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בעת השימוש במכשיר חשמלי מכל סוג שהוא, 
יש תמיד לשים לב ולשמור על אמצעי בטיחות 

בסיסיים, לרבות הדברים הבאים:

קראו את כל ההוראות טרם השימוש במכשיר
   SHARK NAVIGATOR LIFT-AWAY 2 in 1

חשוב:
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים בעלי 

יכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מוגבלות, או 
ללא ידע ונסיון מתאימים, אלא אם הם תחת השגחה 

או שניתנו להם הנחיות לגבי השימוש במכשיר, ע"י 
אדם האחראי לבטחונם.

אין להניח לילדים להשתמש או לשחק במכשיר זה.
יש להשגיח בתשומת לב שהמכשיר נמצא הרחק 

מהישג ידם של ילדים.

אזהרה
לצמצום סכנת דליקה, ההתחשמלות או פגיעה, אין  

לעשות שימוש במקום חיצוני או על גבי משטחים 
רטובים.

סכנה
ראש השואב מכיל רכיבים חשמליים ואינו ניתן 

להחלפה. 

אזהרה  
לצמצום סכנת דליקה, ההתחשמלות או פגיעה:

כללי זהירות חשמליים כלליים:

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל כאשר אינו 
בשימוש וטרם הטיפול בו.

2. אין לעשות שימוש בשואב האבק עם כבל חשמל 
או תקע חשמל פגומים.

3. אין לעשות שימוש במכשיר במקרה שבו המכשיר 
אינו פועל, הופל, ניזוק, הושאר במקום חיצוני או נפל 

לתוך מים.

4. מכשיר זה אינו כולל חלקי חילוף: הרכבה חוזרת 
לא נכונה או תיקון יכולים לגרום לסכנת התחשמלות 
או לפגיעה באנשים בעת השימוש במכשיר. יש ליצור 

קשר עם שירות הלקוחות.. 

5. אין למשוך או לשאת את שואב האבק באמצעות 
כבל החשמל.

6. אין לנתק את המוצר ממקור החשמל באמצעות 
משיכה בכבל החשמל: לניתוק המוצר ממקור 

החשמל, אחזו בתקע החשמל ולא בכבל החשמל.

7. אין להחזיק בתקע החשמל או בשואב האבק 
בידיים רטובות.

8. אין להעביר את שואב האבק מעל כבל החשמל. 

9. אין לעשות שימוש בכבל החשמל בתור ידית. 

10. אין לסגור דלת על כבל החשמל

11. אין  למשוך את כבל החשמל סביב פינות חדות.
השימוש בכבל חשמל מאריך אינו מומלץ.

12. אין להשאיר את שואב האבק בזמן שהוא מחובר 
למקור חשמל.

13. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים מחוממים.

14. כבו את השואב לפני חיבור או ניתוק המכשיר.

15. תמיד נתקו את שואב האבק ממקור החשמל 
טרם חיבור או ניתוק פי צינור החשמל .

16. אחסנו את שואב האבק שלכם בזמן שכבל 
החשמל מאובטח סביב שני תפסני כבל החשמל – 

כמוצג בהוראות האחסון.

הוראות בטיחות חשובות
לשימוש ביתי בלבד
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חיבורי צינור שאיבה
1. אין לעשות שימוש בשואב האבק במקרה של 
זרימת אוויר מוגבלת: במקרה שבו נתיבי האוויר, 
המוט או העזרים נחסמים, כבו את שואב האבק. 

הסירו את כל החסמים טרם הפעלת המכשיר 
מחדש.

2. הרחיקו את קצה המוט ואת פתחי האביזר 
מאזור הפנים ומהגוף.

3. הרחיקו כלי ניקוי ופתחי יניקת המוט מאזור 
השיער, הפנים, האצבעות, רגליים יחפות או פריטי 

לבוש רפויים.

4. השתמשו בחיבורים המומלצים על ידי היצרן 
בלבד.

שימוש כללי
1. השתמשו במוצר רק כמתואר במדריך זה.

