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 ת                 
ינלאומייםטיחות וסמלים בב   

להלן תיאור סמלי הבטיחות והסמלים והסימנים הגרפיים הבינלאומיים שייתכן כי יופיעו על המכשיר. יש לקרוא את כל הערות הבטיחות לפני 

הפעלת המכשיר. הפעלה לא נכונה של המפוח/שואב עלולה לגרום לפציעות בגוף כתוצאה מאש, הלם חשמלי או חלקי חיתוך או לנזקים 

 ברכוש.

 הוראות הפעלה אלה!על מרו היטב אנא ש

 
 

 
 

 תיאור סמל

 

 סמל אזהרה•     

בטיחות או קורא לזהירות מסוימת. סמל זה עשוי להופיע בשילוב  אזהרותמציין סכנה, 

 עם סמלים או סימנים גרפיים אחרים.

 
 

 את הוראת ההפעלה יש לקרא•     
יש לגרום לפציעות חמורות.  האי הקפדה על הוראות ההפעלה ואזהרות הבטיחות עלול

 את הוראות ההפעלה לפני הדלקת המכשיר והפעלתו. קראל

 יש לנתק את תקע החשמל לפני ביצוע תיקונים!•      

 כבל! ולהחליףבאופן מיידי מהחשמל  יש לנתקניזוק שכבל 

 על מרחק מאנשים אחרים יש לשמור•    
שאין בקרבת מקום אנשים אחרים )מרחק  יש לוודאבעת הפעלת המכשיר,  אזהרה:

 ילדים וחיות. במקרה שלמ'(. הוראה זו חלה במיוחד  5חון: ביט

 

 לעיניים ולאוזניים מיגוןאמצעי  יש להרכיב•     
חפצים הפזורים בשטח עלולים לגרום פציעות רציניות בעיניים, רעש חזק עלול אזהרה: 

לגרום לאובדן שמיעה. יש להרכיב תמיד אמצעי הגנה לעיניים ולאוזניים בעת הפעלת 

 יר זה.מכש

 הפעלה ואחסון•      
 אין להשתמש במכשיר במזג אוויר לח ויש לאחסנו במקום יבש.

 היזהרו על האצבעות!  סכנה!•     
 זהירות! כלי חשמלי מסתובב!

 הגנת הסביבה! שימו לב:•    
אין להשליך את המכשיר עם הפסולת הביתית/הכללית. יש להשליך את המוצר רק 

 דיות.בנקודות איסוף ייעו
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 שימוש הולם

יש לשמור בקפידה על הוראות הבטיחות על מנת לשמר את תוקף 

האחריות ולהבטיח את בטיחות המוצר. מסיבות הקשורות לתכנון 

 הטכני של המכונה, לא ניתן לשלול סיכונים אחרים.

אנא צייתו לתקנות המקומיות מיגון שמיעה!   שימו לב:

 עלת המכשיר.בהפ

 
 מידע בטיחות כללי לכלים חשמליים

אי את כל ההתראות והוראות הבטיחות!  יש לקרא אזהרה!

ציות למידע ולהוראות הבטיחות עלול לגרום להתחשמלות, 

 לכוויות ו/או לפציעה חמורה.

 את האזהרות והוראות הבטיחות להתייחסות עתידית. יש לשמור

באזהרות והוראות הבטיחות,  המונח 'כלי חשמלי' כפי שהוא משמש

ידי מקור כוח )בעזרת כבל חשמל( והן -כולל הן כלים המופעלים על

 ידי סוללות )ללא כבל חשמל(.-כלים המופעלים על

 ( בטיחות במקום העבודה1

 על סביבת עבודה נקיה, מסודרת ומוארת היטב. יש לשמורא( 

אזורי עבודה שיש בהם חוסר סדר ותאורה חלשה מועדים 

 ונות.לתא

ב( אין להפעיל את הכלי החשמלי בסביבות נפיצות המכילות 

כלים חשמליים פולטים נוזלים, אבקות או גזים דליקים. 

