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On/Off trigger
Brushbar On/Off button
On/Off and charging light
Handheld release button
Reach wand
Powered head/accessory release clip
Powered head
Brushbar
Filter cover release buttons
Handle
Battery charger inlet
Battery release button
Battery
Dirt container
Dirt container release button (hidden)
Dirt release button
Continuous power latch (hidden)
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Accessories

3in1 tool

Parquet tool
(some models only)

Up-top tool
(some models only)

Flexi crevice tool
(some models only)

GENERAL SAFETY INFORMATION 2
1

This vacuum cleaner does not stay upright without constant support, in between uses lie flat on the
floor in a suitable location so it does not become a trip hazard or can be stepped on.

2

Only use the vacuum cleaner indoors on dry surfaces and keep the area you’re cleaning well lit.

3

Keep fingers, hair and loose clothing away from moving parts and openings whilst using the
vacuum cleaner.

4

This vacuum cleaner can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction concerning use of the vacuum cleaner in a safe way
and understand the hazards involved. Children should not play with the vacuum cleaner.
Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.

5

Only Hoover recommended tools and accessories should be used with this vacuum cleaner.

6

The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.

7

Don’t charge the vacuum cleaner outdoors, or leave the charger connected to the mains when
not in use.

8

Don’t use this vacuum cleaner if it has been dropped, damaged, immersed in water or left outdoors.

9

Don’t handle the charger plug or use the vacuum cleaner with wet hands.

10 Don’t run over the charger cord or use the vacuum cleaner if the charger cord or plug is damaged.
11 Don’t vacuum up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
12 Don’t attempt to remove blockages with sharp objects as this may cause damage to your
vacuum cleaner.
13 Don’t vacuum up hot coals, cigarette butts, matches or smoking hot burning items or use in an area
where there may be harmful fluids (chlorine, bleach,and ammonia drain cleaner).
14 Don’t use the vacuum cleaner with incorrect voltage as this may result in damage or injury to the user.
The correct voltage is listed on the ratings label.
15 Don’t leave the vacuum cleaner in one spot for an extended period of time when the brushbar is
activated. This vacuum cleaner is fitted with a rotating brushbar which if left in one place may
cause damage to the floor surface.
16 Always turn off, unplug the vacuum cleaner from the charger and remove the battery before
carrying out any maintenance. Please refer to the appropriate section in the user guide to
review necessary precautions.
17 Always make sure the filter and dirt container are fitted correctly before using your vacuum cleaner.
18 Always switch off the vacuum cleaner before disconnecting or connecting the reach wand
and accessories.
19 Keep all openings clear and free from debris as this may affect the airflow/suction.
20 Always protect the charger cord from heated surfaces or when near open flames.
21 If charging the vacuum cleaner through an extension cord, use only approved extension cords,
non-approved extension cords
PLEASE KEEP INSTRUCTIONS FOR FURTHER USE.

3 OPERATION
PLEASE READ ‘GENERAL SAFETY INFORMATION’ AT THE BEGINNING BEFORE USE
CAUTION: Always switch off the vacuum cleaner before connecting or disconnecting
the handheld/attachments or removing and emptying the dirt container.
IMPORTANT: The vacuum cleaner is equipped with overheat protection. If for any reason the
vacuum cleaner does overheat the thermostat will automatically turn the vacuum cleaner off.
If this happens, remove the battery. Remove and empty the dirt container also check the vacuum
cleaner for blockages. Allow the vacuum cleaner to cool for approximately 1 hour (if you have
cleaned the filter please wait 24 hours for the filter to fully dry before putting back into the machine).
For best cleaning results, filters require cleaning at least every 3 months and should be replaced
every 12 months depending upon use. If the vacuum cleaner is blocked, remove the battery before
removing the blockage.

Assembling your Cruise Pole Vac
CAUTION: This vacuum cleaner is not free standing. In between uses or when carrying out any
maintenance always lie flat on the floor in a suitable location so it does not become a trip hazard
or can be stepped on.

Line up the connector on
the reach wand with the
Powered Head. Push the
reach wand down onto
the Powered Head until
it clicks into place.

Push the handheld down
onto the reach wand
until it clicks into place.

The upright slim vacuum
cleaner is not free standing
and in between uses must
always be placed in the
wall bracket or laid flat
on the floor, in a suitable
location so it does not
become a trip hazard
or can be stepped on.

OPERATION 4
Fixing the wall bracket

Fully assemble the
vacuum but do not
attach the battery.

Attach the wall bracket
to the handle.

Holding the wall
bracket firmly in place,
carefully remove the
vacuum. Using a pencil
make a small mark
for each screw.

Use both screws and
wall plugs to secure
the wall bracket to the
wall. Place covers over
the screws.

Firmly press the vacuum
handle into the wall
bracket to secure.

The tools and the
accessory bag can
also be stored on
the wall bracket.

With the wall bracket
attached, stand the
vacuum close to the wall,
in the upright position
with the Powered Head
flat on the floor.

5 OPERATION
PLEASE READ ‘GENERAL SAFETY INFORMATION’ BEFORE USE
CAUTION: The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated.
Do not disassemble or heat above manufacturer’s maximum temperature limit (60° C/140°F) or
incinerate. Replace battery with Hoover battery only. Use of another battery may present a risk of
fire or explosion. Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble
and do not dispose of in a fire. Do not attempt to disassemble the battery or remove any component
projecting from the battery terminals. The battery and charger have no user serviceable parts. Fire or
injury may result. Prior to disposal, protect exposed terminals with heavy insulating tape to prevent
shorting. Remove the battery from the appliance before it is disposed of safely at your local battery
recycling centre.
For best performance, the terminals on both the battery and the appliance must be clean and free
from dust and dirt. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. The battery must be
removed from the appliance before it is scrapped. The appliance must be disconnected from the
charger before use and when removing or installing the battery into the machine. In case of battery
leakages avoid any contact with the skin.

Installing and charging the battery
CAUTION: The appliance must be disconnected from the mains supply when removing the battery.
NOTE: The initial charge is 8 hours, charging will be required before first use. The vacuum can be
charged with the handheld either attached to, or detached from, the reach wand. Failure to fully
charge the battery before first use (initial charge 8 hours) may result in poor battery performance.

Slide the battery into
the back of the
handheld. The battery
will click into position
when correctly fitted.

To charge the machine,
detach the reach wand
and lie the handheld on
its side on a flat stable
surface. You can also
charge the machine
whilst attached to the
wall mount. Make sure
the floorhead and wand
are attached together.