2. אין להכניס חפצים לתוך הפתחים. אין לעשות 
שימוש במוצר עם פתחים חסומים. הרחיקו אבק, 

מוך, שיער וכל דבר שעשוי לצמצם את זרימת האוויר 
מהמוצר.

3. הקפידו ששטח העבודה שלכם מואר היטב.

4. השאירו את שואב האבק נע מעל משטח השטיח 
בכל עת וזאת על מנת למנוע נזק לסיבי השטיח.

5. אין להניח את שואב האבק על גבי משטחים לא 
יציבים כגון כיסאות או שולחנות.

6. אין להניח לילדים  להפעיל את המכשיר או לשחק 
איתו. יש להשגיח על ילדים באופן רציני בעת שימוש 

ליד ילדים.

7. אין לעשות שימוש בשואב האבק ללא מכל האבק 
ו/או המסננים מורכבים במקומם.

מכל אבק/מסננים/אביזרים
טרם הפעלת שואב האבק:

1. וודאו כי כל המסננים יבשים ביסודיות לאחר ניקוי 
שגרתי.

2. וודאו כי מכל האבק וכל המסננים מורכבים 
למקומם לאחר פעולת תחזוקה שגרתית.

3. וודאו כי כל האביזרים אינם חסומים.

4. השתמשו אביזרים ובחלקי חילוף המומלצים על 
ידי היצרן בלבד.

ניקיון כללי
1. אין לאסוף עם השואב חפצים גדולים.

2. אין לאסוף עם השואב חפצים קשים או חדים כגון 
זכוכית, מסמרים, ברגים או מטבעות שעלולים לגרום 

נזק לשואב האבק.

3. אין לאסוף עם השואב חפצים מעלים עשן או 
בוערים כגון פחם חם, בדלי סיגריות או גפרורים.

4. אין לאסוף עם השואב חומרים דליקים או חומרי 
בעירה כגון נוזל מצתים, נפט או קרוסין או לעשות 
שימוש בשואב האבק בשטחים בהם חומרים אלו 

עשויים להימצא.

5. אין לאסוף עם השואב תמיסות רעילות כגון מלבין 
כלורין, אמוניה או נוזל חומר לניקוי אסלות.

6. אין לעשות שימוש בשואב האבק בחלל סגור שבו 
קיימים אדים בעקבות צבע, מדלל צבע, חומרים נגד 

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.
 

שמרו על 
הוראות אלו
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Euro-Pro, Shark, Lift-Away are trademarks of Euro-Pro 
Operating LLC. All other brand names may be trademarks of 
their respective owners.

מכשיר זה תואם את התקנים האירופאיים לתאימות אלקטרומגנטית                               ולעדכוניו שלו, 
כמו גם לתקן המתח החשמלי הנמוך                                   ולעדכוניו.

על מנת למנוע נזק אפשרי לסביבה אין להשליך מכשיר זה יחד עם פסולת ביתית הלא 
ממוינת, וחובה למחזר אותו באופן אחראי. אנא השתמשו במערכות המחזור והאיסוף 

או צרו קשר עם הקמעונאי שם נרכש מוצר זה. הם יוכלו לקחת את המוצר הזה למחזור 
בטוח לסביבה.

מדריך זה מתייחס לדגם מספר:
NV350IS 26

פרטים טכניים:

2006/95/EC (LVD)
2004/108/EC (EMC)

Voltage: 220-240V~ 
Hertz: 50/60Hz 
Watts: 1200W  
Power Nozzle: 80W
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אנו מודים לכם 
על כי רכשתם את 

שואב האבק
 Shark® Navigator

Lift-Away

 תוכן העניינים:

מתחילים               6

מצב 1: שאיבה חובט                             8

מצב 2 : שאיבה במצב נישא            10

ניקוי מעל הרצפה             11

עם פיית ריצפה             11

אחסון                             12

אחזקה              12

ריקון מכל האבק             13

13            PRE-MOTOR ניקוי מסנני

14             POST-MOTOR HEPA ניקוי מסנני

ניקוי מברשת ניקוי שערות בעלי החיים           14

ניקוי אביזר הרצפה החשמלי                           15

בדיקה לחסימות                                                   15

מדריך לפתרון תקלות               17
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Fig. 1

