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Unit

Battery level indicator
Dirt container lid
Dirt container
Dirt release button
Charging port (hidden)
Handheld release button
Reach wand
Powered Head/Accessory release clip
Powered Head
Brushbar
On/Off button
Handle
Battery level gauge
Battery charging light
Boost mode on/off button
Brushbar on/off button
Wall bracket connection point
Filter cover
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Accessories

Crevice tool

Dusting brush
(some models only)

Pet/Stair tool
(some models only)

All models come
with a charger, wall
mount, 3 screws and
user manual.

GENERAL SAFETY INFORMATION 2
This vacuum cleaner is intended for household use only and NOT for commercial or industrial use.
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 Blade vacuum cleaner
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.

Line up the wall bracket with the back of the
handheld. Slot the bracket into the handheld and
push upwards to lock into place.

Choose a location for
the vacuum to be stored,
preferably near to a
mains supply. Stand the
vacuum in the upright
position against the
wall, with the Powered
Head flat on the floor.

Using a pencil, make
a mark to show the
required position of
the wall bracket. Lift
to remove the vacuum
from the wall bracket.

Use the screws and wall
plugs to secure the wall
bracket to the wall.

Store the vacuum on the wall bracket by
lifting it up slightly above the bracket and
sliding the back of the handheld down and
onto the bracket. Always ensure the vacuum
is securely locked into place.

Align the bracket back
to the wall and make an
additional 3 small marks
for each screw.

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. 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. The battery is to be disposed
of safely at your local battery recycling centre.
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/supply mains
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: Do not use the vacuum when the machine is plugged in and charging.
NOTE: The initial charge is 4 hours and charging will be required before first use. The vacuum can
be charged as a handheld with the reach wand and tools removed or as an upright attached to the
wall bracket. Failure to fully charge the battery before first use (initial charge 4 hours) may result in
poor battery performance. The machine can remain on the battery charger once fully charged. The
life expectancy of the battery will vary depending on the usage of the vacuum.

To charge the machine
(as a handheld) detach
the reach wand and
tools and place the
handheld on a flat,
stable surface. You
can also charge as an
upright vacuum when
attached to the wall
bracket.

Insert the charger lead
into the charging port
located underneath the
nozzle on the handheld.

Plug the charging plug
into the mains.

OPERATION 6
Charging the battery
When the charger is connected, both the battery charging light on the back of the handheld and
battery indicator light on the handle will illuminate:

Red light - the vacuum is charging

White light - the vacuum is charged

The battery level gauge lights will illuminate in turn as the battery charges, until all four lights are
illuminated. Once fully charged, the gauge lights will go out and the central light will illuminate white.
If charging for the first time the initial charge time is 4 hours.

When the vacuum is in use the battery level gauge
lights will illuminate indicating how much charge is
remaining. When only one light remains illuminated the
central charging light and battery level indicator will
turn red indicating the battery is running low (<25%).

7 OPERATION
NOTE: The vacuum has a constantly rotating brushbar when activated. Never leave the vacuum
in one spot for an extended period of time as this may damage the floor surface. Always turn the
brushbar off when cleaning hard floors. The brushbar should be ON for carpets and OFF for hard
floors. To prevent any damage being sustained test on an inconspicuous area of the flooring.
IMPORTANT: If the brushbar has been obstructed, the motor protection sensor may have been
activated. The brushbar will stop and the light on the Powered Head will illuminate red. To reset,
remove the Powered Head from the reach wand/handheld and clear any obstruction. Wait 1
minute before refitting the Powered Head, switch the vacuum on and press the brushbar on/off
button.
Using the pole vacuum cleaner

Place your foot on the Powered Head and pull
the handle backwards to recline.

When the vacuum is
switched on, the boost
on/off button will also
illuminate, confirming
that the boost mode is
‘On’. The vacuum
will always start in
boost mode. Pressing
the boost button will
deactivate/activate the
boost mode.

To switch the vacuum on, press the on/off
button located on the back of the handle.
The battery level indicator light on the
handle and battery charging light will
illuminate white.

To switch the brushbar on, press the brushbar on/
off button. The light on the Powered Head and the
brushbar on/off light will illuminate to indicate the
brushbar is on and the brushbar will constantly spin.
To switch the brushbar off press the brushbar button
again. The vacuum will always start with
the brushbar off.

NOTE: Constant use of the boost mode and brushbar feature will reduce the battery run time.

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

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

Choose an accessory
(pictures illustrated
depending on model).

To switch the vacuum
on, press the on/off
button located on the
back of the handle.

When the vacuum is switched on, the boost on/off
button will also illuminate, confirming that the boost
mode is ‘On’. The vacuum will always start
in boost mode. Pressing the boost button will
deactivate/activate the boost mode.

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

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

The vacuum 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 that it does not become
a trip hazard or can be stepped on.

9 OPERATION
Using the pole vacuum as a handheld
NOTE: The vacuum has a constantly rotating brushbar when activated. Never leave the vacuum
in one spot for an extended period of time as this may damage the floor surface. Always turn the
brushbar off when cleaning hard floors. The brushbar should be ON for carpets and OFF for hard
floors. To prevent any damage being sustained test on an inconspicuous area of the flooring. Always
take extra care when using the vacuum 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
depending on model).

Push the chosen
accessory into the
handheld until it is
securely locked into
place.

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

To switch the vacuum on, press
the on/off button located on the
back of the handle. The battery
level indicator light on the handle
and battery charging light will
illuminate white.

OPERATION 10

When the vacuum is switched on, the boost on/off
button will also illuminate, confirming that the boost
mode is ‘On’. The vacuum will always start
in boost mode. Pressing the boost button will
deactivate/activate the boost mode.

