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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.

תודה!

מפרט טכני:
220-240V, 50-60Hz   

1200W הספק 
 80W מתח פיה

המלצה לנקיון הפילטר
עיינו בסעיפים של תחזוקה לקבלת ההוראות 

לניקוי המסנן.

™Shark® Rotator אנו מודים לכם על כי רכשתם את שואב האבק

מדריך למשתמש זה נועד לסייע לכם להבין ולהכיר את השואב האבק החדש שלכם. אנא קראו אותו בקפידה ושמרו 
אותו לעיון בעתיד.

מכשיר זה תואם את התקנים האירופאיים לתאימות אלקטרומגנטית )EMC 2004/108/EC( ולעדכוניו שלו, כמו גם לתקן המתח החשמלי 
הנמוך LVD) 2006/95/EC( וולעדכוניו.

מסנן ספוג: 
מסנן לבד:

:HEPA מסנן

אחת ל-3 חודשים
אחת ל-3 חודשים

אחת ל-12 חודשים

XFF500
XFF500
XFH500

רשמו מידע זה:
מספר דגם:

תאריך הרכישה 
)שמרו את הקבלה(:

לשימוש ביתי בלבד
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בעת השימוש במכשיר חשמלי מכל סוג שהוא, יש תמיד לשים לב 
ולשמור על אמצעי בטיחות בסיסיים, לרבות הדברים הבאים:

אזהרה 
לצמצום סכנת הדליקה, ההתחשמלות או הפגיעה:

1. אין לעשות שימוש במקום חיצוני או על גבי משטחים רטובים.
2. נתקו את המכשיר משקע החשמל כאשר אינו בשימוש וטרם הטיפול בו.

3. אין לעשות שימוש בשואב האבק עם כבל חשמל או תקע חשמל פגומים 
או במקרה שבו המכשיר הופל, ניזוק, הושאר במקום חיצוני או נפל לתוך 

המים, אם כבל ניזוק רק היצרן או מי מטעמו מורשה להחליפו, על מנת 
להמנע מסכנה. כדי להימנע מסיכון של הלם חשמלי. אין להרכיב מחדש או 

לנסות לתקן את המכשיר בעצמכם. המכשיר זה אינו כולל חלקי חילוף. 
הרכבה חוזרת או תיקון לא נכונים יכולים לגרום לסכנת התחשמלות 

או לפגיעה באנשים בעת השימוש במכשיר.
4. אין למשוך או לשאת את שואב האבק באמצעות כבל החשמל או לעשות 

שימוש בכבל החשמל בתור ידית.
5. אין לנתק את המוצר ממקור החשמל באמצעות משיכה בכבל החשמל: 

לניתוק המוצר ממקור החשמל, אחזו בתקע החשמל ולא בכבל החשמל.
6. אין להחזיק בתקע החשמל או בשואב האבק בידיים רטובות.

7. אין להעביר את שואב האבק מעל כבל החשמל, לסגור דלת על כבל 
החשמל או למשוך את כבל החשמל סביב פינות חדות.

8. השימוש בכבל חשמל מאריך אינו מומלץ.
9. אין להשאיר את שואב האבק בזמן שהוא מחובר למקור חשמל.

10. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים מחוממים.
11. כבו את לחצני הבקרה טרם חיבור או ניתוק שואב האבק ל/או ממקור 

חשמל.
12. תמיד נתקו את שואב האבק ממקור החשמל טרם חיבור או ניתוק פי 

צינור החשמל ושואב החשמל הידני.

          אזהרה: פי צינור החשמל מכיל חיבורים חשמליים ופי צינור החשמל 
אינו חלק חילוף

13. אחסנו את שואב האבק שלכם בזמן שכבל החשמל מאובטח סביב שני 
תפסני כבל החשמל – כמוצג בהוראות אחסון.

שימוש כללי
14. השתמשו במוצר רק כמתואר במדריך זה.

15. אין להכניס חפצים לתוך הפתחים. אין לעשות שימוש במוצר עם 
פתחים חסומים. הרחיקו אבק, מוך, שיער וכל דבר שעשוי לצמצם את 

זרימת האוויר מהמוצר.
16. הקפידו ששטח העבודה שלכם מואר היטב.

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

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

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

20. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים )כולל ילדים( עם יכולות 
פיזיות, סנסוריות או מנטליות מוגבלות, או ללא ידע ונסיון מתאימים.

21. יש להשגיח על ילדים ולוודא שאינם משחקים עם המכשיר.

חיבורי המוט
22. 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.