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 3

האריזה שזה עתה פתחתם מכילה:

  Shark Navigator Lift-Away 2in1 .1
HEPA עם מסנן

2. אביזר צר 14 ס"מ

3. אביזר צר 61 ס"מ

4. מברשת אבק

5. מברשת טורבו

6. תיק )לא מופיע באיור(

אביזרים

אביזר צר
מגיע עמוק לתוך חללים צרים ומנקה בין כריות, 

מתחת לרדיאטורים ופנלים ובתוך מסילות 
ופינות שקשה להגיע אליהם. )איור 1(

מברשת אבק
מדפי אבק, אהילי מנורה, תריסים, ספרים, 

רהיטים ופריטים מרופדים אחרים בבית 
)איור 2(

מחזיק אביזרים
תוכנן כדי להחזיק את האביזר הצר ואת 

מברשת האבק. לגישה מהירה לאביזרים בעת 
שאיבת האבק והניקוי בבית. )איור 3(

Pet Power מברשת
אביזר ייחודי זה הונדס להסרה מהירה וקלה 

של שיער בעלי חיים ולכלוך שהתבסס 
ממדרגות עם שטיחים וריפודים.  )איור 4(
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Fig. 5Fig. 6

שואב האבק Shark Navigator Lift-Away שלכם יכול בקלות להחליף בין מצבי ניקוי כדי לענות על כל צרכי 
הניקוי שלכם. שאיבה חובט, ונישא, שניהם עם עוצמת יניקה קבועה. 

מצבים:

1. שאיבה אנכית-חובט
שאיבה אנכית – לרצפה ושטיחים 

)איור 5(

האריזה שזה עתה פתחתם מכילה:

  Shark Navigator Lift-Away 2in1 .1
HEPA עם מסנן

2. אביזר צר 14 ס"מ

3. אביזר צר 61 ס"מ

4. מברשת אבק

5. מברשת טורבו

6. תיק )לא מופיע באיור(

LIFT AWAY 2. נישא
קחו את השואב איתכם לניקוי מקומות שונים 

שקשה להגיע אליהם ברחבי הבית. 
)איור 6(
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Fig. 7Fig. 8

a

Fig. 9Fig. 10

ab

c

d

e

 מצב 1: חובט - שאיבה אנכית

  לצמצום סכנת התחשמלות יש לנתק את היחידה לפני הרכבה, הוספת או הסרת אביזרים או 
       החלפת מצבים.

  לחצן ההפעלה/ כיבוי נמצא על החלק העליון של מיכל השואב. יש לוודא תמיד שהמכשיר כבוי 
       )מצב »0«( לפני חיבור וניתוק מהחשמל.

הרכבה:
1. מקמו את ראש השואב על משטח שטוח.

2. יישרו את הצינור של ראש השואב עם הצינור 
שעל  מיכל השואב ומטה עד שתשמעו ששני 
החלקים מתחברים בקליק למקומם. )איור 7(

שימו לב: כדי להפריד את מיכל השואב הנייד 
מראש השואב יש ללחוץ על לחצן השחרור 

האדום )a( בצד המיכל. יש לאחוז את הפיה 
בזהירות כלפי הרצפה עם הרגל ולמשוך 

למעלה את המיכל. )איור 8(

3. חברו את קצה מוט ההארכה לצינור בצד האחורי 
של מיכל השואב עד שהוא נכנס למקומו ומשמיע 

קליק. )איור 9(.

4. החלק את מחזיק האביזרים )a( כאשר הוא 
ממוקם הפוך למקום אחסון  הכבל העליון, מעל 

מוט ההארכה. יישרו את הלולאה עם החריץ ודחפו 
מטה. )איור 9(

5. דחפו את הידית )b( הלאה אל קצהו העליון של 
מוט ההארכה, עד להישמע שהוא נכנס למקומו 

בקליק. )איור 10(

6. הכניסו את קצה הצינור  הנמתח )c( לתור 
המחבר בגב מיכל השואב. )איור 10(.