To switch the brushbar on, press the brushbar on/
off button. The light on the Powered Head and the
brushbar on/off light will illuminate to indicate the
brushbar is on and the brushbar will constantly spin.
To switch the brushbar off press the brushbar button
again. The vacuum will always start with
the brushbar off.

11 MAINTENANCE
Emptying and cleaning the dirt container
CAUTION: Always switch off the vacuum and unplug from the charger and mains before carrying
out any maintenance or troubleshooting.
WARNING: Don’t over fill the dirt container to avoid blocking the air flow through the vacuum.

Press the handheld
release clip. Pull and
remove the reach
wand or the accessory
that is attached to the
handheld.

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

Hold the handheld over a bin and press the dirt
release button to allow dirt/debris to fall out.

MAINTENANCE 12
Cleaning the filters and separator
CAUTION: Always remove the reach wand/accessories from the handheld and empty the dirt
container before cleaning the filters and separator. DO NOT use the vacuum without both the filters in
place. For best cleaning results, the filters should be tapped over a bin every 4-6 uses to remove dirt
and debris and washed every 3 months depending on the level of use.

Cleaning the filter

Press the handheld
release clip. Pull and
remove the reach
wand or the accessory
that is attached to the
handheld.

Twist the filter cover
anticlockwise to unlock.

Pull the tab on the filter to remove from the cover.

24hr
24hr

Wash the filter under
running water
(40°C max).

Leave for 24hrs or until
fully dry before replacing.

Pull and remove the
filter cover from the
handheld.

Tap the filter over a bin
to remove any dirt/
debris.

13 MAINTENANCE
Cleaning the separator and foam filter

Press the handheld
release clip. Pull and
remove the reach
wand or the accessory
that is attached to the
handheld.

Hold the handheld over a bin and press the dirt
release button to allow dirt/debris to fall out.

Twist the separator
anticlockwise to unlock
and pull to remove.

Pinch the round foam
filter inside the top of
the separator and pull
to remove. Tap both
parts over a bin to
remove dirt/debris.

24hr
24hr
Leave for 24hrs or until
fully dry before refitting
the filter back into the
vacuum.

Wash the foam filter and
the separator under running
water (40°C max).

MAINTENANCE 14
Removing blockages from the handheld and reach wand

Press the handheld
release button and
remove the reach wand.
Check and clear any
dirt and debris from this
connection point.

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.

Removing blockages from the Powered Head
IMPORTANT: If the brushbar has been obstructed, the motor protection sensor may have been
activated. The brushbar will stop and the light on the Powered Head will illuminate red. To reset,
remove the Powered Head from the reach wand/handheld and clear any obstruction. Wait 1 minute
before refitting the Powered Head, switch the vacuum on and press the brushbar on/off button.

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

Check the Powered
Head for any blockages
and use a blunt object to
remove the blockage.

Using scissors, remove
any threads or hair from
around the brushbar and
clear any dirt or debris
from the Powered Head.

15 MAINTENANCE
Removing and replacing the brushbar

A

On the base of the
floorhead, find letter A
to indicate the side of
the brushbar cover that
needs to be removed.

Using a cross head
screwdriver, unscrew the
three screws and remove
the brushbar cover.

Slide the brushbar
out from the brushbar
housing.

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

To re-fit the brushbar, firstly push the brushbar onto
the brushbar cover, then slide the brushbar and
cover back into the brushbar housing. Make sure
the end of the brushbar sits securely in place. Refit
and tighten the screws to secure.

Removing and replacing the belt

B

On the base of the
floorhead, find letter B
to indicate the side of
the belt cap that needs
to be removed.

Using a cross head
screwdriver, unscrew the
three screws and remove
the cover.

If the belt is broken, remove this
and slide the new belt onto the
cogs. Refit the belt cover and
tighten the screws to secure.

FAQs 16
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 be blocked, empty the dirt container. Go to ‘Maintenance’.
• 	The filters or separator are not correctly fitted. Go to ‘Maintenance’.
• 	The filters may be clogged, clean the filters. Go to ‘Maintenance’.
• 	The brushbar 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’.
• Low suction has been selected. Activate the boost mode to increase suction. Go to ‘Maintenance’.
• The Powered Head may be blocked. Go to ‘Maintenance’.
Why won’t the Powered Head brushbar turn?
• 	The Powered Head brushbar has not been activated. Go to ‘Operation’.
• 	The Powered Head/brushbar may be obstructed. Go to ‘Operation’.
• 	The vacuum, floorhead or reach wand may not be correctly fitted. Reassemble and retry. Go to ‘Maintenance’.
• 	If the brushbar has been obstructed the motor protection sensor may have been activated. The brushbar will
stop and the light on the Powered Head will illuminate red. To reset, remove the Powered Head from the reach
wand/handheld and clear any obstruction. Wait 1 minute before refitting the Powered Head, switch the vacuum
on and press the brushbar on/off button. Go to ‘Maintenance’.
Why is dust escaping from the vacuum?
• 	The filters may be clogged, clean the filters. Go to ‘Maintenance’.
Why is the red light on?
• 	Battery charge is running low (<25%). Go to ‘Operation’.
• 	If the brushbar has been obstructed the motor protection sensor may have been activated. The brushbar will
stop and the light on the Powered Head will illuminate red. To reset, remove the Powered Head from the reach
wand/handheld and clear any obstruction. Wait 1 minute before refitting the Powered Head, switch the vacuum
on and press the brushbar on/off button. Go to ‘Maintenance’.

17 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 45 minutes
Battery voltage See product rating label
Charge time 4 hours
Weight 3kg
Dust bin capacity 0.6L
Subject to technical change without notice.