 ניצוצות העלולים להצית אבקות או אדים דליקים.

מהמקום ילדים  יש להרחיקג( בעת הפעלת הכלי החשמלי, 

הסחות דעת עלולות לגרום למפעיל לאבד ואנשים אחרים. 

 בכלי.שליטה 

 ( בטיחות חשמל2

א( תקע החשמל של הכלי צריך להתאים לשקע החשמל בקיר. 

אין לערוך בתקע שינויים כלשהם. אין להשתמש בתקעי 

מתאם/מחברים בשילוב עם כלים בעלי הארקת הגנה. 

תקעים שלא נערכו בהם שינויים ושקעים מתאימים יפחיתו 

 את הסיכון להתחשמלות.
עם משטחים מוארקים כמו צינורות, ב( יש להימנע ממגע פיזי 

קיים סיכון מוגבר רדיאטורים, תנורים ומקררים. 

 להתחשמלות אם גופכם מוארק.

חדירת מים ג( אין לחשוף את הכלי לגשם או לתנאי רטיבות. 

 מגבירה את הסיכון להתחשמלות.לכלי חשמלי 

בכבל לנשיאה, תלייה או ניתוק הכלי  אין להשתמשד( לעולם 

את הכבל מחום, שמן,  יש להרחיקקע. החשמלי מהש

כבלים פגומים או חלקים נעים של הכלי. קצוות חדים ו

 מפותלים מגדילים את הסיכון להתחשמלות.

אך ורק  יש להשתמשה( בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית, 

שימוש בכבל בכבלים מאריכים המאושרים לשימוש חיצוני. 

ון מאריך המתאים לשימוש חיצוני מקטין את הסיכ

 להתחשמלות.

ו( אם הפעלת הכלי החשמלי במקום לח הינה בלתי נמנעת, 

מומלץ מאוד להשתמש במפסק לזרם דלף )ממסר פחת 

RCD .) שימוש במפסק פחת מפחית את הסיכון

 להתחשמלות.

 ( בטיחות אישית3

א( היו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם והשתמשו בשכל ישר 

במצב חשמלי  כליאין להשתמש בבהפעלת כלי חשמלי. 

 או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות.  של עייפות

רגע של הסחת דעת בעת הפעלת כלי חשמלי עלול לגרום 

 לפציעה חמורה.

תמיד מגן עיניים  ולהרכיבבציוד הגנה אישי  יש להשתמשב( 

שימוש בציוד מגן כמו מסכת אבק, נעליים )משקפי מגן(. 

יים )תלוי בסוג הכלי מונעות החלקה, קסדה או מגני אוזנ

 ובצורת העבודה אתו( יקטין את הסיכון לפציעה.

כי מתג  יש לוודאמהפעלה לא מכוונת.  יש להימנעג( 

ההפעלה כבוי לפני חיבור הכלי למקור חשמל ו/או לסוללה, 

נשיאת הכלי כאשר האצבע ולפני הרמת הכלי או נשיאתו. 

 מונחת על מתג ההפעלה או חיבור הכלי לאספקת חשמל

 ' עלול לגרום לתאונות.ONכשמתג ההפעלה נמצא במצב '

ד( לפני הפעלת הכלי החשמלי, יש להסיר כלים או מפתחות 

מפתח ברגים או כלי אחר שנותר בתוך או על חלק התאמה. 

 מסתובב של כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה.

על ואיתן ה( יש להימנע מתנוחות חריגות. שמרו על מדרך רגל 

כך תהיה לכם שליטה טובה יותר על הכלי . שיווי משקל

 החשמלי בנסיבות לא צפויות.
בהתאם. אין ללבוש בגדים רחבים או לענוד  יש להתלבשו( 

תכשיטים. יש להרחיק שיער, בגדים וכפפות מחלקים נעים. 

בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס 

 בחלקים הנעים.

