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לקוחות נכבדים,

.SHARK חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

הוראות בטיחות וזהירות
מוצר זה תוכנן תוך מחשבה על בטיחות המשתמש. חשוב להקפיד על ההוראות הבאות:

• יש לשמור חוברת זו במקום בטוח לעיון בעתיד.
• יש לוודא כי מתח החשמל בבית מתאים לרשום על גבי המכשיר: 230 וולט.

• אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות מורשית על ידי היצרן.
• יש לנתק תקע מבית תקע לאחר השימוש / לפני ניקוי / לפני החלפת מסננים.

• אין להשתמש בשואב בכוח במידה והוא נסתם )קיימות מספר סיבות להפסקת פעולת השואב: פיית הצינור סתומה
   / מיכל הפסולת מלא / פילטר המנוע סתום(. 

• אין לשאוב נוזלים, חומרים דליקים או רעילים כגון דלק, אבקת טונר, או חומרים מתנדפים או לעשות שימוש בשואב האבק באזורים בהם נוזלים   
   מהסוג הזה עלול להמצא.

• אין לשאוב חומצות, אסבסט או אבק אסבסט. 
• אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית כשיורד גשם, ואין להניחו חשוף לגשם.

• אין לאחסן את המכשיר ליד משטחים חמים או תנורי חימום.
• אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או נפגם, יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות  

  השירות המורשות בלבד.
• כל תיקון במכשיר יעשה אך ורק ע"י תחנת שירות מורשית. תיקון ע"י אדם לא מקצועי, עלול לגרום לפציעה, יסיר את אחריות היבואן ויהיה באח 

  ריותו הבלעדית של המשתמש.
• יש להשתמש בחלקים מקוריים בלבד של חברת SHARK. שימוש בחלפים שאינם מומלצים ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות 

   או לפציעה. 

שמרו הוראות אלו אצלכם

קראו את כל ההוראות טרם השימוש

ניקיון כללי
1. אין לשאוב חפצים גדולים.

2. אין לשאוב חפצים קשים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, ברגים או מטבעות שעלולים לגרום נזק לשואב האבק.
3. אין לשאוב חפצים מעלים עשן או בוערים כגון פחם חם, בדלי סיגריות או גפרורים.

4. אין לשאוב חומרים דליקים או חומרי בעירה כגון נוזל מצתים, נפט או קרוסין או לעשות שימוש בשואב האבק בשטחים בהם חומרים אלו 
עשויים להימצא.

5. אין לשאוב תמיסות רעילות כגון מלבין כלורין, אמוניה או נוזל חומר לניקוי אסלות.
6. אין לעשות שימוש בשואב האבק בחלל סגור שבו אדים קיימים בעקבות צבע, מדלל צבע, חומרים לאיטום עש, אבק מתלקח או כל חומר נפץ  

   או רעיל אחר.
7. אין לשאוב נוזלים מכל סוג שהוא.

8. אין לטבול את שואב האבק בתוך מים או בתוך כל נוזל אחר.
9. אין לעשות שימוש בחוץ או על גבי משטחים רטובים: השתמשו על גבי משטחים יבשים בלבד.

10. נקטו זהירות יתרה בזמן ניקוי מדרגות.



שמירה על איכות הסביבה,
כדי להמנע מבעיות סביביות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך מכשירים יחד עם האשפה הביתית 

הלא - ממוינת, וחובה למחזר אותו כראוי.

מפרט טכני:
220-240V, 50Hz   

500W הספק 

המלצה לנקיון הפילטר
הסבר מפורט נמצא בהוראות הפעלה.

ערכת פילטרים XFFR300   -     פעם בחודש

לשימוש ביתי בלבד

אמצעי הגנה חשובים

בעת השימוש במכשיר חשמלי, יש תמיד לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים, הכוללים את אמצעי הבטיחות הבאים;
קראו את כל חוברת ההוראות טרם השימוש בשואב האבק האיכותי שלכם.

אזהרה: על מנת להפחית סכנת התלקחות, התחשמלות או פגיעה:
1. אין לעזוב את המכשיר החשמלי בזמן שהוא מחובר לחשמל. נתקו אותו משקע החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש.