7. אחסנו את מברשת  האבק )d( והאביזר  

הצר )e( על מתלה מחזיק האביזרים. )איור 10(

4. לחצו בעדינות על ראש השואב באמצעות רגלכם 
בעודכם אוחזים בידית ומתאימים אותה בחזרה 

כלפיכם. )איור 12(

שימו לב: המברשת המסתובבת החשמלית לא 
תסתובב עד אשר ראש השואב שטוח נגד הרצפה 

והידית נוטה אחורה.

5. בשל עוצמת היניקה הגבוהה בשואב אבק זה, 
ייתכן כי לעיתים יהיה צורך להתאים את עוצמת 

היניקה )d( על הידית. )איור 11( אם נראה כי קיים 
קושי לדחוף או למשוך את השואב, או אם הוא מרים 

שטיחים, התאימו את עוצמת היניקה על ידי סיבוב 
הטבעת 90° בניגוד לכיוון השעון כדי לפתוח את 

השסתום. סובבו את הטבעת בכיוון השעון כדי לסגור 
את השסתום כשיש צורך בעוצמת ביניקה גבוהה 

ובשאיבת רצפות.

6. רוקנו את מכל האבק לאחר השימוש ומדי פעם 
בעת השימוש כאשר הוא נראה מלא. )עיינו בפרק 

"אחזקה" להנחיות.(

7. בעת סיום שאיבת  האבק, כבו את שואב האבק.

אחסון 
כבל 
עליון
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Fig. 12 Fig. 11

c

da

b

כדי להשתמש:
1. סובבו את מתקן הכבל כדי לשחרר במהירות 

את כבל החשמל.

 .)a( 2. אבטחו את כבל החשמל בלולאת הכבל
)איור 11(

  מברשת מסתובבת פועלת

 רצפה חשופה

 כבוי

  »I« והעבירו למצב )b( 3. לחצו על לחצן ההפעלה
כדי לשאוב רצפות חשופות )יניקה ישירה בלבד( או 

למצב »II« להפעלת מברשת הרצפה החשמלית 
)לשאיבת שטיחים(. )איור 11(.

 חשוב: נורת החיווי של המברשת החשמלית 
)c( תאיר אור ירוק  כאשר מברשת הרצפה 

החשמלית פועלת, או באור אדום, אם ישנה חסימה. 
)איור 11( מאפיין זה תוכנן כדי להגן על החגורה 
לכל החיים, אשר מפעילה את מברשת  הרצפה 

החשמלית. ראה "בדיקת חסימות" בעמ' 15.

4. לחצו בעדינות על ראש השואב באמצעות רגלכם 
בעודכם אוחזים בידית ומתאימים אותה בחזרה 

כלפיכם. )איור 12(

שימו לב: המברשת המסתובבת החשמלית לא 
תסתובב עד אשר ראש השואב שטוח נגד הרצפה 

והידית נוטה אחורה.

5. בשל עוצמת היניקה הגבוהה בשואב אבק זה, 
ייתכן כי לעיתים יהיה צורך להתאים את עוצמת 

היניקה )d( על הידית. )איור 11( אם נראה כי קיים 
קושי לדחוף או למשוך את השואב, או אם הוא מרים 

שטיחים, התאימו את עוצמת היניקה על ידי סיבוב 
הטבעת 90° בניגוד לכיוון השעון כדי לפתוח את 

השסתום. סובבו את הטבעת בכיוון השעון כדי לסגור 
את השסתום כשיש צורך בעוצמת ביניקה גבוהה 

ובשאיבת רצפות.

6. רוקנו את מכל האבק לאחר השימוש ומדי פעם 
בעת השימוש כאשר הוא נראה מלא. )עיינו בפרק 

"אחזקה" להנחיות.(

7. בעת סיום שאיבת  האבק, כבו את שואב האבק.

וו כבל טבעת  שחרור 
יניקה

שחררו יניקה 
לשאיבה 

קלה יותר 
על שטיחים 

מוגבהים 
ואזורים עם 

שטיחים.
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b

Fig. 13Fig. 14

a

אתם יכולים לשאת את שואב האבק בשני 
המצבים  באמצעות ידית הנשיאה הממוקמת 

מעל מכל האבק.