של אבק,  הלקליטה ואגירהתקנים  מחוברים למכשירז(  אם 

שימוש בהתקן אגירת ודאו כי הם מחוברים ופועלים כהלכה. 

 אבק.שאיפת אבק עשוי להפחית את הסיכונים הכרוכים ב

 ( השימוש והטיפול בכלי חשמלי4

אין להעמיס על הכלי החשמלי יתר על המידה. יש  א(

להשתמש בכלי המתאים לסוג העבודה בכל מקרה. 

המתאים לטווח הביצוע הרצוי יאפשר  השימוש בכלי החשמלי

 לבצע את העבודה בצורה היעילה והבטוחה ביותר.

 ב( אין להשתמש בכלי חשמלי עם מתג פגום.

מתג  באמצעותכלי חשמלי שלא ניתן להפעיל או לכבות 

 ההפעלה הוא מסוכן ומחייב תיקון.

את  להוציאאת התקע ממקור החשמל ו/או  יש לנתקג( 

הכלי, החלפת אביזרים או אחסון הכלי. הסוללה לפני כיוון 

אמצעי בטיחות אלה מונעים את הסיכון להפעלה לא מכוונת 

 של הכלי.
ד( יש לאחסן כלים חשמליים שאינם נמצאים בשימוש מחוץ 

להישג ידם של ילדים. אין לאפשר לאנשים שאינם מכירים 

את הכלי החשמלי או את הוראות ההפעלה שלו להשתמש 

 מיומן במכשירים חשמליים הוא מסוכן.שימוש לא בכלי. 

ה( יש לתחזק היטב את הכלי החשמלי.  בדקו אם החלקים 

הנעים עובדים כהלכה ואינם נתקעים/נדבקים, והאם קיימים 

להשפיע על פעולת  חלקים שבורים או פגומים העלולים

הכלי החשמלי. אם הכלי ניזוק, דאגו לתיקונו לפני השימוש. 

תוצאה משימוש בכלים שלא תוחזקו תאונות רבות נגרמות כ

 כראוי.

כלי חיתוך על החדות והניקיון של כלי חיתוך.  יש לשמורו( 

מתוחזקים היטב שקצוות החיתוך שלהם מושחזים נתקעים 

 לעתים רחוקות יותר וקלים יותר לשליטה.

בכלי החשמלי, באביזרים, בכלים נלווים וכו'  יש להשתמשז( 

מומלץ לסוג הכלי הספציפי. בהתאם להוראות אלו ובאופן ה

בחשבון גם את תנאי העבודה והמשימה לביצוע.  יש לקחת

שימוש בכלי חשמלי למטרות שונות מאלו שנועד להן עלול 

 לגרום למצבים מסוכנים.
 

 ( שירות5

א( יש לטפל בכלי החשמלי אצל איש שירות מוסמך בלבד. 

 תיקונים יש לבצע תוך שימוש בחלקי חילוף מקוריים בלבד.

כך ניתן להבטיח הפעלה בטוחה של הכלי החשמלי לאורך 

 זמן.

 
 הוראות בטיחות

אין לאפשר למי שאינו מכיר הוראות אלה להשתמש במטאטא •    

 השאיבה.

כאשר שק האיסוף לא מחובר כהלכה.  ואבהשאין להפעיל את •   

אם שק האיסוף לא מחובר כיאות, המכונה עשויה ליידות עצמים 

פוח. העצמים הנורים מהמכונה עלולים לגרום מפתח המ

 לפציעה.

המפעיל אחראי לתאונות או לסיכונים הנכונים לצדדים שלישיים •   
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 כלשהם או לנכסיהם.

יש לוודא ששקע החשמל מוארק כהלכה ושהכבל המאריך עומד •   

וחסין לפגעי מזג  ,בדרישות החשמל, נמצא במצב עבודה טוב

 אוויר.