© 2018 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.
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Hoover-mea.com

Hoover-mea.com

معلومات أخرى
الخدمة والمساعدة
ن
ت
و�hoover.ae :
إذا كانت لديك أي تساؤالت أو مخاوف متعلقة باستخدام مكنسة هوڤر ،فتفضل بزيارة موقعنا إ
اللك� ي
المستلزمات االستهالكية
ن
ت
و�hoover-mea.com :
شل�اء قطع الغيار والملحقات ،أتفضل بزيارة فموقعنا إ
اللك� ي
أ
أ
إن استخدام قطع غيار هوفر الصلية يساعد ي� الحفاظ عىل الداء المثل وعىل سالمة ضمانك.
المواصفات الفنية
زمن التشغيل  45دقيقة
فولتية البطارية انظر ملصق بيانات ي ن
تقن� المنتج
مدة الشحن  4ساعات
الوزن  3كجم
سعة صندوق أ
التربة  0.6تل�
ي ن
خاضع
الف� بدون إشعار.
للتغي� ي

© 2018 Techtronic Floor Care Technology Ltd
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 المستعملة
يع� أن المعدات الكهربية إ
إن وجود هذه العالمة عىل المنتج (المنتجات) و/أو المستندات المصاحبة له ي
ت
وب� النفايات ن ز
يجب الخلط بينها ي ن
واالس�داد وإعادة التدوير بشكل صحيح ،من فضلك
الم�لية العامة .للحصول عىل المعالجة
خذ هذا المنتج (هذه المنتجات) إىل نقاط التجميع المخصصة ،حيث سيتم قبولها دون أي تكلفة .إن التخلص من هذا المنتج
ف
ت
وال� قد تنشأ
تأث�ات سلبية محتملة عىل صحة إ
توف� الموارد الثمينة ،ويمنع أي ي
بشكل صحيح سيساعد ي� ي
النسان والبيئة ،ي
مزيد من التفاصيل حول أقرب نقطة تجميع
نتيجة التعامل الخاطئ مع النفايات .الرجاء االتصال بالسلطة المحلية للحصول عىل ٍ
مخصصة لك.
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مالحظات

الصيانة:
خلع واستبدال قضيب الفرشاة

A

عىل قاعدة رأس تنظيف
أ
الرضية ،ابحث عن الحرف A
الذي يدل عىل جانب غطاء
قضيب الفرشاة الواجب
خلعه.

باستخدام مفك برأس
متقاطعة (صليبة) ،فك
المسام� الثالثة ،واخلع غطاء
ي
قضيب الفرشاة.

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

ادفعه عىل غطائه ،ثم أزلق
أعد تركيب قضيب الفرشاة ،أوال ً
قضيب الفرشاة.
قضيب الفرشاة والغطاء مرة أخرى ف ي� مبيت
ف
وتأكد أن نهاية قضيب الفرشاة مستقرة بثبات ي� مكانها .وأعد
المسام� واربطها لتثبيته.
تركيب
ي

أزلق قضيب الفرشاة إىل خارج
مبيته.

الس�
خلع واستبدال ي

B

عىل قاعدة رأس تنظيف
أ
الرضية ،ابحث عن الحرف
 Bالذي يدل عىل جانب
الس� الواجب خلعه.
غطاء ي

باستخدام مفك برأس
متقاطعة (صليبة) ،فك
المسام� الثالثة واخلع
ي
الغطاء.

الس�
إذا انقطع الس�
اخلعه وأزلق ن ي
الجديد عىل ي ي ن
المسننت�.
العجلت�
ي
الس� واربط
وأعد تركيب غطاء ي
المسام� لتثبيته.
ي

15
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أ
السئلة المتكررة
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 قسم «الصيانة».
جدا ،اخلعها واتركها بت�د لمدة ساعة.
•	 قد تكون البطارية ساخنة ً
ت
وال� ستؤدي إىل فصل الجهاز .إذا حدث ذلك ،فأوقف تشغيل
•	 تشتمل المكنسة الكهربائية عىل آلية
للحماية من السخونة الزائد ،ي
المكنسة الكهربائية .قم بخلع حاوية أ
التربة وتفريغها ،وافحص المكنسة الكهربائية للكشف عن أي انسدادات .قم بتنظيف
ت
تقريبا (إذا كنت قمت بغسيل الفالتر ،فالرجاء االنتظار  24ساعة ح� يجف
الفالتر ،اترك المكنسة الكهربائية بت�د لمدة ساعة كاملة ً
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� الوحدة المحمولة .انتقل إىل قسم «التشغيل».
•	 قد تكون أطراف التوصيل ف ي� البطارية والمكنسة الكهربائية متسخة .انتقل إىل قسم «الصيانة».
لماذا ال تلتقط المكنسة الكهربية أ
الوساخ؟
أ
•	 حاوية أ
التربة قد تكون مسدودة ،قم بتفريغ حاوية التربة .انتقل إىل «الصيانة».
•	 لم يتم تثبيت الفالتر أو الفاصل بشكل صحيح .انتقل إىل «الصيانة».
•	 الفالتر قد تكون مسدودة ،قم بتنظيفها .انتقل إىل «الصيانة».
•	 لم يتم تنشيط قضيب الفرشاة الموجود عىل الرأس آ
ال يل .انتقل إىل «الصيانة».
•	 قد يكون هناك انسداد ف ي� عصا التمديد .افصلها من المكنسة ،وقم بإزالة أي انسداد بحذر شديد .انتقل إىل «الصيانة».
• تم اختيار شفط منخفض .قم بتنشيط وضع التعزيز لزيادة الشفط .انتقل إىل «الصيانة».
• ربما حدثت إعاقة للرأس آ
ال يل .انتقل إىل «الصيانة».
ما سبب تعذر دوران قضيب فرشاة الرأس آ
ال يل؟
•	 لم يتم تنشيط قضيب فرشاة الرأس آ
ال يل .انتقل إىل قسم «التشغيل».
•	 ربما تكون الرأس آ
ال يل/قضيب الفرشاة قد تمت إعاقته .انتقل إىل قسم «التشغيل».
أ
•	 ربما لم يتم تركيب المكنسة أو رأس تنظيف الرضية أو عصا التمديد بشكل صحيح .أعد التجميع وحاول مرة أخرى انتقل إىل