3. חברו את האביזר הרצוי אל קצה מוט 
ההארכה או הידית.

4. העבירו את לחצן ההפעלה למצב »I« כדי 
להפעיל את שואב האבק לניקוי מעל הרצפה 
והחזיקו את הידית ביד אחת בעודכם נושאים 

את המכל הנישא ברחבי הבית  בעזרת היד 
השנייה. )איור 14(

נקו את הרצפה במצב מכל נישא

1. לחצו על לחצן שחרור מוט ההארכה ומשכו את 
מוט ההארכה מעלה.

2. חברו את ראש השואב לקצה מוט ההארכה 
)איור 16(

3. לחצו על לחצן ההפעלה והעבירו למצב »I«, כדי 
להפעיל את היניקה החשמלית.

שימו לב: המברשת המסתובבת לא תסתובב 
במצב מכל נישא.

מכל נישא LIFT-AWAY  לניקוי נייד

1. הפרידו את המכל הנישא מאביזר השאיבה. 
)ראו עמ' 8, איור 7(

2. לחצו על לחצן שחרור הידית )a( ומשכו  את 
 )b( הידית מעלה או לחצו על שחרור מוט ההארכה

ומשכו את מוט ההארכה מעלה. )איור 13(
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Fig. 16

Fig. 15

a

שחררו יניקה 
לשאיבה קלה 

יותר על שטיחים 
מוגבהים ואזורים 

עם שטיחים.

נקו מעל הרצפה בשאיבה אנכית או 
במצב מכל נישא

1. לחצו על לחצן שחרור הידית ומשכו למעלה 
את הידית או לחצו על לחצן שחרור מוט ההארכה  

ומשכו את מוט ההארכה מעלה.

2. חברו את האביזר המבוקש אל קצה הידית או 
מוט ההרכה. )איור 15(

3. לשואב אבק זה עוצמת יניקה גבוהה.  התאימו 
את עוצמת היניקה עם שחרור היניקה שעל הידית. 
פתחו את השסתום )a( על ידי סיבוב הטבעת 90° 

בניגוד לכיוון השעון לעוצמת יניקה פחותה, בעת 
עבודות קלות יחסית כגון  ניקוי וילונות או משטחים 

עדינים. סגרו את השסתום על ידי סבוב  הטבעת 
בכיוון השעון כשיש צורך בעוצמת יניקה גבוהה 

ובעת שימוש במברשת בעלי החיים. )איור 15(

4. לחצו על לחצן ההפעלה והעבירו למצב »I« כדי 
כדי להפעיל את השואב למצב ניקוי מעל הרצפה.

 חשוב: וודאו כי השואב במצב אנכי. אל 
תשתמשו במצב »I« בעת ניקוי מעל הרצפה במצב 

אנכי, כיון שזה יגרום להפעלת מברשת הרצפה 
החשמלית. המברשת העגולה עלולה לגרום נזק 

לרצפה שלכם אם היא פועלת במשך זמן ממושך 
באותו האזור.

נקו את הרצפה במצב מכל נישא

1. לחצו על לחצן שחרור מוט ההארכה ומשכו את 
מוט ההארכה מעלה.

2. חברו את ראש השואב לקצה מוט ההארכה 
)איור 16(

3. לחצו על לחצן ההפעלה והעבירו למצב »I«, כדי 
להפעיל את היניקה החשמלית.

שימו לב: המברשת המסתובבת לא תסתובב 
במצב מכל נישא.

עם ראש השואבניקוי מעל הרצפה

רצועת שחרור 
יניקה
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Fig. 18

Fig. 17

Fig. 19

תחזוקהאחסון

שחרור כבל 
מהיר

וו תחתון 
לאחסון הכבל

אחסנו את שואב האבק שלכם 
באופן בטיחותי

1. היפכו את שואב האבק בחזרה למצב אנכי.

2. סובבו את מנגנון השחרור המהיר העליון של 
הכבל למצבו האנכי וכרכו את כבל החשמל באופן 

רופף מסביב לשני המהדקים. הדקו את התקע 
אל הכבל להגן עליו. )איור 17(

3. אחסנו את מברשת האיבוק ואת האביזר למסילות 
ולפינות  על המתלה של מחזיק האביזרים. 