יתבצעו בתחנת שירות מורשית או  השואבונים של בדיקות ותיק  •  

 :כאשראצל טכנאי מוסמך, 

 המנוע, הכבל או מתג ההפעלה דורשים תיקון או שירות; -

 המכונה פועלת בצורה חריגה או שונה; -

המתג לא פועל כהלכה או שהמנוע פולט ריח )של משהו  -

 נשרף( או ניצוצות;

 י.הכלי נפל או ניזוק בדרך כלשה -

 אין להשתמש במכונה בקרבת בריכות שחייה שיש בהן אנשים.  •  

אם המכונה תיפול למים, קיימת סכנת התחשמלות! כבו את 

 המכונה באופן מיידי ושלפו את תקע החשמל מהקיר.

אין לאפשר לילדים להשתמש במכונה. יש להשגיח ולוודא   •  

 שילדים קטנים לא ישחקו במכשיר.

 י בטיחות ומכנסיים ארוכים בעת הפעלת המכונה.יש לנעול נעל•    

 מסוג זהאין ללבוש בגדים רחבים או לענוד תכשיטים. פריטים   •  

עלולים להיתקע בפתח האוויר. יש להרחיק שיער ארוך מפתחי 

 האוויר.

שקיות פלסטיק או  חוטים, יש למנוע שאיבה של שרוכים,•    

 חומרים דומים 

 לחסימת או לעומס ולגרום ורהאוור גלגל סביב להיכרך העלולים

. אין להשאיר את ואבהשבמקרה כזה, יש לכבות את  .המנוע

 דולק כאשר המנוע עמוס או תקול. הכלי 

 יש להפעיל את המכונה תמיד במצב זקוף.•    

אין להפעיל את המכונה כאשר היא נוטה לצד אחד או הפוכה על 

 צדה.

יבור עם מפסק מגן לזרם דלף לחבר את המכונה בח חובה •   

 .30mA-הפועל בזרם שאינו גדול מ

 לדרישת בהתאם תקני מאריך בכבל ורק אך להשתמש יש •

IEC53  בולט ובצבע. 

יש להשתמש אך ורק בכבלים מאריכים המאושרים לשימוש   •  

נופלים )מבחינת העמידות וכושר הנשיאה חיצוני ושאינם 

 DIN/VDEבתקן  H07 RN-Fמכבלים מצופי גומי מסוג  שלהם(

היות ממ"ר לפחות. הכבלים צריכים ל 1.5ובקוטר של  0282

 מים. התזתחסינים ל
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 מפוח/שואב עלים
 

 מפרט טכני
 

 GLV 3000                                     דגם                                                                                                                          

 V~ 230-240                         מתח                              

                                                                                                     Hz 50              תדר                                    

                                                                                                W 2200               הספק                    

                                                                                                      A 16                נתיך )השהיה(                    

 13,000 סל"ד                                   ות                                                                                                                           מהיר

                                                                                               64 - 52 מ"ק/דק'      עוצמת נשיפה מרבית                              

2 מ"ק/דק'     עוצמת שאיבה מרבית                                1                                                                                                      

 35 ל'                                          סוף                                                                                                                          נפח שק אי

 10.5 ק"ג                                                                        משקל ללא כבל                                                                      

   LpA (EN 60335)                                                                                            dB(A) 81       [K = 3 dB(A)]רמת לחץ קול 

   m/s² <2,5             (K = 1,5 m/s²) רטט 

 

 II/VDE 0700דרגת הגנה    

 EN 55014-1 , EN55014-2הפרעות תדרי רדיו בהתאם לתקן:  תמכשיר זה כולל הגבל
 

 אנא הרכיבו מגני אוזניים!