«الصيانة».
•	 إذا تمت إعاقة قضيب الفرشاة ،فربما يكون قد تم تنشيط مستشعر حماية الموتور .وسوف يتوقف قضيب الفرشاة ض
وي�ء
ي
الحمر .ولعادة الضبط ،اخلع الرأس آ
الل باللون أ
آ
ال يل من عصا التمديد /الوحدة المحمولة وقم بإزالة
إ
المصباح الذي عىل الرأس ي
آ
أي انسداد .وانتظر لدقيقة واحدة قبل إعادة تركيب الرأس ال يل ،وشغل المكنسة واضغط عىل زر تشغيل/إيقاف تشغيل قضيب
الفرشاة .انتقل إىل «الصيانة».

لماذا يخرج ت
ال�اب من المكنسة الكهربية؟
•	 الفالتر قد تكون مسدودة ،قم بتنظيفها .انتقل إىل «الصيانة».
لماذا ضي�ء المصباح أ
الحمر؟
ي
•	 شحن البطارية ينخفض (< .)25%انتقل إىل قسم «التشغيل».
•	 إذا تمت إعاقة قضيب الفرشاة ،فربما يكون قد تم تنشيط مستشعر حماية الموتور .وسوف يتوقف قضيب الفرشاة ض
وي�ء
ي
الحمر .ولعادة الضبط ،اخلع الرأس آ
الل باللون أ
آ
ال يل من عصا التمديد /الوحدة المحمولة وقم بإزالة
إ
المصباح الذي عىل الرأس ي
آ
أي انسداد .وانتظر لدقيقة واحدة قبل إعادة تركيب الرأس ال يل ،وشغل المكنسة واضغط عىل زر تشغيل/إيقاف تشغيل قضيب
الفرشاة .انتقل إىل «الصيانة».

الصيانة:

تنظيف الفاصل ت
وفل� الفوم

اضغط عىل مشبك تحرير
الوحدة المحمولة .واسحب
واخلع عصا التمديد أو
الملحق المثبت عىل الوحدة
المحمولة.

لف الفاصل عكس اتجاه
دوران عقارب الساعة لفك
قفله واسحب لتخلعه.

24hr
24hr

اترك ت
الفل� لمدة  24ساعة،
أو ت
ح� يجف فبالكامل قبل
إعادة تركيبه ي� المكنسة.

المحمولة فوق أعلبة قمامة واضغط عىل زر
الوحدةلتخرج أ
أمسك أ
التربة/الوساخ.
التربة
تحرير

اكمش ت
فل� الفوم المستدير
الموجود داخل رأس
الفاصل واسحب لخلعه.
فوق
انقر الجزأين بخفة
خراج أ
التربة/
علبة قمامة إل
أ
الوساخ.

اغسل ت
فل� الفوم والفاصل ف ي�
جار ( 40درجة مئوية كحد
ماء ٍ
أقىص).
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الصيانة:
إزالة االنسدادت من الوحدة المحمولة وعصا التمديد

اضغط عىل زر تحرير
الوحدة المحمولة واخلع
عصا التمديد .وافحص وأزل
أي أتربة وأوساخ من نقطة
التوصيل هذه.

الختبار وجود أي انسداد ف ي� عصا التمديد ،أسقط كرة
صغ�ة ف ي� العصا .وستسقط الكرة من العصا إذا
ورقية ي
كانت العصا يغ� مسدودة .واستخدم عصا مكنسة عادية
أو أي جسم يغ� حاد مشابه إلزالة أي انسداد موجود.

إزالة االنسدادات من الرأس آ
ال يل
وسوف يتوقف
فربما يكون قد أتم تنشيط مستشعر حماية الموتور.
معلومة
الرأس آ
مهمة :إذا ض تمت إعاقة قضيب الفرشاة ،آ
ال يل من عصا
ولعادة الضبط ،اخلع
قضيب الفرشاة
وي�ء المصباح الذي عىل الرأس ال يل باللون الحمر .إ
ي
آ
التمديد /الوحدة المحمولة وقم بإزالة أي انسداد .وانتظر لدقيقة واحدة قبل إعادة تركيب الرأس ال يل ،وشغل المكنسة
واضغط عىل زر تشغيل/إيقاف تشغيل قضيب الفرشاة.

اضغط آعىل مشبك تحرير
الملحق لسحب
الرأس ال يل/
الرأس آ
ال يل من عصا
وخلع
التمديد.

افحص الرأس آ
ال يل بح ًثا عن
جسما
انسدادات ،واستخدم ً
يغ� حاد إلزالة االنسداد.

باستخدام مقص ،قم بإزالة
أي
شع�ات ملتفة حول
خيوط أو ي
وأية أتربة أو
قضيب الفرشاة
الرأس آ
ال يل.
أوساخ من

الصيانة:

تفريغ حاوية أ
التربة وتنظيفها

دائما ،يجب إيقاف تشغيل المكنسة وفصلها عن الشاحن والكهرباء الرئيسية قبل أي أعمال صيانة أو استكشاف
تنبيهً :
أ
العطال وإصالحها.
تحذير :يجب عدم الفراط ف� ملء حاوية أ
التربة لتجنب انسداد مسار تدفق الهواء بع� المكنسة الكهربائية.
إ
ي

اضغط عىل مشبك تحرير
الوحدة المحمولة .واسحب
واخلع عصا التمديد أو
الملحق المثبت عىل الوحدة
المحمولة.