4. אחסנו את שואב האבק שלכם באופן בטיחותי, 
באזור קריר ויבש, בו אינו עלול להוות סכנה, יהיה 

מוגן מנזקים, ולא יגרום לנזק לשום דבר ולאף 
אחד.

שימו לב: יש לרוקן את מכל האבק לאחר 
הניקוי וטרם האחסון. )ראו פרק תחזוקה 

להנחיות(.

 לצמצום סכנת התחשמלות יש לנתק את 
היחידה לפני כל ניקוי, פעולת תחזוקה או בדיקה 

כלשהי.

 חברו בחזרה את כל החלקים לפני הפעלת 
שואב האבק

 אין להפעיל את השואב אם המסננים או מכל 
האבק אינם במקומם.

 אין להשתמש בשואב עם מסננים רטובים.

 חשוב: יש לוודא שכל המסננים יבשים לגמרי 
לפני הכנסתם לשואב.

 אזהרה: לעולם אין להכנס חפץ חד מכל סוג 
לאף פתח של שואב האבק.

 חשוב: נזקים שייגרמו לשואב האבק עקב נסיון 
להסיר חסימות אינם כלולים באחריות על מוצר זה.
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Screen
Filter

1

2

3

4

Fig. 20Fig. 21

ניקוי המסננים

1. הוציאו את מכל האבק

2. משכו את 2 המסננים החוצה מהחלק העליון 
של הראש החשמלי )איור 21(

3. שטפו את המסננים ביסודיות במים פושרים עד 
אשר המים הזורמים צלולים.

אין לנקות את המסננים במכונת כביסה או במדיח 
כלים.

שימו לב: החומר ממנו עשויים המסננים יאבד 
מצבעו לאורך זמן. הדבר נורמלי ואינו משפיע על 

ביצועי המסננים.

4. סחטו החוצה מים עודפים והשאירו לייבוש 
לפחות 24 שעות  לפני החזרה. אין להשתמש 

במייבש שיער או שיטות חימום אחרות כדי לייבש 
את המסננים.

5. ראשית מקמו את מסנן הלבד ולאחר מכן את 
מסנן הספוג.

6. החזירו למקום את מכל האבק.

ריקון מכל האבק

יש לרוקן את מכל האבק בכל פעם ששואבים ומדי 
פעם במהלך הניקוי, כשמכל האבק נראה מלא.

1. התירו את המנעולים בצידי מכל האבק על ידי 
הרמתם כלפי חוץ להסרת מכל האבק מהבסיס 

החשמלי. )איור 18(

2. החזיקו  את מכל האבק מעל פח אשפה ולחצו 
על כפתור שחרור פתח תחתון )איור 19( הקישו 
על המכל בעדינות לריקון מלא. לחצו על הפתח 

שוב עד שייסגר בקליק.

3. באם יש צורך, הפכו את המכל מלמעלה למטה 
מעל סל האשפה ולחצו על לחצן שחרור פתח 
עליון )איור 20(. הקישו בעדינות להסרת תוכן 

המכל. השתמשו בבד יבש או במגבון נייר להסרת 
פסולת שנתקעה בתוך מכל האבק. לחצו על 

סגירת הפתח שוב עד שייסגר בקליק.

4. מקמו את מכל האבק שוב מעל הראש 
החשמלי. הצמידו את שני המנעולים אל המתלים 

בצידי מכל האבק ודחפו כלפי מטה לנעילה.

מכל אבק

רכיב

מסנן ספוג

מסנן ספוג
מסנן לבד 

מסנן לבד

HEPA מסנן

HEPA מסנן

יש לרוקן בכל שאיבה

מועדי תחזוקה

לשטוף ולהניח לייבוש באוויר אחת ל-3 חודשים בשימוש רגיל

לשטוף ולהניח לייבוש באוויר אחת ל-3 חודשים בשימוש רגיל

יש לנקות אחת לשנתיים או על פי הצורך



14

Fig. 26

Fig. 22Fig. 25

a

Fig. 23

Fig. 24

HEPA 
Filter

תחזוקה

  אין להניח את המסננים במכונת כביסה או במדיח כלים.