 : רמתEC Machine Directive ( והנחיהProdSG)  German Product Safety Actמידע בנוגע לפליטת רעש בכפוף לחוק

(. במקרים כאלה נדרש המפעיל להשתמש במיגון מפני רעש )לדוגמא, dB (A 80במקום עבודה יכולה לעלות על  הרעש עוצמת

 מגני אוזניים(. הרכבת
 

המכונה יוצרת שדה אלקטרומגנטי בעוצמה נמוכה מאוד. שדה זה עשוי להפריע לקוצבי לב מסוימים. להפחתת הסיכון לפגיעה רצינית או •   

 לב נדרשים להיוועץ ברופא או ביצרן קוצב הלב לפני השימוש במכונה. קטלנית, בעלי קוצבי
 

 ערך פליטות הרטט שצוין נמדד בשיטות בדיקה סטנדרטיות ובהשוואה לכלים חשמליים אחרים הנמצאים בשימוש. -

 עשוי להיות נחוץ גם להערכת כמות ותדירות ההפסקות שיש לעשות בעבודה. שצויןערך פליטת הרטט  -

 עשוי להשתנות במהלך השימוש בפועל בכלי החשמלי, תלוי באופן השימוש בו. שצויןליטת הרטט ערך פ -

 הערה: הפסקות סדירות בעבודה מאפשרות למנוע הפרעות הקשורות לזרימת הדם בידיים. -

 
 
 
 

 טווח פעולה
 

התקן מפוח/שואב זה משמש בעיקר לניקוי משטחים כמו שבילים 

ל שאיבה ש/לנשיפהוא מתאים מרוצפים, חצרות ומרפסות. ה

חומרים קלים ויבשים בלבד, כגון דשא, עלים, זרדים קטנים ופיסות 

ת, אבנים, ענפים, שברי ונייר. שאיבת חומרים כבדים כמו מתכ

 זכוכית ועלים רטובים אסורה בתכלית.

 לאפשר יש מכן לאחר. דקות 20 הינו מקסימלי רצוף עבודה זמן

 .לפחות דקות 30 של מנוחה

 
 

 (1)איור התקנת הידית 

( Aלהרכבת הידית השתמשו במברג להוצאת שני הברגים ) 1

 .מהשלדה

 ימו לב: אין לשחרר את האומים!ש

 השחילו את צינור הידית וכבל החשמל לגוף הכלי. 2

  היזהרו לא לפגוע בכבל החשמל. 

( בחורים Aקבעו את הידית באמצעות הברגת שני הברגים ) 3

 המיועדים וחיזוקם באמצעות מברג.

 אין להבריג את הברגים חזק מדי. הערה:         

 
 (2+3ורים )איחיבור שק האיסוף 

בקצה  ךהכניסו את חלקה התחתון של מסגרת השק לתומ  1

 האחורי של גוף הכלי.

בידית הממוקם ( של השק Bדחפו מטה את הדק הנעילה )  2

 והחזיקו אותו במצב זה.

 סובבו את מסגרת השק למקומה.    3

עזבו את הדק הנעילה כדי לנעול את מסגרת האחיזה של השק    4

 במקומה.

( בחלקה התחתון של הידית Cאת טבעת הנעילה )שחררו   5

הראשית והחליקו אותה לאורך הצינור. חברו את טבעת הנעילה 

(C.לחלקה העליון של מסגרת השק כדי לנעול אותה ) 
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 (4+5)איורים לפני שמתחילים 

שהידית מחוברת כהלכה ויושבת איתן בגוף הכלי )ר'  יש לוודא •  

 הוראות הרכבה(.

תמיד ששק האיסוף מחובר ליחידת המפוח/שואב לפני  יד לוודא•   

הדלקת המכשיר )הן במצב שואב והן במצב מפוח( )ר' הוראות 

 הרכבה(.

( )איור 2ידי מתג ההפעלה/כיבוי )-יחידת המפוח/שואב נשלטת על•   

 '.OFF( הממוקם בידית. ודאו שהמתג נמצא במצב '4

הכבל המאריך  את היחידה לכבל המאריך. השחילו את יש לחבר•   

 (.4דרך הידית וסביב מעצור הכבל )איור 

 יש לכוון את הכבל תמיד לאחור, הרחק מהמכשיר.•    

את המכשיר  יש לכבותהכבל ניזוק במהלך ההפעלה, במקרה ש•    

את הכבל מאספקת החשמל )הוציאו את התקע(. אין לגעת  ולנתק

 בכבל לפני הפסקת אספקת המתח.

