש להחזיר את מערכת הניקוי  ®Majestic, כשההובלה משולמת מראש, אל המפיץ המורשה ממנו היא נרכשה או . 2
 American Road, Suite 1250, Brooklyn Ohio 44144, 1 שכתובתה Health-Mor למחלקת אבטחת האיכות של

U.S.A. על הבעלים לשלם את דמי הובלת ההחזרה. 
החיוב המרבי עבור שיפוץ המנוע של גוף מערכת הניקוי  ®Majestic יהיה 99 דולרים אמריקאים והחיוב המרבי עבור . 3

שיפוץ מנוע המברשת הממונעת יהיה 29 דולרים אמריקאים. חיוב זה יכלול את עלות כל החלקים והעבודה הדרושים 
לשיפוץ המנוע ו/או מנוע המברשת הממונעת של מערכת הניקוי  ®Majestic למצב פעולה תקין. חיוב יבוצע במחירים 

הנכונים לאותה עת עבור חלקים החסרים ממערכת הניקוי  ®Majestic בזמן אספקתה או שיפוצה, אם יהיה צורך 
בחלקים כאלה לשיפוץ מערכת הניקוי  ®Majestic למצב פעולה תקין ואם יהיה צורך בחלקים דרושים אחרים מלבד מנוע 

הגוף ו/או מנוע המברשת הממונעת. 
אם יהיה פגם בחומר או בייצור בשיפוץ, מערכת הניקוי  ®Majestic תשופץ שוב ללא חיוב נוסף, בהנחה שמערכת הניקוי . 4

 ®Majestic תוחזר תוך שנתיים ממועד השיפוץ אל Health-Mor או אל המפיץ המורשה שביצע את השיפוץ, כשההובלה 
משולמת מראש. יש לצרף למערכת הניקוי  ®Majestic הוכחה בכתב של השיפוץ הקודם. 

הסכם השירות יהיה תקף וישים רק לאחר קיום התנאים הבאים:. 5
מערכת הניקוי  ®Majestic נרכשה ממפיץ מורשה;  א( 

יש לצרף למערכת הוכחת רכישה;  ב( 
המספר הסידורי של היצרן עבור מערכת הניקוי  ®Majestic לא שונה, הושחת או הוסר;  ג( 

הנזק למנוע לא נגרם עקב שימוש לרעה, הזנחה או עקב שימוש בזרם או במתח שונים מהמוטבע בתווית הנתונים או  ד( 
.FilterQueen®  עקב שימוש בגביעי מסנן או חלקים אחרים שאינם מקוריים של

עברית
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