Insert the charger lead
into the charger inlet
located on the back
of the handle.

Plug the charger
plug into the mains.

OPERATION 6
Charging the battery
CAUTION: Do not use the vacuum cleaner when the machine is plugged in and charging.
CAUTION: For best performance the terminals on the battery and vacuum cleaner must be clean
and free from dust and dirt. The life expectancy of the battery will vary depending on the usage
of the vacuum cleaner.
The On/Off and charging light will illuminate continuously whilst
the charger is connected.
Red light – The battery is charging.
Green light – The battery is charged (after 5 hours).
If charging for the first time the initial
charge time is 8 hours.
CAUTION: This vacuum cleaner has a constantly rotating brushbar when the brushbar ‘ON’
is selected. Never leave the vacuum cleaner in one spot for an extended period of time as this
may damage the floor surface. The brushbar should be ON for carpets and OFF for hard floors.
Using as a pole vacuum cleaner

Squeeze the trigger
located underneath the
handle, the machine will
switch ‘On’. The On/
Off and charging light
will illuminate green
indicating the power is
on and the machine is
charged. Release the
trigger to switch the
machine ‘Off’.

Squeeze the trigger and
push the ‘Continuous
power latch’ towards
the trigger. This will lock
it into the ‘On’ position
and will continue to
power the machine
without having to hold
in the trigger. Push the
latch away from the
trigger to unlock and
release the trigger.

Press the brushbar’s On/Off button
to activate. Repeat this process to
de-activate the brushbar. The brushbar
should be switched ON for carpets
and OFF for hard floors.

When the vacuum cleaner is in use the On/Off and charging
light will illuminate and flash red when the battery is running low.
When the red light flashes the machine will turn off in 20 seconds.
The user should recharge the machine.

7 OPERATION
Using as a handheld vacuum cleaner
Always take extra care when using the vacuum cleaner on the stairs.

Press the handheld
release clip. Pull to
separate the handheld
from the reach wand.

The reach wand when
attached to the Powered
Head/accessory is not
free standing, place
safely and securely
to one side.

Choose an accessory
(pictures illustrated
dependent upon model).

Push the chosen
accessory into the
handheld until it
clicks into place.

Squeeze the trigger
located underneath the
handle, the machine will
switch ‘On’. The On/
Off and charging light
will illuminate green
indicating the power
is on and the machine
is charged. Release the
trigger to switch the
machine ‘Off’.

Squeeze the trigger and
push the ‘Continuous
power latch’ towards
the trigger. This will lock
it into the ‘On’ position
and will continue to
power the machine
without having to hold
in the trigger. Push the
latch away from the
trigger to unlock and
release the trigger.

All of the accessories including
the Powered Head can be attached
directly onto the handheld.

OPERATION 8
Using as a reach pole vac
The reach wand can be used for hard to reach places.

Press the Power Head/
accessory release clip
and pull to remove the
Powered Head from the
reach wand.

Choose an accessory
(pictures illustrated
dependent upon model).

Push the chosen
accessory into the
reach wand until it
clicks into place.

The reach wand
can be used for
hard to reach
places and at
different heights
for above
floor cleaning.

Squeeze the trigger
located underneath the
handle, the machine will
switch ‘On’. The On/
Off and charging light
will illuminate green
indicating the power is
on and the machine is
charged. Release the
trigger to switch the
machine ‘Off’.

Squeeze the trigger and
push the ‘Continuous
power latch’ towards
the trigger. This will lock
it into the ‘On’ position
and will continue to
power the machine
without having to hold
in the trigger. Push the
latch away from the
trigger to unlock and
release the trigger.

The upright slim vacuum cleaner is not free standing
and in between uses must always be placed in the wall
bracket or laid flat on the floor, in a suitable location so
it does not become a trip hazard or can be stepped on.

9 MAINTENANCE
Removing the battery
CAUTION: Always remove the battery from the vacuum cleaner before performing maintenance
or troubleshooting checks.

Lie the handheld on
its side on a flat stable
surface. Press the
battery release button.

Slide the battery
out from the back
of the handheld.

Emptying the dirt container
WARNING: Don’t over fill the dirt container to avoid blocking the air flow through the
vacuum cleaner.

Press the handheld
release clip. Pull to
separate the handheld
from the reach wand.

The reach wand when
attached to the Powered
Head/accessory is not
free standing. Place
safely and securely
to one side.

Ensure the battery has been removed and hold
the handheld over a bin, press the dirt release
button to allow dirt/debris to fall out.

MAINTENANCE 10
Cleaning the post-motor filter
CAUTION: Always remove the battery from the vacuum cleaner before performing maintenance
or troubleshooting checks. For continuous best performance the filter requires cleaning every 3
months and should be replaced every 12 months depending upon use. Do not use your vacuum
cleaner without the filters in place.

24hr

Press the filter cover
release buttons located
on both sides of the filter
cover and pull
to remove the filter
from the machine.

Pull to separate the filter from the filter
cover/holder. Tap the filter and filter
cover/holder over a bin to remove
any dirt/debris. Wash the filter under
running water (40 degrees max).

Leave for 24hrs
or until fully dry
before replacing.

Cleaning the filter and separator
CAUTION: Always empty the dirt container before cleaning the separator and filter and remove
the battery, reach wand/accessories from the handheld.

Turn the handheld
over and press the dirt
container release button.
Pull the dirt container
forward and up away
from the handheld
to remove.

Twist the mesh filter
anti-clockwise to
unlock, lift to remove
from the separator.

Twist the separator
anti-clockwise to
unlock, lift to remove
from the handheld.

11 MAINTENANCE
Cleaning the filter and separator

Tap the mesh filter and separator
over a bin to remove any dirt/
debris. Using a dry cloth wipe
away any remaining dirt/debris.

Refitting the separator, filter and dirt container
CAUTION: Incorrect fitting of the separator and filter will reduce suction.

Line up the arrows around the side
of the separator with the arrows on
the handheld. Twist the separator
clockwise locking it into place.

Refit the mesh filter with the rim of
the filter at the top. Twist the filter
clockwise and lock into place.

Tilt the dirt container slightly forward
and line up onto the handheld.

When the dirt container is seated on
the handheld push the dirt container
backwards to lock into place.