 ידה תוך משיכה מהכבל.אין לשאת את היח•    

 :אספקת החשמלמקור את היחידה ממיידית יש לנתק •    

 שגחה;ה כאשר היא נותרת ללא -

 לפני הסרת חסימה; -

 לפני בדיקה, ניקוי או שירות אחר; -

 אם היחידה רוטטת בצורה חריגה. -

יש להפעיל את היחידה באור יום או תחת תאורה מלאכותית •   

 הולמת.

ה מדי של הגוף לפנים ויש להקפיד לשמור אין להגיע להטיה גדול•   

 תמיד על שיווי משקל.

 כשאתם עובדים בשיפוע, ודאו שיש לכם מדרך רגל יציב ובטוח.•   

 אין לרוץ עם המכשיר! –התקדמו בהליכה •   

( נקיים ממשקעים D, 5כל פתחי הקירור של המכשיר )איור ודאו ש •  

 ומפסולת.

מל עם מפסק מגן לזרם דלף לחבר את המכונה לאספקת חש חובה

 .30mA-הפועל בזרם שאינו גדול מ

יש להשתמש בכבלים מאריכים חסינים למזג אוויר עם בידוד מרבי 

 המאושרים לשימוש חיצוני.

 
 (14-16, 5)איורים עבודה במצב שואב 

 '(.OFF'-ודאו שהיחידה כבויה )מתג הפעלה/כיבוי מכוון ל•   

מול החץ  יעמודכך שהחץ על המתג  (6סובבו את מתג הפונקציות )•   

 (.VAC) שאיבהשל מצב 

מתג שבידית. כשאתם מפעילים את מההפעילו את המכשיר   • 

המכשיר שמרו על יציבה זקופה. אין להפעיל את המכשיר בכריעה 

 או בישיבה לצדו.

שאבו את הלכלוך באמצעות הנעת יחידת השאיבה מעל האזור  •  

 הדורש ניקוי.

על קרקע גבשושית או על מדשאות, מומלץ בעבודה הערה: 

להשתמש בגלגלת ההנעה כך שפתח השאיבה יהיה מרוחק 

סנטימטרים ספורים מהקרקע. מצב זה ימנע ממברשת הטאטוא 

להיתקע במכשולים הנמצאים על הקרקע, ויאפשר להניע את 

 היחידה בקלות רבה יותר. הוא ישפר גם את כושר איסוף העלים.

ת בתוך תעלת היניקה בצדה התחתון של גלגלת ההנעה ממוקמ

גלגלת ההנעה לא  –מראה את המצב הרגיל  14המכונה.  איור 

 מופעלת.

 

להפעלת גלגלת ההנעה, הרימו את תופסן הגלגלת באמצעות מברג 

. משכו את הגלגלת מעלה עד 15 או כלי דומה כפי שמוצג באיור

 (.16)איור  בתפסןתוך החריץ הנמצא בשתינעל 

עילים את המכונה בגובה הקרקע, הנמיכו חזרה את כשאתם מפ

 .14גלגלת ההנעה כפי שמוצג באיור 

 
 (5+6)איורים עבודה במצב מפוח 

 '(.OFF'-ודאו שיחידת המפוח/שואב כבויה )מתג הפעלה/כיבוי מכוון ל•    

( נגד כיוון השעון כך שהחץ על המתג 6סובבו את מתג הפונקציות ) •   

 (.BLOWב מפוח )מול החץ של מצ יעמוד

 התקדמו עם המפוח בתנועות טאטוא כדי להעיף את העלים.•    

 אין להעיף את העלים לכיוון עוברי אורח.•    

יש להימנע מהזזת היחידה לאחור מעל משטחים לא נקיים במצב •    

 מפוח.