שימו לב: החומר ממנו עשויים המסננים יאבד מצבעו לאורך זמן. הדבר נורמלי ואינו משפיע על ביצועי 
המסננים.

HEPA -ניקוי המסנן ה

1. הסירו את מכסה המסנן )איור 22(

2. הוציאו את מסנן ה-HEPA על ידי משיכתו ישירות 
החוצה

3. הפכו את המסנן כך שצדו המלוכלך  למטה 
והקישו בחוזקה מעל פח אשפה להסרת כל אבק. 

)איור 23(

4. שטפו את המסנן מתחת לברז עם מים פושרים 
כאשר הצד המלוכלך כלפי מטה, עד אשר המים 

הזורמים צלולים. )איור 24(

5. הניחו למסנן להתייבש במשך 24 שעות. אין 
להשתמש במייבש שיער או שיטות חימום אחרות 

כדי לייבש את המסנן.

6. כאשר מסנן ה-HEPA יבש לחלוטין החזירו אותו 
למקומו בתוך שואב האבק.

7. החזירו למקום את המכסה על ידי הכנסת שני 
המתלים אל תוך החלל למעלה ואז לחצו את 

המכסה למטה עד שייכנס למקומו בקליק. 

ניקוי מברשת בעלי החיים

1. החליקו את בריחי הנעילה )a( קדימה והטו  
בעדינות את מכסה המברשת קדימה לפתיחה 

)איור 25(.

חשוב: אין לעשות זאת בכוח. הוא לא ייפתח עד 
הסוף.

2. הסירו בעדינות חסימה או פסולת.

3. הפכו את מברשת בעלי החיים  כדי לבדוק את 
המברשת המסתובבת וכדי לחתוך הצטברות שיער 
או קשרים שנכרכו סביב זיפי המברשת המסתובבת 

עם מספריים. )איור 26(

4. לחצו את המכסה בחזרה למטה והחליקו את 
הבריח.
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Fig. 27
Fig. 28

וודאו כי אזור העבודה שלכם מואר 
    היטב. השתמשו בפנס שיסייע  

           לכם באיתור חסימות. 

מברשת 
מסתובבת

ניקוי ראש השואב

כאשר ראש השואב זקוק לניקוי  או כאשר נלכד 
בו אובייקט כלשהו,  הוא נכבה אוטומטית כדי 
למנוע נזק לרצועה. נורית החיווי  תאיר באור 

אדום כדי להזהיר אתכם לכבות את שואב 
האבק ולהסיר את החסימה באופן מיידי. הנורה 

תאפס את עצמה ברגע שהחסימה הוסרה 
והמתח הופעל או נכבה  או כאשר השואב ננעל 

במצב אנכי.
 

1. נתקו את ראש השואב מהמכל הנישא.

2. בדקו את הפתח מתחת ואת המברשת 
המסתובבת. אם ישנה הצטברות פסולת, הסירו 
אותה בזהירות וגזרו מה שנכרך סביב המברשת 
המסתובבת בעזרת מספריים. הימנעו מלפגוע 

או לגזור את זיפי המברשת. )איור 27(

איתור חסימות 

חסימות עלולות לגרום לשואב האבק להתחמם 
יתר על המידה.כדי למנוע זאת, בדקו אזורים בעלי 

פוטנציאל לחסימה לאחר שימוש רציני או אם אתם 
מזהים איבוד עוצמת יניקה או ביצועי נקיון פחותים.

1. מכל האבק עלול להיות מלא. רוקנו את מכל 
האבק. 

2. המסננים דורשים שטיפה אחת ל-3 חודשים 
לביצועים אופטימאליים. את מסנן ה-HEPA יש 

לשטוף אחת לשנתיים. וודאו כי כל המסננים נקיים.