عصا التمديد ال تقف بذاتها
عندما تكون مركبة ف ي� الرأس
آ
ال يل /الملحق .ولذلك ضعها
عىل أحد جانبيها بشكل آمن
ومحكم.

المحمولة فوق أعلبة قمامة ،واضغط عىل زر
الوحدةلتخرج أ
أمسك أ
التربة/الوساخ.
التربة
تحرير
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الصيانة:
تنظيف الفالتر والفاصل
تنبيه :دائما ،يجب خلع عصا التمديد /الملحقات من الوحدة المحمولة وتفريغ حاوية أ
التربة قبل تنظيف الفالتر والفاصل.
ً
"ال" تستخدم هذه المكنسة إال بعد تركيب الفالتر ف ي� أماكنها .وللحصول عىل أفضل نتائج التنظيف ،ينبغي نقر الفالتر
التربة أ
بخفة فوق علبة قمامة كل  6-4استخدامات لخراج أ
والوساخ ،وغسل الفالتر كل  3شهور وفقًا لمستوى االستخدام.
إ
تنظيف ت
الفل�

اضغط عىل مشبك تحرير
الوحدة المحمولة .واسحب
واخلع عصا التمديد أو
الملحق المثبت عىل الوحدة
المحمولة.

لف غطاء ت
الفل� عكس اتجاه
دوران عقارب الساعة لفك
قفله.

اسحب اللسان الموجود ت
بالفل� إلخراجه من الغطاء.

24hr
24hr

الفل� تحت المياه الجارية انتظر  24ساعة أو ت
اغسل ت
ح� يجف
تماما قبل إعادة تركيبه.
(بحد أقىص  40درجة مئوية).
ً

اسحب واخلع غطاء ت
الفل�
من الوحدة المحمولة.

انقر ت
الفل� فوق علبة قمامة
إلخراج أي أتربة وأوساخ.

التشغيل
استخدام المكنسة الكهربائية العمودية وحدة محمولة
ف
منعا باتًا تركها ي� موضع
مالحظة :تشتمل المكنسة الكهربائية عىل قضيب فرشاة يدور باستمرار عند التنشيطُ .فيمنع ً
أ
أ
ف
واحد فوق أي سطح ت
دائما إيقاف تشغيل قضيب
لف�ة زمنية مطولة؛ لن ذلك قد يتسبب ي� إتالف سطح الرضية .ويجب ً
الفرشاة عند تنظيف أ
الرضيات الصلبة .ينبغي أن يكون قضيب الفرشاة ف� وضع التشغيل  ONف� حالة السجاد ،و�ف
ي
ي
ي
أ
ف
ض
وضع إيقاف التشغيل  OFFي� حالة الرضيات الصلبة .وللوقاية من حدوث أي أ�ار ،قم باختبار عىل منطقة مخفية من
أ
الدرج (السلم).
مزيدا من الحذر عند استخدام المكنسة الكهربائية فوق َ
الرضية .وتوخ ً

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

عصا التمديد ال تقف بذاتها
عندما تكون مركبة ف ي� الرأس
آ
ال يل /الملحق .ولذلك ضعها
عىل أحد جانبيها بشكل آمن
ومحكم.

ت
اخ� ملحقًا
(الصور الموضحة تتوقف
عىل الطراز).

ادفع الملحق المختار ف ي�
الوحدة المحمولة ت
ح� تقفل
ف ي� مكانها بإحكام.

فيمكن تركيب كل آالملحقات بما
ي� ذلك الرأس الل ش
مبا�ة
ي
بالوحدة المحمولة.

لتشغيل المكنسة الكهربائية ،اضغط
عىل زر التشغيل/إيقاف التشغيل
الموجود عىل الجزء الخلفي للمقبض.
سوف ضي�ء مصباح ي ن
مب� مستوى
ي
المقبض
عىل
شحن البطارية الموجود
أ
ومصباح شحن البطارية باللون البيض.
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التشغيل

ض
أيضا زر التشغيل/
ي�ء ً
عند تشغيل المكنسة الكهربائية ،سوف ي
تشغيل وضع
إيقاف التشغيل الخاص بوضع التعزيز ،لتأكيد
دائما ف ي� وضع
التعزيز .تبدأ المكنسة الكهربائية التشغيل ً
التعزيز .الضغط عىل زر وضع التعزيز يلغي تنشيط /ينشط
وضع التعزيز.

لتشغيل قضيب الفرشاة ،اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف تشغيل
قضيب الفرشاة .وسوف ي ئ
يض� المصباح الموجود عىل الرأس
آ
ال يل ومصباح تشغيل /إيقاف تشغيل قضيب الفرشاة للداللة
عىل تشغيل قضيب الفرشاة الذي يدور عىل نحو مستمر.
وليقاف تشغيل قضيب الفرشاة ،اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف
إ
أخرى .تبدأ المكنسة الكهربائية
تشغيل قضيب الفرشاة مرة
ف
دائما وقضيب الفرشاة ي� وضع إيقاف التشغيل.
التشغيل ً