כתכונה נוספת, מציעה היחידה אפשרות לכוון את זרם האוויר לכיוון •    

( שעל 11ת פונקציה זו, סובבו את מתג בקרת המפוח )מסוים. להפעל

 (.6פיית המפוח לכיוון הרצוי )איור 

 
 (7-9)איורים ריקון השק 

 כשהשק מלא, כבו את יחידת השאיבה בידית ונתקו את התקע.•   

( ממסגרת השק והחליקו אותה C 7שחררו את טבעת הנעילה )איור  •  

 בקצה התחתון של הידית.לאורך צינור הידית עד שתינעל למקומה 

( B 8אחזו בידית השק ודחפו מטה את הדק הנעילה הצהוב )איור  •  

לשחרור התומך. ברגע שהתומך משוחרר, משקל השק נופל על 

 המשתמש עצמו.

 הרימו את החלק העליון של השק מהיחידה והניחו אותו על הקרקע.•   

אשפה או השתמשו בשתי הידיים כדי לשאת את השק המלא לפח   • 

לערימת קומפוסט. כשאתם נושאים את השק שימו לב שפתח השק 

 (.9פונה מעלה )איור 

הפכו את השק כדי לרוקן את הפסולת לפח אשפה/ערימת קומפוסט.  •  

אם הפסולת נתקעת בתך השק, פתחו את הצמדנים בחלק העליון של 

 השק והפכו אותו.

 
 (10-13איורים )תחזוקה ועצות שימושיות לניקוי צינור המפוח 

יש לבצע את  אם מתהווה חסימה בצינור המפוח או בפיית המפוח,
 הפעולות הבאות:

כבו את היחידה מהמתג שבידית והוציאו את התקע כדי לנתק   1

 את היחידה מזרם החשמל.

( הממוקמים על פיית E, 10שחררו את שני הברגים )איור   2

 המפוח.

( Fלשחרר את הנעילה ) סובבו את פיית המפוח והצינור כדי  3

 (.11במתג הפונקציות )איור 

 (.12הוציאו את הצינור ממתג הפונקציות )איור   4

שחררו את החסימה. ניתן להשתמש בצינור גמיש כדי לשלוף את   5

 .(13החסימה מהצינור )איור 

 כדי לחזור ולהרכיב את היחידה, בצעו שלבים אלה בסדר הפוך.  6

 

 ביחידת המפוח/שואב ללא צינור מפוח.ין להשתמש א         
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 שק איסוף

לכלוך כמו בשקים אחרים מסוג זה, החומר ממנו עשוי השק צובר 

חלקיקים קטנים במהלך ההפעלה, לכן נדרשות מספר פעולות ו

 תחזוקה שגרתיות ופשוטות כדי לשמור על ביצועי היחידה.

שר יש לנקות את השק בניעור אחרי כל שימוש. פעולה זו תאפ

ידי -לשמור על פונקציית הסינון של השק. אם השק נסתם על

 חלקיקים לחים, הניחו אותו לייבוש לפני הניקוי.

ניתן לנקות את שק האיסוף באמצעות צינור מים. יש להתיז על צדו 

החיצוני של השק. לניקוי קל יותר, ניתן להפוך את השק לצד שמאל. 

יבש לחלוטין לפני אין לאחסן את השק כשהוא לח. ודאו שהשק 

שאתם מאחסנים אותו או משתמשים בו. שק האיסוף הוא רכיב 

מועד למידה רבה של שחיקה ובלאי, לכן יש להחליפו ה מתבלה

 מפעם לפעם. שק איסוף שהתבלה מחייב החלפה מיידית.

על מנת להימנע מבלאי לא הכרחי של שק האיסוף, יש להימנע 

 מגרירתו על הקרקע.

 
 תחזוקה ואחסון

שכל האומים, הבריחים והברגים סגורים היטב על מנת  ש לוודאי

 להבטיח את פעולתו התקינה והבטוחה של המכשיר.

את שק האיסוף באופן סדיר לאיתור סימנים של בלאי או  יש לבדוק

 שחיקה.