MAINTENANCE 12
IMPORTANT: If the brushbar has been obstructed, the Motor Protection Sensor may have been
activated and the brushbar will seize. Remove the Powered Head from the machine and clear
any obstruction. Refit the Powered Head, switch on the vacuum cleaner by pressing the trigger
and press the brushbar on/off button.
Removing and replacing the brushbar

Slide to release the
brushbar. The cover
can not be removed.

Lift to remove the
left side of the
brushbar first.

Clear any threads
or hair from both
ends of the brushbar
and any dirt/debris
inside the housing of
the Powered Head.

When re-fitting
the brushbar fit
the right side
into the housing
first. Then line
up and slot into
place the left side.

Removing blockages from the Powered Head

The brushbar should be removed from the Powered Head before
attempting to remove any blockages. Using scissors remove any
threads or hair from around the brushbar and clear any dirt or
debris from Powered Head.

Removing blockages from reach wand

To test for a blockage in the reach wand,
drop a small ball of paper into the wand.
The paper will drop through if the wand
is clear. Use a broom handle or similar
blunt object to remove any blockage.

13 MAINTENANCE
Cleaning terminals

Using a dry cloth or soft
dusting brush remove
any dust/debris from
terminals on battery and
inside the handheld.

FAQs 14
Is there an accessory missing?
• 	Check the contents panel on the box to make sure the part is included with
your vacuum cleaner.
Why does my vacuum cleaner have no power?
•
•
•
•
•

	Check the battery is inserted correctly into the vacuum cleaner.
	The battery may not be charged. Go to ‘Operation’.
	The terminals on the battery and vacuum cleaner may be dirty. Go to ‘Maintenance’.
	Battery might be too hot, remove and allow to cool for 1 hour.
	The vacuum cleaner has overheat protection which will cut the machine out. If this has
happened, switch off the vacuum cleaner. Remove and empty the dirt container and check
for blockages. Clean the filters and allow the vacuum cleaner to cool for approximately
1 hour (if you have washed the filters you will need to wait 24 hours for the filters to fully
dry before putting them back into the vacuum cleaner).

Why isn’t the light on the vacuum cleaner lit when the battery is charging?
• Check the battery charger is plugged in. Go to ‘Operation’.
• 	Check the battery is inserted correctly into the handheld. Go to ‘Operation’.
• 	The terminals on the battery and vacuum cleaner may be dirty. Go to ‘Maintenance’.
Why won’t the vacuum cleaner pick up?
• 	The dirt container may not be correctly fitted, remove the dirt container from the vacuum cleaner
and check it’s assembled correctly, refit ensuring it’s locked into place.
• 	The separator is not correctly fitted. Go to ‘Maintenance’.
• 	The filters may be clogged, clean the filters. Go to ‘Maintenance’.
• 	The dirt container may be blocked, empty the dirt container. Go to ‘Maintenance’.
• 	The brush on the Powered Head has not been activated. Go to ‘Maintenance’.
• 	There maybe a blockage in the reach wand. Disconnect from the vacuum cleaner
and carefully remove any blockages. Go to ‘Maintenance’.
Why won’t the brushbar turn?
• 	The brushbar has not been activated. Go to ‘Operation’.
• 	The Powered Head/brushbar may be obstructed. Go to ‘Operation’.
Why is dust escaping from the vacuum?
• 	The filters may be clogged, clean the filters. Go to ‘Maintenance’.
• 	The separator may be clogged, clean the separator. Go to ‘Maintenance’.
• 	Exhaust filter may be miss-assembled. Go to ‘Maintenance’.

15 OTHER INFORMATION
Service and Help
If you have any queries or concerns about using your Hoover, simply visit hoover-mea.com

Consumables
To purchase spares and accessories, please visit hoover-mea.com
The use of genuine Hoover spare parts helps to maintain optimised performance and validates
your guarantee.

Technical Specification
Run time 24 minutes
Battery voltage 21.6V
Charge time 5 hours
Weight 2kg
Dust bin capacity 0.6L
Subject to technical change without notice.

© 2016 Techtronic Floor Care Technology Ltd
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where
facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

This marking on the product(s) and/or accompanying documents means that used electrical and electronic
equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and
recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.
Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects
on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.
Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

NOTES 16
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 15معلومات أخرى
الخدمة والمساعدة

إذا كانت لديك أي تساؤالت أو مخاوف متعلقة باستخدام مكنسة هوڤر ،فتفضل بزيارة الموقع إ ت ن
و� hoover-mea.com
اللك� ي

المستلزمات االستهالكية

ال ت ن
و� hoover-mea.com
لطلب ش�اء قطع الغيار والملحقات ،تفضل
بزيارة الموقع إ
لك� ي
أ
إن استخدام قطع غيار هوفر أ
ف
الصلية يساعد ي� الحفاظ عىل الداء المحسن وعىل سالمة ضمانك.

المواصفات الفنية

يصل وقت التشغيل إىل  24دقيقة.
فولتية البطارية  21.6فولت
تصل مدة الشحن إىل  5ساعات
الوزن  2كجم
سعة صندوق الغبار  0.6تل�
ي ن
الف� بدون إشعار.
عرضة
للتغي� ي

© Techtronic Floor Care Technology Ltd 2016
ينبغي أال يتم التخلص من نفايات المنتجات الكهربائية عن طريق طرحها مع النفايات ن ز
الم�لية .الرجاء إعادة تدويرها
إن وجدت مراكز إعادة التدوير .راجع أ
المر مع السلطة المحلية أو بائع التجزئة للحصول عىل النصائح المتعلقة بإعادة
التدوير.
وال ت
ن
لك�ونية
يع� أن المعدات الكهربية إ
إن وجود هذه العالمة عىل المنتج (المنتجات) و/أو المستندات المصاحبة له ي
ت
وب� النفايات ن ز
المستعملة يجب الخلط بينها ي ن
الم�لية العامة .للحصول عىل المعالجة واالس�داد وإعادة التدوير بشكل صحيح،
من فضلك خذ هذا المنتج (هذه المنتجات) إىل نقاط التجميع المخصصة حيث سيتم قبولها دون أي تكلفة .إن التخلص من
ف
ت
وال� قد
تأث�ات سلبية محتملة عىل صحة إ
توف� الموارد الثمينة ويمنع أي ي
هذا المنتج بشكل صحيح سيساعد ي� ي
النسان والبيئة ي
مزيد من التفاصيل حول أقرب نقطة
تنشأ نتيجة التعامل الخاطيء مع النفايات .الرجاء االتصال بالسلطة المحلية للحصول عىل ٍ
تجميع مخصصة لك.