2. אין לעשות במכשיר שימוש במקום חיצוני או על גבי משטחים רטובים.
3. אין לאפשר את השימוש במכשיר זה כמשחק. השגחה צמודה נדרשת כאשר המכשיר נמצא בשימוש על ידי או בקרבת ילדים.

4. יש לעשות שימוש בשואב האבק אך ורק כמתואר במדריך זה. יש לעשות שימוש בחיבורים המומלצים על ידי היצרן בלבד.
5. אין לעשות שימוש במכשיר זה עם כבל חשמל פגום או תקע חשמל פגום. אין להשתמש בשואב אבק לאחר שהופל, ניזוק, הושאר בחוץ או הושלך למים.  

   במקרים אלו אנא החזירו את המכשיר למרכז שירות מוסמך.
6. אין למשוך או לשאת את המכשיר על ידי כבל החשמל, לעשות שימוש בכבל החשמל בתור ידית, לסגור דלת על כבל החשמל או למשוך את הכבל סביב  

   קצוות חדים או פינות.
7. אין לעבור עם שואב האבק על פני כבל החשמל. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים מחוממים.

8. אין לנתק את מכשיר החשמל ממקור החשמל באמצעות משיכת כבל החשמל. לניתוק שואב האבק, אחזו בתקע החשמל ולא בכבל החשמל.
9. אין לגעת בתקע החשמל או שואב האבק בידיים רטובות.

10. אין להניח חפצים כלשהם בפתחי שואב האבק. אין לעשות שימוש בשואב האבק עם פתח חסום: יש להקפיד להרחיק אבק, מוך, שיער וכל דבר אחר  
    אשר עשוי להקטין את זרימת האוויר לשואב האבק.

11. הרחיקו שיער, בגדים משוחררים, אצבעות ואת כל חלקי הגוף מפתחים ומחלקים זזים.
12. אין לשאוב פריטים או חפצים שמעלים עשן, כגון סיגריות, גפרורים או אפר.

13. כבו את לחצן הבקרה טרם ניתוק שואב האבק ממקור החשמל.
14. נקטו בתשומת לב יתרה בעת ניקוי המדרגות עם שואב האבק.

15. הביטו בשואב האבק שלכם ומלאו אחר כל ההוראות הרשומות על גבי התווית והסימון.
16. הרחיקו את קצה הצינור, את המוט ואת הפתחים האחרים מפניכם ומגופכם.

17. אין לעשות שימוש בשואב האבק ללא מסננים במקומם.
18. תמיד נתקו מכשיר זה ממקור הספקת חשמל טרם חיבור או ניתוק צינור שואב האבק הידני.

19. אחסנו את שואב האבק בתוך הבית. הניחו בצד את שואב האבק לאחר השימוש וזאת על מנת למנוע תאונות מעידה.
20. השתמשו בשואב אבק זה רק על גבי משטחים יבשים ובמקומות סגורים.

21. אין לעשות שימוש בשואב אבק זה לכל מטרה שונה ממה שתואר במדריך זה למשתמש.
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הרכבה
1. הכניסו את הצינור לתוך מחבר פי צינור הרצפה.

2. הכניסו את חלק ידית האחיזה לתוך החלק העליון של הצינור.

ניקוי רצפה
שואב אבק זה כולל מתג מחוון POWER ל- 2 מהירויות, יעיל לשימוש על גבי רצפה ריקה, אזור עדין של מרבד וניקוי שטיחים.

3. חברו את המכשיר לשקע החשמל. העבירו את מתג ה- POWER למצב הראשון לניקוי משטחים ריקים ואזורים עדינים של מרבדים. גלגלת 
   המברשת תסתובב לאט על מנת לסייע לכם להרים שפוכת )לכלוכים(.

4. העבירו את מתג POWER למצב השני לניקוי שטיחים. גלגלת המברשת תסתובב מהר יותר על מנת לסייע בהרמת לכלוך הנמצא 
   מתחת לפני השטח.

2
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ניקוי מעל הרצפה
שואב אבק זה מסוגל לנקות מעל הרצפות בחללים צרים באמצעות שימוש בצינור. כמו כן הוא כולל נוחות של שואב אבק עם ידית אחיזה בזמן 

שימוש בו ללא צינור.
1. לחצו על הלחצן הצבעוני שעל פי צינור הרצפה לניתוקו מקצה הצינור. חברו את אביזר הניקוי הרצוי.