التشغيل

منعا باتًا تركها ف ي� موضع واحد
مالحظة :تشتمل المكنسة الكهربائية عىل قضيب فرشاة يدور باستمرار عند التنشيطُ .فيمنع ً
أ
أ
ف
فوق أي سطح ت
دائما إيقاف تشغيل قضيب الفرشاة
لف�ة زمنية مطولة؛ لن ذلك قد يتسبب ي� إتالف سطح الرضية .ويجب ً
أ
ف
ف
ف
و� وضع إيقاف
عند تنظيف ال فرضيات أالصلبة .ينبغي أن يكون قضيب الفرشاة ي� وضع التشغيل  ONي� حالة السجاد ي
أ
التشغيل  OFFي� حالة الرضيات الصلبة .وللوقاية من حدوث أي ضأ�ار ،قم باختبار عىل منطقة مخفية من الرضية.
معلومة مهمة :إذا تمت إعاقة قضيب الفرشاة ،فربما يكون قد تم تنشيط مستشعر حماية الموتور .وسوف يتوقف
الحمر .ولعادة الضبط ،اخلع الرأس آ
الل باللون أ
آ
قضيب الفرشاة ض
ال يل من عصا
إ
وي�ء المصباح الذي عىل الرأس ي
ي
آ
التمديد /الوحدة المحمولة وقم بإزالة أي انسداد .وانتظر لدقيقة واحدة قبل إعادة تركيب الرأس ال يل ،وشغل
المكنسة واضغط عىل زر تشغيل/إيقاف تشغيل قضيب الفرشاة.
استخدام المكنسة الكهربائية العمودية

ضع قدمك عىل الرأس آ
ال يل ،واسحب المقبض إىل الخلف
للإ مالة.

المكنسة
عند تشغيل
ض
أيضا
ي�ء ً
الكهربائية ،سوف ي
زر التشغيل /إيقاف التشغيل
الخاص بوضع التعزيز ،لتأكيد
تشغيل وضع التعزيز .تبدأ
المكنسة الكهربائية التشغيل
دائما ف ي� وضع التعزيز.
ً
الضغط عىل زر وضع التعزيز
يلغي تنشيط /ينشط وضع
التعزيز.

لتشغيل المكنسة الكهربائية ،اضغط عىل زر
التشغيل /إيقاف التشغيل ض الموجود عىل الجزء
الخلفي للمقبض .سوف ي�ء مصباح ي ن
مب�
ي
مستوى شحن البطارية الموجود أعىل المقبض
ومصباح شحن البطارية باللون البيض.

لتشغيل قضيب الفرشاة ،ضاضغط عىل زر تشغيل/إيقاف تشغيل
ي�ء المصباح الموجود عىل الرأس
قضيب الفرشاة .وسوف ي
آ
ال يل ومصباح تشغيل /إيقاف تشغيل قضيب الفرشاة للداللة
عىل تشغيل قضيب الفرشاة الذي يدور عىل نحو مستمر.
وليقاف تشغيل قضيب الفرشاة ،اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف
إ
أخرى .تبدأ المكنسة الكهربائية
تشغيل قضيب الفرشاة مرة
ف
دائما وقضيب الفرشاة ي� وضع إيقاف التشغيل.
التشغيل ً

مالحظة :االستخدام المستمر لوضع التعزيز ي ز
وم�ة قضيب الفرشاة سوف يقلل من زمن تشغيل البطارية.
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التشغيل
استخدام عصا التمديد للمكنسة الكهربائية العمودية
أ
ت
ال� يصعب الوصول إليها.
يمكن استخدام عصا التمديد من أجل الوصول إىل الماكن ي

المختار ف ي� عصا
ادفع الملحق
التمديد ،ت
ح� تثبت ف ي� مكانها
وتسمع صوت طقة.

اضغط آعىل مشبك تحرير
الملحق لسحب
الرأس ال يل/
الرأس آ
ال يل من عصا
وخلع
التمديد.

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

لتشغيل المكنسة الكهربائية،
اضغط عىل زر التشغيل/
إيقاف التشغيل الموجود عىل
الجزء الخلفي للمقبض.

ض
أيضا زر
ي�ء ً
عند تشغيل المكنسة الكهربائية ،سوف ي
التشغيل/إيقاف التشغيل الخاص بوضع التعزيز ،لتأكيد
تشغيل وضع التعزيز .تبدأ المكنسة الكهربائية التشغيل
دائما ف ي� وضع التعزيز .الضغط عىل زر وضع التعزيز يلغي
ً
تنشيط /ينشط وضع التعزيز.

يمكن استخدام عصا التمديد للوصول إىل أ
ماكن وبارتفاعات
ال
أ
مختلفة من أجل تنظيف أ
الماكن المرتفعة عن الرضية.

هذه المكنسة الكهربائية ال تقف بذاتها،
دائما وضعها ي ن
االستخدام
ب� مرات
ويجب ً
عىل أ
الرضية
فف ي� كتيفة الجدار أو وضعها
� مكان مناسب ،حيث ال يتم ث
التع� بها أو
ي
الس� فوقها.
ي

التشغيل
الرجاء قراءة قسم "معلومات السالمة العامة" قبل االستخدام
تنبيه :قد تشكل البطارية المستخدمة ف ي� هذا الجهاز خطر نشوب حريق أو حروق كيميائية إذا تم التعامل معها بشكل
ت
ال� حددتها ش
ال�كة المصنعة ( 60درجة
خاطئ .فال تقم بتفكيكها أو تعريضها لحرارة تزيد عن درجة الحرارة القصوى ي
مئوية  140 /درجة فهرنهايت) ،كما ال تقم بحرق البطارية .قد يؤدي استخدام بطارية أخرى إىل خطر نشوب حريق أو
وقوع انفجار .تخلص من البطارية المستعملة برسعة .احتفظ بها بعيدا عن متناول 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 وقوع إصابة .قبل التخلص من
كهر� .ويجب التخلص من البطارية
البطاريةِ ،
احم أطراف التوصيل المكشوفة شب�يط عازل ثقيل؛ لمنع حدوث تقارص ب ي
المحل بمنطقتك.
بأمان ف ي� مركز إعادة تدوير البطاريات
ي
ال تحاول إعادة شحن بطاريات يغ� قابلة إلعادة الشحن .يجب خلع البطارية من الجهاز قبل التخلص منه .ويجب فصل
الجهاز من الشاحن /الكهرباء الرئيسية قبل االستخدام وعند خلع أو تركيب البطارية ف ي� الجهاز .ف ي� حالة حدوث ترسبات
بالبطارية ،تجنب مالمستها مع ش
الب�ة.
تركيب البطارية وشحنها
تنبيه :ال تستخدم المكنسة الكهربائية أثناء توصيلها بالشاحن وأثناء شحنها.
أ
ول مدته  4ساعات ،والشحن مطلوب قبل أول استخدام .ويمكن شحن المكنسة كوحدة محمولة مع
مالحظة :الشحن ال أ ي
ف
تماما قبل االستخدام
خلع عصا التمديد والدوات أو بهما قائمة مركبة ي� كتيفة الجدار .وقد يؤدي عدم شحن البطارية ً
أ
أ
ول لمدة  4ساعات) إىل ضعف أداء البطارية .ويمكن أن تظل المكنسة عىل شاحن البطارية بعد
للمرة الوىل (الشحن ال ي
ض
ت
ا� للبطارية حسب استعمال المكنسة الكهربائية.
الشحن بالكامل .ويتباين العمر االف� ي