مالحظات 16

 13الصيانة:
تنظيف أطراف التوصيل

باستخدام قطعة قماش جافة
أو فرشاة إزالة أ
التربة الناعمة
قم بإزالة أية أتربة/أوساخ من
أطراف التوصيل ف ي� البطارية
وداخل القطعة المحمولة.

أ
السئلة المتكررة 14
هل هناك قطعة ملحقة مفقودة؟
•	 افحص لوحة المحتويات ف ي� الصندوق للتأكد أن القطعة موجودة ف ي� مكنستك.
الكهر� إىل المكنسة الكهربية؟
ما سبب عدم وصول التيار
بي

•	 تحقق من تركيب البطارية بشكل صحيح ف ي� المكنسة الكهربائية.
•	 ربما لم يتم شحن البطارية .انتقل إىل قسم "التشغيل".
•	 قد تكون أطراف التوصيل ف ي� البطارية والمكنسة الكهربائية متسخة .انتقل إىل "الصيانة".
جدا ،اخلعها واتركها بت�د لمدة ساعة.
•	 قد تكون البطارية ساخنة ً
•	 تشتمل المكنسة الكهربائية عىل آلية للحماية من السخونة الزائد ت
وال� ستؤدي إىل فصل الجهاز .إذا حدث ذلك،
ي
فأوقف تشغيل المكنسة الكهربائية .اخلع حاوية أ
التربة وقم بتفريغها وافحص المكنسة الكهربائية للكشف عن أي
تقريبا (إذا كنت قمت بغسيل الفالتر
انسدادات .قم بتنظيف الفالتر اترك
المكنسة الكهربائية بت�د لمدة ساعة كاملة ً
ح� يجف ت
فالرجاء االنتظار  24ساعة ت
تماما قبل إرجاعه إىل المكنسة الكهربائية).
الفل� ً
ما سبب عدم إضاءة المصباح الموجود ف ي� المكنسة الكهربائية عند شحن البطارية؟
الكهر� .انتقل إىل قسم "التشغيل".
• تحقق من توصيل شاحن البطارية بالقابس
بي
•	 تحقق من تركيب البطارية بشكل صحيح ف ي� القطعة المحمولة .انتقل إىل قسم "التشغيل".
•	 قد تكون أطراف التوصيل ف ي� البطارية والمكنسة الكهربائية متسخة .انتقل إىل "الصيانة".
لماذا ال تلتقط المكنسة الكهربية أ
الوساخ؟

•	
•	
•	
•	
•	
•	

التربة بشكل صحيح ،اخلع حاوية أ
ربما لم يتم تركيب حاوية أ
التربة من المكنسة وتحقق من تركيبها بشكل صحيح
ف
وأعد تركيبها مع التأكد من تثبيتها ي� مكانها.
لم يتم تثبيت الفاصل بشكل صحيح .انتقل إىل "الصيانة".
الفالتر قد تكون مسدودة ،قم بتنظيفها .انتقل إىل "الصيانة".
التربة قد تكون مسدودة ،قم بتفريغ حاوية أ
حاوية أ
التربة .انتقل إىل "الصيانة".
آ
ف
الفرشاة الموجودة ي� الرأس ال يل لم يتم تشغيلها .انتقل إىل "الصيانة".
قد يكون هناك انسداد ف ي� عصا التمديد .افصلها من المكنسة وقم بإزالة أي انسداد بحذر شديد .انتقل إىل
"الصيانة".

ما سبب تعذر دوران قضيب الفرشاة؟
•	 لم يتم تشغيل قضيب الفرشاة .انتقل إىل قسم "التشغيل".
•	 ربما تكون الرأس آ
ال يل/قضيب الفرشاة قد تمت إعاقته .انتقل إىل قسم "التشغيل".
لماذا يخرج ت
ال�اب من المكنسة الكهربية؟
•	 الفالتر قد تكون مسدودة ،قم بتنظيفها .انتقل إىل "الصيانة".
•	 الفاصل قد يكون مسدو ًدا ،قم بتنظيفه .انتقل إىل "الصيانة".
•	 ربما تم تركيب ت
فل� العادم بشكل خاطيء .انتقل إىل "الصيانة".

 11الصيانة:

تنظيف ت
الفل� والفاصل

انقر ت
الشبك والفاصل فوق صندوق
الفل�
ي
ما للتخلص من أي أتربة/أوساخ .قم
بمسح أي أتربة/أوساخ متبقية باستخدام
قطعة قماش جافة.
والفل� وحاوية أ
ت
التربة
إعادة تركيب الفاصل
ت
تنبيه :سيؤدي ت
والفل� إىل تقليل الشفط.
ال�كيب الخاطيء للفاصل

اضبط محاذاة أ
السهم المحيطة بجانب
الفاصل مع أ
ف
السهم الموجودة ي� القطعة
ف
بل الفاصل ي� اتجاه عقارب
المحمولة .قم ي
الساعة لقفله وتثبيته ف ي� مكانه.

أعد تركيب ت
الشبك بحيث تكون حافة
الفل�
ي
الفل� ف� أ
بل ت
ت
الفل� ف ي� اتجاه
قم
عىل.
ال
ي
ي
ف
عقارب الساعة لقفله وتثبيته ي� مكانه.

التربة قليال إىل أ
قم بإمالة حاوية أ
المام
ً
ومحاذاتها مع القطعة المحمولة.

عندما تستقر حاوية أ
التربة ف ي� القطعة
أ
المحمولة ،ادفع حاوية التربة إىل الخلف
ت
ح� يتم تثبيتها ف ي� مكانها.

الصيانة12 :
مالحظة هامة :إذا تمت إعاقة قضيب الفرشاة ،فربما يكون قد تم تنشيط مستشعر حماية الموتور وتمت إعاقة حركة
الل من الجهاز وقم بإزالة أي إنسداد .أعد تركيب الرأس آ
آ
ال يل وقم بتشغيل المكنسة
قضيب الفرشاة .اخلع الرأس ي
الكهربائية عن طريق الضغط عىل زر التشغيل واضغط عىل زر تشغيل/إيقاف تشغيل قضيب الفرشاة.
خلع واستبدال قضيب الفرشاة
قم بالتحريك لتحرير
قضيب الفرشاة .ال يمكن
خلع الغطاء.

ارفع لخلع الجانب
أ
اليرس من قضيب
الفرشاة أوالً.