2. לחצו על הלחצן הצבעוני שבקצה העליון של הצינור ומשכו אותו לניתוקו מהחלק של ידית האחיזה. חברו את אביזר הניקוי הרצוי.

שימו לב: בחרו בעזרי הניקוי הכלולים בדגם זה.
לקבלת רשימה של עזרים הכלולים בדגם זה, עיינו בהמשך ההוראות.

5
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אחסון
קיימות 2 דרכים מומלצות לאחסנת שואב אבק זה.

אפשרות 1: לחצו על הלחצן הצבעוני שבקצה העליון של הצינור ומשכו אותו להפרדתו מחלק ידית האחיזה של שואב האבק. ישנו וו בתחתית החלק 
של ידית האחיזה. תלו אותו על גבי מתלה הממוקם בחלק התחתון של הצינור. כרכו את כבל החשמל סביב 2 ווי כבל החשמל. המכשיר מוכן כעת 

לאחסון.

אפשרות 2: השתמשו בכן הקיר שכלול בתיבת שואב האבק. על ידי שימוש במברגת פיליפס, מצאו נקודה על הקיר שבה ברצונכם לאחסן שואב 
אבק זה. מקמו כל בורג דרך שני החורים שבכן הקיר והבריגו אותם לתוך הקיר. ישנו וו בחלק התחתון של חלק ידית האחיזה. תלו אותו על גבי המתלה 

הממוקם על גבי כן הקיר.

במקרה ויש לכם קירות גבס, השתמשו במוצרים מפלסטיק לפני שאתם מבריגים את כן הקיר למקומו.



c -231FFJV300 d -240FFJV300

a - 227FFJV300 b - 229FFJV300
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אביזרים
נבחרים כלולים

אביזר צר

אביזר לניקוי שיער בעלי חיים כן תליה
מתלה לכן הרכבה

מברשת קטנה
מנקה משטחים קשים וריפוד

h - XDAV300

אביזר ™Dust-Away לניקוי רצפה קשה
)ראו עמוד 8(
שואב ומנקה אבק תוך שימוש במטליות נשטפות או חד פעמיות

מברשת קטנה



הוראות עבור אביזר ™DUST-AWAY לניקוי רצפה קשה ועבור מטליות ניקוי

1. העבירו שתי לשוניות בין פי צינור היניקה ובסיס המאבק וחברו אותן למחזקים הקדמיים שבבסיס. לאחר מכן משכו את שתי הלשוניות האחרות בחוזקה  
   סביב המחזקים האחוריים שבבסיס. להשגת התוצאות הטובות ביותר, וודאו כי המטלית מונחת בצורה שטוחה כנגד המשטח התחתון וכי היא מאובטחת  

   בחוזקה.
2. השתמשו באביזר -™Dust-Away לניקוי משטחי רצפה ריקים יבשים. אין לעשות שימוש במכשיר לניקוי רצפות לחות או לכלוכים רטובים/דביקים.  

.Dust-Away™ אשר מיועדות לעבודה עם חיבור ,Shark השתמשו  אך ורק במטליות המסופקות על ידי    
3. שטפו את המטליות בנפרד במים חמים במכונת כביסה או באופן ידני על ידי שימוש בתכשיר ניקוי נוזלי.

    אין לעשות שימוש בחומר מלבין או במרככי אריגים כיוון שאלו עלולים לגרום נזק או להשאיר שכבה שתפגע באיכות ביצוע הניקוי של המטליות.
   ייבשו במייבש בעוצמה נמוכה או תלוי לייבוש, על מנת להאריך את חיי אריג המיקרופייבר.

להשגת תוצאות ניקוי הרצפה הטובות ביותר, אנו ממליצים להחליף את מטליות המיקרופייבר שלכם בכל 3-4 חודשים לאחר שימוש רגיל בהן.

ניתן להשיג מטליות במחלקת שירות לקוחות בטלפון: 1599-55-99-66.
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תחזוקה
רוקנו את מיכל האבק

1. נתקו את החלק של ידית האחיזה משאר שואב האבק באמצעות לחיצה על הלחצן הצבעוני שבקצה העליון של הצינור על מנת למשוך אותו הרחק  
   מהחלק של ידית האחיזה.