23. הרחיקו את קצה המוט ואת פתחי האביזר מאזור הפנים ומהגוף.
24. הרחיקו כלי ניקוי ופתחי יניקת המוט מאזור השיער, הפנים, האצבעות, 

רגליים יחפות או פריטי לבוש רפויים.
25. השתמשו בחיבורים המומלצים על ידי היצרן בלבד.

מכל אבק/מסננים/אביזרים
טרם הפעלת שואב האבק:

26. וודאו כי כל המסננים יבשים ביסודיות לאחר ניקוי שגרתי.
27. וודאו כי מכל האבק וכל המסננים מורכבים למקומם לאחר פעולת 

תחזוקה שגרתית.
28. וודאו כי כל האביזרים אינם חסומים.

29. השתמשו באביזרים ובחלקי חילוף המומלצים על ידי היצרן בלבד.

ניקיון כללי
30. אין לאסוף עם השואב חפצים גדולים.

31. אין לאסוף עם השואב חפצים קשים או חדים כגון זכוכית, מסמרים, 
ברגים או מטבעות שעלולים לגרום נזק לשואב האבק.

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

33. 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.
34. אין לאסוף עם השואב תמיסות רעילות כגון מלבין כלורין, אמוניה או 

נוזל חומר לניקוי אסלות.
35. 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.

36. אין לשאוב נוזלים מכל סוג שהוא.
37. אין לטבול את שואב האבק בתוך מים או בתוך כל נוזל אחר.

38. אין לעשות שימוש בחוץ או על גבי משטחים רטובים: השתמשו על גבי 
משטחים יבשים בלבד.

39. נקטו זהירות יתרה בזמן ניקוי מדרגות.

לשימוש ביתי בלבד

שמרו הוראות אלו אצלכם

אמצעי בטיחות חשובים
קראו את כל ההוראות טרם השימוש
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1. מקמו את מיכל  השאיבה על בסיס 
השואב .

2. החליקו את המוט לתוך בסיס המיכל.

3. הכניסו את הידית לתוך הקצה העליון של 

המוט.

4. חברו את הצינור הגמיש לתוך בסיס המיכל.

5. הכניסו את אביזר הצר )לניקוי מסילות( 
ואת האביזר הרב שימושי אל תוך מהדקי 

האביזרים, כמתואר באיור.

6. תחבו את הצינור בין שני מהדקי האביזרים.

ההרכבה

CLICK
1

2

5 5

3

4

CLICK

CLICK

CLICK

6
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1. לחצו על לחצן ההפעלה כדי לנקות משטחי רצפה חשופים, או אזורים 
מעל –  הרצפה. המברשת העגולה לא תסתובב במצב זה.

2. לחצו על לחצן הפעלה ומברשת העגולה כדי לנקות שטיחים. נורות חיווי המברשת 
העגולה יאירו בצבע ירוק. אם ישנה תקלה או חסימה, נורית חיווי ההפעלה על הפיה 

תאיר בצבע אדום. עיינו בסעיף התחזוקה למידע והנחיות להסרת חסימות. 

3. הניחו את רגליכם השמאלית בעדינות על פיית ההפעלה והטו את הידית בחזרה כדי 
להתחיל לנקות. המברשת העגולה תסתובב רק כאשר שואב האבק יוטה שוב לאחור. 

4. לניקוי עם צינור, לחצו על כפתור שחרור הידית או 
המוט ואז הרימו את הידית למעלה.

5. הכניסו את המוט ישירות אל האביזר הרצוי.

6. סובבו בחזרה לשחרור האביזר ממהדקי האביזר.

לניקוי שטיחים

ניקוי רצפה עם 
מברשת עגולה

ניקוי 
אנכי/
חובט

ניקוי מעל
הרצפה

הפעלה+
מברשת 

עגולה

הפעלה

או

או 1

2

3

4

4

5

6
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LIFT-AWAY™ 
CLEANING

לשימוש בניקוי נייד, 
מדרגות או בכל מקום

1. לחצו על LIFT-AWAY כדי להרים את ניקוי נישא
מיכל השואב מבסיס השואב.

2. לניקוי עם צינור, לחצו על לחצני 
שחרור המוט או הידית ואז הרימו את 

הידית.

3. חברו את האביזר הרצוי. באם יש צורך 
להפחית או להגביר את עוצמת היניקה, 

יש לעיין בסעיף טיפים מועילים – עוצמת 
יניקה.

שימו לב: 
אביזרי ניקוי נבחרים כלולים בדגם זה. 

