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הרכבת שואב האבק
1. נתק את השקע מתקע החשמל 
2. הסר את צינור השאיבה הגמיש

3. על מנת לשחרר את צינור השאיבה, לחץ על הכפתור הנמצא בקצה הצינור 
ומשוך אותו מפתח כניסת האוויר של שואב האבק

   

   

אל תוציא את התקע על ידי משיכת
 הכבל או משיכת המכשיר עצמו

אל תסיע את המכשיר מעל
 כבל החשמל

אל תשאב עם המכשיר סיגריות, 
גפרורים בוערים, או אפר חם

אל תשתמש בשואב האבק
 על גבי משטח רטוב

אל תחסום את פתח כניסת האוויר או 
פתח יציאת האוויר של שואב האבק

אל תשתמש בשואב האבק כדי לשאוב 
סיכות, נעצים או חוטים

הרכבת הצינור מתארך טלסקופי והאבזרים הנלווים

 
  

הרכבת האביזרים הנלוויםצינור טלסקופיהרכבת הצינור המארך לידית

 



הוראות השימוש
1.  לפני השימוש במכשיר, הכנס את התקע אל שקע החשמל. אל תמשוך את הכבל מעבר

 .Rewind לסימון האדום. על מנת לגלול בחזרה את הכבל, לחץ על הכפתור    
2. לחץ על מתג ההדלקה / כיבוי על מנת להדליק את המכשיר.

 

שימוש באביזרי הניקוי

  

 
 

מברשת שטיחים
זיפי המברשת גלויים לניקוי רצפה

מברשת רצפה
זיפי המברשת חבויים לניקוי רצפה

מברשת קטנה
לניקוי וילונות,  מדפים, ספרים,  רהיטים 

מרופדים,  מנורות וחפצים עדינים אחרים.

פיה צרה
מברשת שאיבה למקומות

 צרים פינות ומסילות



הוראות השימוש
1.  לפני השימוש במכשיר, הכנס את התקע אל שקע החשמל. אל תמשוך את הכבל מעבר

 .Rewind לסימון האדום. על מנת לגלול בחזרה את הכבל, לחץ על הכפתור    
2. לחץ על מתג ההדלקה / כיבוי על מנת להדליק את המכשיר.

ריקון האבק
1. הרם את המכסה ושחרר החוצה את מיכל האבק

2. הסר את מכסה מעל מיכל האבק.
3. רוקן את האבק מתוך מיכל האבק אל פח האשפה.

 
ניקוי הפילטר

1. הוצא את הפילטר כאשר הוא מתלכלך
2. שטוף אותו במים, הנח לו להתייבש באוויר לפני השימוש הבא.
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