لشحن المكنسة (كوحدة
محمولة) ،أافصل عصا
والدوات ،وضع
التمديد
الوحدة المحمولة عىل جانبها
مستو.
فوق سطح ثابت ٍ
أيضا شحن فالمكنسة
ويمكنك ً
قائمة أثناء وجودها ي� كتيفة
الجدار.

أدخل سلك الشاحن ف ي� منفذ
الشحن الموجود تحت
الفوهة بالوحدة المحمولة.

فأوصل قابس (فيشة) الشحن
ي� مصدر الكهرباء الرئيسية.
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التشغيل
شحن البطارية
ض
ن
مب� البطارية
ي�ء مصباح شحن البطارية الموجود بالجزء الخلفي للوحدة المحمولة ومصباح ي
عند توصيل الشاحن ،ي
الموجود بالمقبض.

ضوء أحمر  -جار شحن البطارية

ضوء أبيض  -تم شحن البطارية

ح� ضت�ء المصابيح أ
ضت�ء مصابيح مقياس مستوى شحن البطارية كل بدوره كلما تقدم شحن البطارية ،ت
الربعة كلها.
ي
ي
وي�ء المصباح المركزي باللون أ
وعندما يكتمل الشحن ،تنطفئ مصابيح المقياس ض
البيض.
ي
ف� حالة الشحن للمرة أ
الوىل ،تبلغ مدة الشحن  4ساعات.
ي
ض
ت�ء مصابيح مقياس
عندما تكون المكنسة قيد االستخدام ي
مستوى شحن البطارية للداللة عىل مقدار الشحن المتبقي .وعندما
ض
ض
ي�ء مصباح الشحن المركزي
م�ء ،أ ي
ال يبقى سوى مصباح واحد ي
ين
ومب� مستوى شحن البطارية باللون الحمر داللة عىل انخفاض
شحن البطارية (<.)25%

التشغيل
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.
معلومة مهمة :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
اخلع البطارية ف� حالة حدوث ذلك .اخلع حاوية أ
التربة وقم بتفريغها ،وافحص المكنسة الكهربائية للكشف عن أي
ي
انسدادات .اترك المكنسة الكهربائية بت�د لمدة ساعة كاملة تقريبا (إذا كنت قمت بتنظيف ت
الفل� فالرجاء االنتظار  24ساعة
ً
ح� يجف ت
ت
تماما قبل إرجاعه إىل الجهاز).
الفل� ً
أ
شهرا حسب
للحصول عىل أفضل نتائج التنظيف ،ينبغي تنظيف الفالتر كل  3أشهر عىل القل ،وينبغي استبدالها كل ً 12
معدل االستخدام .ف ي� حالة انسداد المكنسة الكهربائية ،اخلع البطارية قبل إزالة االنسداد.
تجميع المكنسة الكهربائية Blade
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

الموصل ف ي� عصا
قم
بمحاذاةالرأس آ
ال يل.
التمديد مع
أسفل
فادفع عصا آالتمديد إىل
� الرأس الل ،ت
ح� تثبت ف ي�
ي
ي
مكانها وتسمع صوت طقة.

ادفع الوحدة المحمولة إىل
أسفل عىل عصا التمديد ت
ح�
تثبت ف ي� مكانها وتسمع صوت
طقة.

هذه المكنسة الكهربائية
القائمة الرفيعة ال تقف بذاتها
دائما وضعها ي ن
ب� مرات
ويجب ً
االستخدام ف ي� أكتيفة فالجدار أو
وضعها عىل الرضية ي� مكان
مناسب ،حيث ال يتم ث
التع� بها
الس� فوقها.
أو ي
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التشغيل
تثبيت كتيفة الجدار

قم بتجميع وتركيب أجزاء
المكنسة بالكامل ،ولكن ال
تركب البطارية.

الخلفي للوحدة المحمولة.
قم بمحاذاة كتيفة الجدار أ مع الجزء
وأدخل الكتيفة وادفعها لعىل ت
ح� تقفل ف ي� مكانها.

ت
اخ� مكانًا لتخزين المكنسة،
ويُفضل بالقرب من مأخذ
(فيشة) كهرباء رئيسية .أسند
الجدار،
المكنسة قائمة عىل
الرأس آ
ال يل
عىل أن
يكون أ
الرضية.
مسطحا عىل
ً

باستخدام قلم رصاص،
اصنع عالمة ي ن
تب� الوضع
المطلوبة لكتيفة الجدار.
وارفع لخلع المكنسة من
كتيفة الجدار.

وخواب�
المسام�
ي
استخدم ش ي
(في�) لتثبيت الكتيفة
الجدار
ف ي� الجدار.