ניתן לרכוש אביזרים נוספים באתר:
www.sharkclean.co.il או במוקד 
שירות לקוחות בטל': 1599-55-99-66

לרשימת האביזרים המגיעים עם דגם זה, 
עיינו בחלק הפנימי של האריזה.

1

33
2

2

או

או
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ניקוי 
עם מיכל

1. למצב הנישא, מקמו את השואב על עגלת 
הנגרר.

2. לחצו על לחצני שחרור המוט או הידית ואז 
הרימו את הידית.

3. חברו את פיית יניקה ישירה לרצפה או אביזר 
אחר.

4. השתמשו במתקנים על עגלת הנגרר לאחסון 
אביזרי ניקוי נוספים בעת הניקוי.

5. כדי לשחרר השואב מעגלת הנגרר , לחצו על 
לחצן LIFT-AWAY והמשיכו להשתמש עם מוט 

הניקוי, או כל אביזר אחר.

שימו לב: 
אביזרי ניקוי נבחרים כלולים בדגם זה. ניתן לרכוש 

אביזרים נוספים באתר:
www.sharkclean.co.il או במוקד שירות 

לקוחות בטל': 1599-55-99-66
לרשימת האביזרים המגיעים עם דגם זה, עיינו 

בחלק הפנימי של האריזה.

1

2

4

5
CLICK

3
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3001FC500GYXSN500

3002FC500GY

3007FC500GY

אביזרים

שימו לב: 
אביזרי ניקוי נבחרים 

כלולים בדגם  זה. 
ניתן לרכוש אביזרים 

נוספים. 

לרשימת האביזרים 
המגיעים עם דגם זה, 

עיינו בחלק הפנימי של 
האריזה.

אביזר צר )מסילות( 30 ס"מ

תוכנן ועוצב להרחקת שיער של 
בעלי חיים ולכלוך ששקע ממדרגות 

עם שטיח ומריפוד

תוכננה ועוצבה לאסוף פסולת גדולה 
וקטנה מכל משטחי רצפה קשים

מברשת איבוק רכה בעלת 3 מצבים, 
לניקוי מדפים, רהיטים, מאווררי 

תקרה ועוד

מברשת ריצפה

MULTY ANGLE מברשת איבוק

אביזר לניקוי שיער בעלי חיים

מברשת איבוק
3000FC500GY

לניקוי משטחים קשים 
וריפוד



9

3001FC500GY

3007FC500GY

טיפים
מועילים

עוצמת יניקה
1. יחידה זו מאובזרת  עם טבעת בקרת יניקה, 

לסיוע בדחיפה ומשיכה על שטיחים גבוהים, 
אזורים עם שטיח, ולשחרור יניקה כאשר מנקים 

אבק מאובייקטים עדינים או מוילונות. סובבו 
את הטבעת הממוקמת על הבסיס של הידית 

העליונה הממוקמת על הבסיס של הידית 
העליונה, סובבו את הטבעת 90 מעלות למזעור 

היניקה. וודאו שאתם סוגרים שוב על מנת להגיע 
ליניקה מרבית.
לחצני הפעלה

2. לחצן ההפעלה מפעיל יניקה בלבד. זהו 
אידיאלי לשימוש על רצפות חשופות, אזורים עם 

שטיח עדינים ולשימוש עם אביזרים.
3. לחצן המברשת העגולה מסובב את מברשת 

הרצפה, אידיאלי לשימוש על משטחים עם 
שטיחים. שימו לב, מברשת הרצפה תסתובב רק 

כאשר שואב האבק מוטה לאחור. 
ווי הכבל

4. לגישה מהירה לכבל, סובבו את הוו העליון 
180 מעלות והוציאו את הכבל. לאחסון, סובבו 

אותו בחזרה.
נורות קדמיות

5. נועדו כדי להאיר פסולת במקומות חשוכים, 
הנורות יאירו כאשר המכשיר מופעל. הנורות 

עמידות לאורך זמן, ותוכננו לעבוד לאורך 

כל חיי שואב האבק.
כוונון הגובה

6. השואב מתאים לכל סוגי השטיחים, כמו גם  
לרצפות חשופות,  כך שאין צורך לבצע שינוי גובה 

להתאמה.
מסננים

7. זכרו לנקות את המסננים באופן קבוע, 
בשימוש שגרתי נורמאלי. בנוסף, עבור תוצאות 
אופטימאליות, שטפו תחת הברז את המסננים 

על פי הצורך.