2. אחזו את מיכל האבק מעל שקית אבק או פח אשפה, לחצו על לחצן השחרור שבקדמת מיכל האבק. המכסה התחתון ייפתח, ויאפשר ללכלוך ליפול החוצה.
3. נקו את מסך האבק שבתוך מיכל האבק כנדרש.

נקו את המסננים
עיינו בטבלת הזמנים לניקוי, המופיעה בעמוד 2

4. השיגו גישה למסננים באמצעות הרמת הלשונית שבקצה העליון של חלק ידית האחיזה של שואב האבק. הוציאו ושטפו את הגומאוויר ואת מסנני הלבד  
   בכל חודש. תנו למסננים להתייבש לחלוטין עד להחלפתם. לשטיפה ידנית בלבד. שחררו את הלכלוך בנקישה מהמסננים בין השטיפות על פי הצורך. 

   הכניסו את מסנן הלבד ולאחר מכן מקמו את מסנן גומי אוויר הלבד על גביו.
בדקו שאין חסימות

הוציאו ובדקו: ידית אחיזה וצינור
5. הוציאו את הצינור מהחלק של ידית האחיזה ובדקו את כל פתחי הכניסה של מיכל האבק. הוציאו את פי צינור הרצפה מהצינור ובדקו שאין חסימות בצינור.

החלק התחתון של פי צינור הרצפה )מברשת הרצפה(
6. השתמשו במטבע לפתיחת נעילת 3 המנעולים )הבריחים( שבתחתית פי צינור מברשת הרצפה. חלק מהבסיס ניתן להזזה על מנת לאפשר השגת גישה  

   טובה יותר לגלגלת המברשת וחשיפה לפתח האוויר. הדליקו פנס מהחלק התחתון על מנת לבדוק חסימות אפשריות בפתחי האוויר.
7. הוציאו כל שרוך, סיבי שטיח או שיער שעשויים להיכרך סביב גלגלת המברשת. ישנו חריץ במוט המברשת המאפשר לזוג מספריים לגזור דרכו לשחרור  

   הלכלוך.
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מדריך לאיתור תקלות

שואב האבק אינו אוסף לכלוך. אין פעולת יניקה או שעוצמת היניקה חלשה.
• בדקו את המסננים על מנת לראות אם הם זקוקים לניקוי. מלאו אחר ההוראות לשטיפה ולייבוש המסננים טרם הכנסתם חזרה לתוך שואב האבק.

• יתכן ומיכל האבק מלאה. רוקנו את מיכל האבק.
• בדקו במידת הצורך כי אין חסימות בצינור, בחיבורי הצינור, בפיות הצינור ובעזרים.

 
שואב האבק מרים אזורים בשטיח

• עוצמת היניקה גדולה. היזהרו בזמן ניקוי שטיחים בעלי קצוות עם תפרים עדינים.
.POWER כבו את היחידה על מנת לנתק את גלגלת המברשת והפעילו את שואב האבק מחדש באמצעות לחיצה על לחצן •

גלגלת המברשת אינה מסתובבת
• כבו את שואב האבק באופן מידי ונתקו אותו ממקור החשמל, נתקו את פי הצינור והסירו את החסימה לפני חיבור שואב האבק מחדש והפעלתו.

• שואב אבק זה מצויד במאפיין כיבוי תרמי המופעל במקרה בו שואב האבק שלכם מתחמם יתר על המידה. במידה ושואב האבק שלכם נכבה, העבירו 
  את מתג POWER  למצב "0" ונתקו את היחידה ממקור החשמל. נקון פילטרים ובדקו חסימות כמתואר לעיל. לאחר כ- 30 דקות, שואב האבק שלכם  

  אמור להיות מוכן להפעלה חוזרת. הכניסו את כבל  החשמל לשקע החשמל והדליקו את המכשיר להפעלה חוזרת של השאיבה.

10



11

מיכל אבק/מסננים/עזרים
טרם הפעלת שואב האבק:

1. וודאו כי כל המסננים יבשים ביסודיות לאחר ניקוי שגרתי.
2. וודאו כי מיכל האבק וכל המסננים מורכבים למקומם לאחר פעולת תחזוקה שגרתית.

3. וודאו כי כל העזרים אינם חסומים.
4. השתמשו בעזרים ובחלקי חילוף המומלצים על ידי היצרן בלבד.
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