قم بإزالة أي خيوط أو
ف
طر�
ي
شع�ات من كال ي
قضيب الفرشاة وأي أتربة/
أوساخ داخل مبيت الرأس
آ
ال يل.

عند إعادة تركيب
قضيب الفرشاة قم
تب�كيب الجانب أ
اليمن
ف ي� المبيت أوالً .ثم قم
بالمحاذاة وتركيبه ف ي�
الجانب أ
اليرس.

إزالة االنسدادات من الرأس آ
ال يل
ينبغي خلع قضيب الفرشاة من الرأس آ
ال يل قبل محاولة إزالة أي إنسدادات .باستخدام
شع�ات ملتفة حول قضيب الفرشاة وقم بإزالة أية
المقص ،قم بإزالة أي
خيوط أو ي
أتربة أو أوساخ من الرأس آ
ال يل.

إزالة االنسداد من عصا التمديد
للفحص عن أي انسداد ف ي� عصا التمديد ،أسقط كرة
صغ�ة ف ي� العصا .ستمر تلك الكرة الورقية
ورقية ي
وتسقط من العصا إذا كانت العصا يغ� مسدودة.
استخدم مقبض مكنسة أو أي جسم يغ� حاد مشابه
إلزالة أي إنسداد موجود.

 9الصيانة:
خلع البطارية
أ
دائما من المكنسة الكهربائية قبل تنفيذ الصيانة وإجراء الفحوصات الستكشاف العطال وإصالحها.
تنبيه :اخلع البطارية ً

ضع القطعة المحمولة عىل
جانبها فوق سطح مستو
مسطح .اضغط عىل زر تحرير
البطارية.

أخرج البطارية من الجانب
الخلفي من القطعة
المحمولة.

تفريغ حاوية أ
التربة.
تحذير :ال تفرط ف� ملء حاوية أ
التربة لتجنب انسداد مسار تدفق الهواء بع� المكنسة الكهربائية.
ي

اضغط عىل مشبك تحرير
القطعة المحمولة .اسحب
القطعة المحمولة لفصلها عن
عصا التمديد.

ال تستطيع عصا التمديد
الوقوف بذاتها عند ربطها ف ي�
الرأس آ
ال يل/القطعة الملحقة.
ولذلك ضعها عىل أحد
جانبيها بشكل آمن ومحكم.

تأكد أن البطارية قد تم خلعها وتم تثبيت القطعة المحمولة فوق صندوق
أ
التربة للسماح بخروج أ
ما واضغط عىل زر تحرير أ
تربة/الوساخ.
ال

الصيانة10 :

تنظيف ت
فل� ما بعد الموتور

تنبيه :اخلع البطارية دائما من المكنسة الكهربائية قبل تنفيذ الصيانة وإجراء الفحوصات الستكشاف أ
العطال وإصالحها.
ً
أ
شهرا حسب معدل
للحصول عىل أفضل أداء مستمر ،ينبغي تنظيف الفالتر كل  3أشهر عىلف القل وينبغي استبدالها كل ً 12
االستخدام .ال تستخدم هذه المكنسة الكهربية إال بعد تركيب الفالتر ي� أماكنها.

24hr

اضغط عىل أزرار تحرير غطاء
ت
الفل� وهي موجودة عىل كال
جان� غطاء ت
الفل� واسحبه
بي
لخلع ت
الفل� من الجهاز.

الفل� من غطاء/حامل ت
اسحب لفصل ت
الفل�.
ت
انقر ت
الفل� وغطاء/حامل الفل� فوق صندوق ما
للتخلص من أي أتربة/أوساخ .اغسل ت
الفل� تحت
المياه الجارية (بحد أقىص  40درجة)

انتظر  24ساعة أو ت
ح� يجف
تماما قبل إعادة تركيبه.
ً

تنظيف ت
الفل� والفاصل
تنبيه :قم دائما بتفريغ حاوية أ
ت
والفل� واخلع البطارية وعصا التمديد/الملحقات من القطعة
التربة قبل تنظيف الفاصل
ً
المحمولة.

اقلب القطعة المحمولة
واضغط عىل زر تحرير حاوية
التربة .اسحب حاوية أ
أ
التربة
أ
بعيدا
إىل المام وإىل أعىل ً
عن القطعة المحمولة يك يتم
خلعها.

قم بل ت
الشبك ف ي�
الفل�
ي
ي
عكس اتجاه عقارب الساعة
يك يتم إلغاء القفل ثم
ارفعه لخلعه من الفاصل.

بل الفاصل ف ي� عكس
قم ي
اتجاه عقارب الساعة يك يتم
إلغاء القفل ثم ارفعه لخلعه
من القطعة المحمولة.

 7التشغيل
استعمال المكنسة كمكنسة كهربائية محمولة
مزيدا من الحذر عند استخدام المكنسة الكهربية فوق الساللم.
توخ ً

اضغط عىل مشبك تحرير
القطعة المحمولة .اسحب
القطعة المحمولة لفصلها عن
عصا التمديد.

ال تستطيع عصا التمديد
الوقوف بذاتها عند ربطها ف ي�
الرأس آ
ال يل/القطعة الملحقة
ولذلك ضعها عىل أحد
جانبيها بشكل آمن ومحكم.

ت
اخ� قطعة ملحقة
(الصور الموضحة تتوقف
عىل الموديل).

ت
ال�
ادفع القطعة فالملحقة ي
يتم اختيارها ي� القطعة
المحمولة ت
ح� تسمع صوت
طقطقة يدل عىل استقرارها
ف ي� مكانها.

اضغط عىل زر التشغيل
الموجود أسفل المقبض
وسيتم تشغيل الجهاز.
سي�ض ي ء مصباح التشغيل/
إيقاف التشغيل والشحن
باللون أ
ال ض
خ� للإ شارة إىل
الكهر� وأن
أن رسيان التيار
بي
الجهاز يتم شحنه .حرر زر
التشغيل إليقاف تشغيل
الجهاز.

اضغط زر التشغيل واضغط
عىل "مزالج التشغيل
المستمر" تجاه زر التشغيل.
سيؤدي ذلك إىل تثبيت وضع
التشغيل واستمرار تشغيل
الجهاز دون أن يتوجب عليك
استمرار الضغط عىل زر
بعيدا
التشغيل .ادفع المزالج ً
عن زر التشغيل إللغاء القفل
ولتحرير زر التشغيل.