1

23

5

7

4
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XFF500

XFH500

תחזוקה

ריקון מכל האבק
1. לחצו על הלחצן שחרור מכל האבק, והרימו את 

מכל האבק מבסיס השואב.
2. לחצו על לחצן הריקון התחתון, כאשר המכל 

מעל פח אשפה.
3. לחצו על לחצן שחרור המכל כדי להגיע אל 
מחיצת האבק ולהסיר לכלוך מצטבר כדרוש. 
כאשר מחיצת האבק הוצאה, הפכו את מכל 

האבק ורוקנו את התא העליון, על ידי אחיזתו 
בידית הנמצאת מתחת למכל האבק.

ניקוי המסננים
ראו מועדי ניקוי בעמוד 2

4. לאחר שמכל האבק הוסר,  הסירו ושטפו את 
מסנן הספוג ואת מסנן הלבד אחת ל-3 חודשים. 

הניחו להם להתייבש לחלוטין באוויר לפני 
החזרתם. יש לשטוף באופן ידני בלבד. יש לשטוף 

תחת ברז ולשחרר לכלוך גם בין השטיפות, על 
פי הצורך.

5. אחת לשנה יש לפתוח את רשת המסנן לשטוף 
את מסנן ה-HEPA . יש להניח לו להתייבש 

לגמרי באוויר לפני החזרתו למקומו. יש לשטוף 
באופן ידני בלבד. 

ספוג

לבד

1

2

3

4

5
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תחזוקה

בדקו את החסימות, הסירו אותן ובדקו:
1. צינור ושפופרות

הסירו את מיכל השואב , ואת הצינור והאירו 
בעזרת פנס על כל פתחי הכניסה ובדקו חסימה 

אפשרית.

2. תחתית ראש השואב
זהירות: מכיל חלקים חשמליים

a. באמצעות מטבע, סובבו את ברגי הנעילה, 
למצב פתוח ומשכו מעלה כדי לחשוף את פתחי 

האוויר וחפשו חסימות, ואז סגרו ונעלו.
b. הסירו קשרים,  או שיער שאולי נלכדו סביב 

המברשת העגולה.

3. בדיקת חיבור הצינור לבסיס השואב
c. לחצו על הלולאות והסירו את הצינור 

d. הטו את המרפק כלפי מטה 90 מעלות
e. לחצו על בריח שחרור המרפק

f. הוציאו את המרפק ובדקו חסימה
g. החזירו את המרפק למקום על ידי הכנסת 

קצה האטם בחזרה לפתח והדקו בחזרה למקומן.

a

b

a

c d

e

f
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שואב האבק אינו אוסף לכלוך. אין יניקה או חיווי 
נורת יניקה

• בדקו את המסננים לראות אם יש צורך לנקותם. 
עקבו אחר ההוראות לניקוי וייבוש המסננים  לפני 

החזרתם לשואב.
• מכל האבק עלול להיות מלא. רוקנו את מכל 

האבק.
• בדקו אם ישנה חסימה בצינור, חיבורי הצינור, 

פייה והאביזרים. הסירו חסימה אם יש צורך.
• סגרו את שחרור היניקה על הידית כדי להגביר 

עוצמת יניקה.

שואב האבק מרים את השטיחים
• היניקה עוצמתית. היו זהירים בעת שאיבת אבק 

משטיחים בעלי קצוות  בעלי תפירה עדינה. 
פתחו את שחרור היניקה בידית להפחתת עוצמת 

היניקה. 

• סובבו את היחידה כדי לנתק את המברשת 
העגולה והפעילו מחדש באמצעות כפתור 

ההפעלה לנקיון ע"י יניקה בלבד.

המברשת העגולה אינה מסתובבת
• משכו את הידית לעברכם כדי להפעיל 

.)POWER NOZZLE( את הפייה
• הפעילו את השואב על ידי לחיצה על כפתור 

המברשת העגולה.
• כבו מיד את שואב האבק ונתקו מהחשמל. 

 )POWER NOZZLE( נתקו את מתח הפייה
והסירו את החסימה לפני חיבור מחדש של 

השואב לחשמל והפעלתו.

שואב האבק נכבה בעצמו
• 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:
1. כבו את היחידה

2. נתקו את שואב האבק מהחשמל
3. רוקנו את מכל האבק ונקו את המסננים

4. בדקו אם יש חסימה בצינור, באביזרים ובפתחים
5. הניחו ליחידה להתקרר למשך 45 דקות לפחות

6. חברו מחדש את שואב האבק לחשמל
7. הפעילו מחדש את היחידה על ידי לחיצה על 

כפתור ההפעלה או על כפתורי המברשת העגולה.

 
מדריך 

לפתירת 
תקלות
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