3. בדקו פתחי כניסה
- מוט הארכה

- מברשת איבוק
- אביזר למסילות ופינות

- מברשת בעלי חיים

4. צינור וחיבורים לשואב האבק
נתקו את הצינור הנמתח מהצד האחורי של המכל 

הנישא על ידי לחיצה על המתלים יחד  ומשיכה 
כלפי מעלה )איור 28(. יישרו את הצינור ובדקו אם 

ישנן חסימות.
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Fig. 30
Fig. 29

תחזוקה

HEPA -ניקוי המסנן ה

הסירו את מכל האבק ואת מוט ההארכה והפרידו 
את המכל הנישא מראש השואב. 

בדקו בכל 4 הפתחים אם ישנה חסימה כלשהי.
)איור 29(

מברשת רצפה חשמלית

נתקו את הצינור ממברשת הרצפה החשמלית 
בחלק העליון על ידי סחיטת שני המתלים  

יחד ומשיכתם החוצה, ובחלק התחתון על ידי 
משיכה החוצה  של המחבר. בדקו בתוך 3 

החורים אם ישנה חסימה כלשהי . )איור 30(



17

שואב האבק אינו 
אוסף לכלוך

מדריך לפתירת תקלות

שואב האבק מרים 
שטיחים )קלים(

זרם האוויר מוגבל. 
אין יניקה או חיווי 

נורת יניקה

ראש השואב  נתקע 
או כבה

שואב האבק נכבה 
בעצמו

פתרוןתקלה

בדקו את המסננים וראו אם יש צורך לנקותם. עקבו אחר ההוראות 
לניקוי וייבוש המסננים  לפני החזרתם לשואב.)ראו פרק "תחזוקה" 

להוראות(

מכל האבק עלול להיות מלא. רוקנו את מכל האבק.

בדקו אם ישנה חסימה בצינור ובחיבורי הצינור. הסירו חסימה אם יש 
צורך.

אם מכל האבק ריק, וחיבורי הפתחים ריקים, בדקו אם ישנן חסימות 
אחרות )ראו פרק "איתור חסימות" להוראות(

עוצמת יניקה גבוהה. היו זהירים בעת שאיבת אבק משטיחים 
בעלי קצוות  בעלי תפירה עדינה. פתחו את שחרור היניקה בידית 

להפחתת עוצמת היניקה. 

בדקו את המסננים וראו אם יש צורך לנקותם. עקבו אחר ההוראות 
לניקוי וייבוש המסננים  לפני החזרתם לשואב.)ראו פרק "תחזוקה" 

להוראות(

מכל האבק עלול להיות מלא. רוקנו את מכל האבק.

בדקו אם ישנה חסימה בצינור, חיבורי הצינור, פייה והאביזרים. 
הסירו חסימה אם יש צורך.

אם מכל האבק ריק, וחיבורי הפתחים ריקים, בדקו אם ישנן חסימות 
אחרות )ראו פרק "איתור חסימות" להוראות(

יש לכבות מיד את שואב האבק ולנתקו מהחשמל. לנתק את הפייה 
ולהסיר את החסימה לפני חיבור והפעלת השואב מחדש. )ראו פרק 

"איתור חסימות" להוראות(

שואב האבק מדגם זה מצויד בתרמוסטט הגנתי מוטורי. אם מסיבה 
כלשהי שואב האבק התחמם יתר על המידה, התרמוסטט אוטומטית 
יכבה את שואב האבק.  באם הדבר קורה, בצעו את הצעדים הבאים 

על מנת להפעיל מחדש את התרמוסטט המוטורי:
»O« 1. כבו את היחידה על ידי העברת לחצן ההפעלה למצב

2. נתקו את שואב האבק מהחשמל
3. רוקנו את מכל האבק ונקו את המסננים .)ראו פרק "תחזוקה" 

להוראות(
4.  בדקו אם יש חסימה בצינור, באביזרים ובפתחים)ראו פרק "איתור 

חסימות" להוראות(
5. הניחו ליחידה להתקרר למשך 45 דקות לפחות.

6. חברו מחדש את שואב האבק לחשמל
7. הפעילו מחדש את השואב על ידי  לחיצה על כפתור ההפעלה 

.»I« למצב
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Technical Details 
Model number: NV350IS 26 
Main unit voltage: 220-240V~ 50/60Hz 
Watts: 1200W 
Power Nozzle: 80W 
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