يمكن ربط كل الملحقات بما ف� ذلك الرأس آ
ال يل
ي
ش
مبا�ة ف ي� القطعة المحمولة.

التشغيل 8
استعمال المكنسة كمنكسة عمودية قابلة للتمديد
أ
ت
ال� يصعب الوصول إليها.
يمكن استخدام عصا التمديد من أجل الوصول إىل الماكن ي

اضغط عىل مشبك تحرير
الرأس آ
ال يل/القطعة الملحقة
آ
لسحب وخلع الرأس ال يل من
عصا التمديد.

ت
اخ� قطعة ملحقة
(الصور الموضحة تتوقف عىل
الموديل).

اضغط عىل زر التشغيل
الموجود أسفل المقبض
وسيتم تشغيل الجهاز.
سي�ض ي ء مصباح التشغيل/
إيقاف التشغيل والشحن
باللون أ
ال ض
خ� للإشارة إىل
الكهر� وأن
أن رسيان التيار
بي
الجهاز يتم شحنه .حرر زر
التشغيل إليقاف تشغيل
الجهاز.

اضغط زر التشغيل واضغط
عىل "مزالج التشغيل
المستمر" تجاه زر التشغيل.
سيؤدي ذلك إىل تثبيت وضع
التشغيل واستمرار تشغيل
الجهاز دون أن يتوجب عليك
استمرار الضغط عىل زر
بعيدا
التشغيل .ادفع المزالج ً
عن زر التشغيل إللغاء القفل
ولتحرير زر التشغيل.

ت
ال�
ادفع القطعة فالملحقة ي
يتم اختيارها ي� عصا التمديد
ت
ح� تسمع صوت طقطقة
يدل عىل استقرارها ف ي� مكانها.
يمكن استخدام
عصا التمديد من
أجل الوصول إىل
أ
ت
ال� يصعب
الماكن ي
الوصول إليها ويمكن
استخدامها بارتفاعات
مختلفة من أجل
تنظيف أ
الرضيات
المرتفعة.

هذه المكنسة الكهربائية القائمة الرفيعة ال تقف بذاتها ويجب وضعها
أثناء االستخدام بحيث تستند عىل كتيفة الحائط أو وضعها فوق
أ
الرضية ف� مكان مناسب بحيث ال يتم ث
الس� فوقها.
التع� بها أو ي
ي

 5التشغيل

الرجاء قراءة قسم "معلومات السالمة العامة" قبل البدء ف ي� استخدام هذا الجهاز
تنبيه :قد تشكل البطارية المستخدمة ف ي� هذا الجهاز خطر نشوب حريق أو حروق كيميائية إذا تم التعامل معها بشكل
التسخ� بما يزيد عن الحد أ
ين
القىص الذي حددته ش�كة التصنيع لدرجة الحرارة وهو (60
خاطيء .ال تفم بالتفكيك أو
درجة مئوية  140 /درجة فهرنهايتية) وال تقم بحرقها .ال تستبدل البطارية إال ببطارية هوفر .قد يؤدي استخدام بطارية
بعيدا عن متناول
أخرى إىل خطر نشوب حريق أو وقوع انفجار .تخلص من البطارية المستعملة برسعة .احتفظ بها ً
أ
الطفال .ال تقم بتفكيكها أو التخلص منها بإلقائها ف ي� النار .ال تحاول تفكيك البطارية أو إزالة أي مكونات بارزة من أطراف
التوصيل بها .ال تشتمل البطارية والشاحن عىل أجزاء يسمح للمستخدم بصيانتها .قد يؤدي ذلك إىل نشوب حريق أو
كهر�.
وقوع إصابة .قبل التخلص من البطارية ،احم أطراف فالتوصيل المكشوفة شب�يط عازل ف ثقيل لمنع حدوث تقارص يب
اخلع البطارية من الجهاز قبل التخلص منها بشكل آمن ي� مركز إعادة تدوير البطاريات ي� منطقتك.

للحصول عىل أفضل أداء ،يجب أن تكون أطراف التوصيل ف� كل من البطارية والجهاز نظيفة وخالية من الغبار أ
والتربة .ال
ي
تحاول إعادة شحن بطاريات يغ� قابلة إلعادة الشحن .يجب خلع البطارية من الجهاز قبل التخلص منه .يجب فصل الجهاز
من الشاحن قبل استخدامه وعند خلع أو تركيب البطارية ف ي� الجهاز .ف ي� حالة حدوث ترسبات بالبطارية ،تجنب مالمستها
مع ش
الب�ة.

تركيب البطارية وشحنها
الرئيس عند خلع البطارية.
الكهر�
تنبيه :يجب فصل الجهاز من مصدر التيار
بي
ي
أ
أ
ض
ول إىل  8ساعات وسيكون من ال�وري الشحن قبل االستخدام للمرة الوىل .يمكن شحن
مالحظة :يمتد الشحن ال ي
تماما قبل
المكنسة الكهربائية مع ربط
القطعة المحمولة أو خلعها من عصا التمديد .قد يؤدي عدم شحن البطارية ً
الوىل (الشحن أ
االستخدام للمرة أ
ول لمدة  8ساعات) إىل ضعف أداء البطارية.
ال
ي
أدخل البطارية ف ي� الجانب
الخلفي من القطعة
المحمولة .سيصدر صوت
طقطقة من البطارية عند
تركيبها بشكل صحيح.

لشحن الجهاز ،افصل عصا
التمديد وضع القطعة المحمولة
عىل جانبها فوق سطح ثابت
أيضا شحن
مستو .يمكنك ً
ٍ
الجهاز أثناء ربطه ف ي� كتيفة
الحائط تأكد أن رأس تنظيف
أ
الرضيات وعصا التمديد قد تم
معا.
ربطهما ً

أدخل سلك الشاحن ف ي�
مدخل الشاحن الموجود
ف ي� الجانب الخلفي من
القطعة المحمولة.