 חלקים בלויים או פגומים. יש להחליף

 יש לאחסןלבד. בבאביזרים ובחלקי חילוף מקוריים  יש להשתמש

 מכשיר במקום יבש.את ה

 

 הוצאת מכשולים מפתח היניקה

זרדים ועצמים ארוכים עלולים לגרום לחסימת פתח היניקה 

שבתחתית יחידת השואב. במקרה כזה יש לנסות לטלטל קלות את 

את  יש לכבותהיחידה במהלך ההפעלה. אם הבעיה לא נפתרת, 

את החסימה בעזרת  יש להסיראת תקע החשמל.  ולהוציאהמכונה 

 קל או חפץ ארוך ודק אחר )אין להשתמש בחפצי מתכת(.מ

על מנת להימנע מיניקה חוזרת ונשנית של עצמים חוסמים, ייתכן 

 שיהיה צורך להניע את היחידה באיטיות רבה יותר מעל הפסולת.

 
 מתג הפעלת שואב/מפוח

( 5( )איור 6אם מתג הפעלת שואב/מפוח תקול, הפעילו את המתג )

יבוב המתג מספר פעמים כאשר אוויר זורם כשהיחידה פועלת. ס

דרך היחידה אמור לשחרר את החסימה. ודאו שאתם לא עומדים 

 מול פיית המפוח בעת הפעלת המתג.

 השלכת פסולת והגנת הסביבה

במקרה שהמכשיר כבר אינו שמיש או שאין בו עוד צורך, אין 

להשליך אותו בפסולת הביתית, אלא תוך התחשבות בסביבה 

ת הנוגעות להגנה על הסביבה. אנא השליכו את המכשיר ובתקנו

חלקי  המאפשרת הפרדה של בנקודת איסוף/מיחזור מתאימה

. מידע בנוגע להשלכת חומרים ומיחזורםהפלסטיק והמתכת 

 ומכשירים ניתן לקבל במשרדי הרשות המקומית.
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 תיקוניםשירות 
 חייבים להתבצע רק על ידי תחנת שירות מורשית בלבד. לשואב לדשא חשמליקונים תי
 

 אחריות
מיועד לשימוש הכלי חודשים.  12-הינה לGLV 3000  לשואב לדשא החשמלי האחריות 

והכלי משמש לשימוש מסחרי, השכרה לא תחול כל אחריות על במידה פרטי בלבד. 
, בעיבוד או/ו בחומר פגומים ימצאו אשר חלקים או חלק על לקונה ניתנת האחריותהמוצר. 

 ל"כנ נכללת אחרת אחריות כל אין .שלנו השירות מחלקת י"ע תיערך אשר הבדיקה בזמן
 שנגרמו נזקים על מקרה באף אחראי" מ"בע הגרעין" או/ו המפעל ואין ממנה משתמעת או

 זה במדריך המופיעות במלואן ההוראות כל מילוי אי עקב באשמתו או הלקוח י"ע או ללקוח
, מתאים לא מתח, חשמלי קצר)בשוגג והן במזיד בין הלקוח י"ע נעשו אשר פעולות וכן

, חשמל מערכות של סביר בלאי על חלה זו אחריות אין כן כמו '( .וכו קשה בגוף להב פגיעת
 מי בידי וטיפול תיקון על, מכני שבר, נפילה, זר גוף של פגיעה על', וכו להבים, גומי חלקי
 מידי באופן תבוטל האחריות. מקוריים לא בחלקים שימוש ועל ידינו על לכך מוסמך שאינו
 זיהוי תווית השחתת/  פגיעה או, הכלי יצרן י"ע מאושרת שלא תוספת, שינוי יבוצע באם
 למשרדי ימים 14 תוך האחריות תעודת ספח במשלוח מותנה האחריות מימוש. הכלי

 מספרו, הכלי דגם את הכוללים האחריות תעודת של מושלם מילוי נדרש כן כמו. החברה
 ספח בצירוף בלבד היבואן במעבדת למימוש ניתנת האחריות.  הקניה ותאריך הסידורי
 .הקניה חשבונית והעתק האחריות תעודת
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