خزن المكنسة الكهربائية ف ي� كتيفة الجدار بالرفع قليال ً
ّ
الكتيفة وإزالق الجزء الخلفي للوحدة
عن مستوى
أ
ف
دائما من التثبيت
المحمولة لسفل يف� الكتيفة .وتأكد ً
المحكم للمكنسة ي� مكانها.

حاذ الكتيفة عىل الجدار مرة
ِ
أخرى ،واصنع ثالث عالمات
صغ�ة إضافية ،لكل مسمار.
ي

نظرة عامة عىل المكنسة الكهربائية
المكنسة

 1ين
مب� مستوى شحن البطارية
أ
 2غطاء حاوية التربة
 3حاوية أ
التربة
أ
 4زر تفريغ التربة
(غ� ظاهر)
 5منفذ الشحن ي
 6زر تحرير الوحدة المحمولة
 7عصا التمديد
 8مشبك تحرير الرأس آ
ال يل/الملحقات
 9الرأس آ
ال يل
 10قضيب الفرشاة
 11زر التشغيل/إيقاف التشغيل
 12المقبض
 13مقياس مستوى شحن البطارية
 14مصباح شحن البطارية
 15زر تشغيل /إيقاف تشغيل وضع التعزيز
 16زر تشغيل/إيقاف تشغيل قضيب الفرشاة
 17نقطة توصيل كتيفة الجدار
 18غطاء ت
الفل�

1

2
3
4

5
6

7

الوحدة المحمولة
11
12

18
8

13
14
15

16

10

9

17

الملحقات

أداة تنظيف الشقوق

فرشاة نفض أ
التربة
(بعض الطرازات فقط)

أ
الدرج
أداة تنظيف الحيوانات الليفةَ /
(السلم) (بعض الطرازات فقط)

يتم توريد جميع الطرازات
مسام�
بشاحن وكتيفة جدار و3
ي
ودليل مستخدم.
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معلومات السالمة العامة
نزل فقط ،وليس لالستخدام التجاري أو الصناعي.
يتم تصنيع هذه المكنسة الكهربائية لالستخدام الم� ي
 1ال تقف هذه المكنسة الكهربائية ف� الوضع القائم بدون دعم ثابت ،ويجب وضعها عىل أ
الرضية أثناء االستخدام ف ي�
ثي
الس� فوقها.
مكان مناسب ،بحيث ال يتم
التع� فيها أو ي
ف
الضاءة الجيدة ف ي� المنطقة
 2ال تستخدم هذه المكنسة الكهربائية إال ي� أماكن داخلية فوق أسطح جافة ،وحافظ عىل إ
ت
ال� تقوم بتنظيفها وكنسها.
ي
أ
بعيدا عن الجزاء المتحركة والفتحات أثناء استخدام هذه المكنسة
 3أبعد أصابع اليد والشعر والمالبس الفضفاضة ً
الكهربائية.
أ
أ
أك� ،وكذلك بواسطة الشخاص
 4يمكن استخدام هذه المكنسة بواسطة الطفال الذين يبلغون من العمر  8سنوات أو 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
 5يجب أال يتم استخدام سوى الدوات والملحقات ي
 6يجب خلع البطارية من الجهاز قبل التخلص منه.
ت
ً
الكهر� عند عدم
التيار
بمصدر
متصل
الشاحن
ك
ت�
أو
مفتوحة،
 7ال تشحن المكنسة الكهربائية ف ي� أماكن خارجية
بي
استخدامها.
أرضا أو تلفها أو غمرها ف ي� الماء أو تركها ف ي� أماكن خارجية.
 8ال تستخدم المكنسة الكهربائية ف ي� حالة سقوطها ً
ين
مبللت�.
 9ال تمسك قابس الشاحن أو المكنسة الكهربية أو تستخدمها بيدين
 10ال تطأ سلك الشاحن بقدمك أو تستخدم المكنسة الكهربائية ف ي� حالة تلك سلك أو قابس الشاحن.
 11ال 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.
أ
 12ال تحاول إزالة االنسدادات باستخدام أجسام حادة؛ لن ذلك قد يؤدي إىل إتالف المكنسة الكهربائية.
 13ال 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).
 14ال تستخدم هذه المكنسة الكهربائية مع فولتية يغ� صحيحة؛ ألن ذلك قد يؤدي إىل إتالفها أو إصابة المستخدم .يتم
الكهر� المناسب ف ي� لوحة المعايرة.
توضيح قيمة الجهد
بي
ف
 15ال تت�ك المكنسة الكهربائية 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
 16أوقف ً
إىل القسم المناسب ف ي� دليل المستخدم لمراجعة االحتياطات ال�ض ورية.
الفل� وحاوية أ
دائما أن ت
التربة تم تركيبهما بشكل صحيح قبل استخدام هذه المكنسة الكهربية.
 17تأكد ً
دائما تشغيل المكنسة الكهربائية قبل فصل أو توصيل عصا التمديد والملحقات.
 18أوقف ً
أ
أ
ف
 19احتفظ بكل الفتحات خالية من الوساخ؛ لن ذلك قد يؤثر ي� تدفق الهواء/الشفط.
 20قم دائما بحماية سلك الشاحن من أ
السطح الساخنة أو عند ت
االق�اب من ألسنة اللهب المكشوفة.
ً
الطالة المعتمدة ،ال تستخدم
 21إذا كانت المكنسة الكهربائية يتم شحنها من سلك إطالة ،فال تستخدم سوى أسالك إ
الطالة يغ� المعتمدة
أسالك إ
ف
الرجاء االحتفاظ بهذه التعليمات ،بحيث يتم استخدامها ي� المستقبل.

بدون سلك
دليل المستخدم
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