اقبس قابس الشاحن ف ي�
الرئيس.
الكهر�
مصدر التيار
بي
ي

التشغيل 6
شحن البطارية
الكهر� وأثناء شحنها.
تنبيه :ال تستخدم المكنسة الكهربائية عند توصيلها بالقابس
بي
تنبيه :للحصول عىل أفضل أداء ،يجب أن تكون أطراف التوصيل ف ي� كل من البطارية والمكنسة الكهربائية نظيفة وخالية
أ
ت ض
ا� للبطارية حسب استعمال المكنسة الكهربائية.
من الغبار والتربة .يتباين العمر االف� ي
سي�ض ي ء مصباح التشغيل/إيقاف التشغيل ومصباح الشحن إضاءة مستمرة أثناء توصيل
الشاحن.
إضاءة حمراء – البطارية تقوم بالشحن.
إضاءة ض
خ�اء – البطارية مشحونة (بعد  5ساعات).
ف� حالة الشحن للمرة أ
الوىل ،تصل مدة الشحن إىل  8ساعات.
ي
تنبيه :تشتمل هذه المكنسة الكهربائية عىل قضيب فرشاة دوار باستمرار عند تحديد وضع تشغيل ‘ ’ONقضيب الفرشاة.
ال تت�ك المكنسة الكهربائية ف� موضع واحد فوق أي سطح ت
لف�ة زمنية مطولة ألن ذلك قد يتسبب ف ي� إتالف سطح
ي
أ
ف
ف
ف
ف
و� وضع إيقاف التشغيل  OFFي� حالة
الرضية .ينبغي أن يكون قضيب الفرشاة ي� وضع التشغيل  ONي� حالة السجاد ي
أ
الرضيات الصلبة.
استعمال المكنسة كمكنسة كهربائية عمودية

اضغط عىل زر التشغيل
الموجود أسفل المقبض
وسيتم تشغيل الجهاز.
سي�ض ي ء مصباح التشغيل/
إيقاف التشغيل والشحن
باللون أ
ال ض
خ� للإ شارة إىل
الكهر� وأن
أن رسيان التيار
بي
الجهاز يتم شحنه .حرر زر
التشغيل إليقاف تشغيل
الجهاز.

اضغط زر التشغيل واضغط
عىل "مزالج التشغيل
المستمر" تجاه زر التشغيل.
سيؤدي ذلك إىل تثبيت وضع
التشغيل واستمرار تشغيل
الجهاز دون أن يتوجب
عليك استمرار الضغط عىل
زر التشغيل .ادفع المزالج
بعيدا عن زر التشغيل إللغاء
ً
القفل ولتحرير زر التشغيل.

اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف تشغيل قضيب الفرشاة
يك يتم التنشيط .كرر هذه العملية
لتعطيل قضيب الفرشاة .ينبغي أن يكون قضيب
ف
و�
الفرشاة ف ي� وضع التشغيل  ONف ي�
حالة السجاد ي
أ
وضع إيقاف التشغيل  OFFف ي� حالة الرضيات الصلبة.

عند وجود المكنسة الكهربائية قيد االستخدام سي�ض ي ء مصباح التشغيل/إيقاف التشغيل
والشحن وسيومض باللون أ
الحمر عند انخفاض شحن البطارية.
عند الوميض باللون أ
ف
الحمر ،سيتم إيقاف تشغيل الجهاز ي� غضون  20ثانية.
يجب أن يقوم المستخدم بإعادة شحن الجهاز.

 3التشغيل
الرجاء قراءة قسم "معلومات السالمة العامة" قبل البدء ف ي� استخدام هذا الجهاز
تنبيه :أوقف دائما تشغيل المكنسة الكهربائية قبل توصيل أو فصل المكونات المحمولة/الملحقات أو خلع حاوية أ
التربة
ً
وتفريغها.
مالحظة هامة :يتم تزويد المكنسة الكهربائية بآلية للحماية من السخونة الزائدة .سيقوم ث
تلقائيا بإيقاف
ال�موستات
ً
تشغيل المكنسة الكهربائية ف� حالة زيادة سخونة المكنسة الكهربائية ألي سبب من أ
السباب.
ي
حدوث ذلك .اخلع حاوية أ
التربة وقم بتفريغها وافحص المكنسة الكهربائية للكشف عن أي
اخلع البطارية ف ي� حالة
ت
تقريبا (إذا كنت قمت بتنظيف الفل� فالرجاء االنتظار  24ساعة
انسدادات.
اترك المكنسة الكهربائية بت�د لمدة ساعة كاملة ً
ح� يجف ت
ت
تماما قبل إرجاعه إىل الجهاز).
الفل�
ً
أ
شهرا حسب
للحصول عىل أفضلف نتائج التنظيف ،ينبغي تنظيف الفالتر كل  3أشهر عىل القل وينبغي استبدالها كل ً 12
معدل االستخدام .ي� حالة انسداد المكنسة الكهربائية ،اخلع البطارية قبل إزالة االنسداد.
تجميع وتركيب أجزاء المكنسة الكهربائية العمودية Cruise
تنبيه :هذه المكنسة الكهربائية ال تقف بذاتها دون دعم .يجب وضعها عىل أ
الرضية أثناء االستخدام ف ي� مكان مناسب
بحيث ال يتم ث
الس� فوقها.
التع� فيها أو ي

قم بمحاذاة الموصل ف ي� عصا
التمديد مع الرأس آ
ال يل .ادفع
عصا التمديد إىل أسفل �ف
ي
آ
الل ت
ح� تسمع صوت
الرأس ي
طقطقة يدل عىل استقرارها
ف ي� مكانها.

ادفع القطعة المحمولة إىل
أسفل ف� عصا التمديد ت
ح�
ي
تسمع صوت طقطقة يدل
عىل استقرارها ف ي� مكانها.

هذه المكنسة الكهربائية القائمة
الرفيعة ال تقف بذاتها ويجب
وضعها أثناء االستخدام بحيث
تستند عىل كتيفة الحائط أو
وضعها فوق أ
الرضية ف ي� مكان
ث
مناسب بحيث ال يتم التع� بها
الس� فوقها.
أو ي

التشغيل 4
تثبيت كتيفة الحائط

قم بتجميع وتركيب أجزاء
المكنسة بالكامل ولكن ال
تركب البطارية.

اربط كتيفة الحائط ف ي�
المقبض.

البد من تثبيت كتيفة الحائط
بإحكام ف ي� مكانها مع خلع
المكنسة الكهربائية بحذر.
صغ�ة
قم بعمل عالمة ي
لكل مسمار باستخدام قلم
رصاص.

المسام�
استخدم كال ً من
ي
وقوابس الحائط لتثبيت
كتيفة الحائط ف ي� الحائط .ضع
أ
المسام�.
الغطية فوق
ي

اضغط بإحكام عىل مقبض
المكنسة ف ي� كتيفة الحائط
إلحكام تثبيته.

يمكن تخزين حقيبة أ
الدوات
والملحقات ف ي� كتيفة الحائط

عند ربط كتيفة الحائط،
انصب المكنسة بحيث تقف
بجوار الحائط ف ي� الوضع
القائم مع وجود الرأس
آ
ال يل ف ي� الوضع المسطح عىل
أ
الرضية.

 1نظرة عامة عىل الجهاز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

زر التشغيل/إيقاف التشغيل
زر تشغيل/إيقاف تشغيل قضيب الفرشاة
مصباح التشغيل/إيقاف التشغيل والشحن
زر التحرير النقال
عصا التمديد
مشبك تحرير الرأس آ
ال يل/الملحقات
الرأس آ
ال يل
قضيب الفرشاة
أزرار تحرير غطاء ت
الفل�
المقبض
مدخل شاحن البطارية
زر تحرير البطارية
البطارية
حاوية أ
التربة
زر تحرير حاوية أ
التربة (مخفي)
زر تحرير أ
التربة
مزالج التشغيل المستمر (مخفي)

الوحدة
9

17

10

11
3

2

1
12
13

15
16

14

4

5

6

7
8

الملحقات

أداة  3ف ي� 1

أداة تنظيف الباركيه
(بعض الموديالت فقط)

أ
الداة العلوية
(بعض الموديالت فقط)

أداة تنظيف الشقوق
(بعض الموديالت فقط)

قواعد السالمة العامة 2
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ال تقف هذه المكنسة الكهربائية ف� الوضع القائم بدون دعم ثابت ويجب وضعها عىل أ
الرضية أثناء االستخدام ف ي�
ث ي
الس� فوقها.
مكان مناسب بحيث ال يتم
التع� فيها أو ي
ف
الضاءة الجيدة ف� المنطقة ال�ت
ال تستخدم هذه المكنسة الكهربائية إال ي� أماكن داخلية فوق أسطح جافة وحافظ عىل إ
ي
ي
تقوم بتنظيفها وكنسها.
أبعد أصابع اليد والشعر والمالبس الفضفاضة بعيدا عن أ
الجزاء المتحركة والفتحات أثناء استخدام هذه المكنسة
ً
الكهربائية.
الطفال الذين يبلغون من العمر  8سنوات أو أك� وكذلك بواسطة أ
يمكن استخدام هذه المكنسة بواسطة أ
الشخاص
ب
الخ�ة والمعرفة شب�ط خضوعهم للإ ش�اف وتوعيتهم
عقل أو نقص ب
حس أو ي
الذين يعانون من قصور جسدي أو ي
يتفهموا المخاطر الكامنة .ينبغي أال يعبث أ
الطفال بهذه
بالرشادات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وأن
إ
المكنسة الكهربية.
أ
ت
ال ش�اف عليهم.
ال� يقوم بها المستخدم دون إ
ينبغي أال يقوم الطفال بالتنظيف أو بخطوات الصيانة ي
أ
ت
توص هوفر بها مع هذه المكنسة الكهربائية.
ال�
ي
يجب أال يتم استخدام سوى الدوات والملحقات ي
يجب خلع البطارية من الجهاز قبل التخلص منه.
ت
الكهر� عند عدم
ال تشحن المكنسة الكهربائية ف ي� أماكن خارجية مفتوحة أو ت�ك الشاحن متصال ً بمصدر التيار
بي
استخدامها.
ف
ف
ف
أرضا أو تلفها أو غمرها ي� الماء أو تركها ي� أماكن خارجية.
ال تستخدم المكنسة الكهربائية ي� حالة سقوطها ً
ين
مبللت�.
ال تمسك قابس الشاحن أو المكنسة الكهربية أو تستخدمها بيدين
ال تطأ سلك الشاحن بقدمك أو تستخدم المكنسة الكهربائية ف ي� حالة تلك سلك أو قابس الشاحن.
ال تستخدم المكنسة الكهربية ف� تنظيف أ
ال�اغي أو العمالت أو
الجسام الصلبة أو الحادة مثل الزجاج أو
المسام� أو ب
ي
ي
يغ� ذلك.
ال تحاول إزالة االنسدادات باستخدام أجسام حادة ألن ذلك قد يؤدي إىل إتالف المكنسة الكهربائية.
ال تستخدم المكنسة الكهربائية ف ي� التقاط أعقاب جمرات الفحم المشتعلة أو أعقاب السجائر أو عيدان الثقاب أو
أ
ت
ال� ينبعث الدخان منها وال تستخدمها ف ي� منطقة قد تكون بها سوائل ضارة (مثل الكلور وسائل
الشياء المشتعلة ي
أ
التبييض ومنقي الرصف من المونيا).
أ
ال تستخدم هذه المكنسة الكهربائية مع فولتية يغ� صحيحة لن ذلك قد يؤدي إىل إتالفها أو إصابة المستخدم .يتم
الكهر� المناسب ف ي� لوحة المعايرة.
توضيح قيمة الجهد
بي
ال تت�ك المكنسة الكهربائية ف ي� مكان واحدة لمدة طويلة عند تنشيط قضيب الفرشاة .يتم تزويد هذه المكنسة
الكهربائية بقضيب فرشاة دوار وقد يتسبب تركه ف� مكان واحد إىل إتالف سطح أ
الرضيات.
ي
دائما تشغيل المكنسة الكهربائية وانزع قابسها من الشاحن واخلع البطارية قبل تنفيذ أي صيانة .الرجاء الرجوع
أوقف ً
إىل القسم المناسب ف� دليل المستخدم لمراجعة االحتياطات ض
ال�ورية.
ي
الفل� وحاوية أ
دائما أن ت
التربة تم تركيبهما بشكل صحيح قبل استخدام هذه المكنسة الكهربية.
تأكد ً
دائما تشغيل المكنسة الكهربائية قبل فصل أو توصيل عصا التمديد والملحقات.
أوقف ً
احتفظ بكل الفتحات خالية من أ
الوساخ ألن ذلك قد يؤثر ف ي� تدفق الهواء/الشفط.
قم دائما بحماية سلك الشاحن من أ
السطح الساخنة أو عند ت
االق�اب من ألسنة اللهب المكشوفة.
ً
الطالة المعتمدة ،ال تستخدم
إذا كانت المكنسة الكهربائية يتم شحنها من سلك إطالة ،فال تستخدم سوى أسالك إ
الطالة يغ� المعتمدة.
أسالك إ

الرجاء االحتفاظ بهذه التعليمات بحيث يتم استخدامها ف ي� المستقبل.
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