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סמלים
הסמלים הבאים חשובים, שים לב לדגשים. למד להכיר את הדגשים 
של הסמלים. הכרת סמלים תסייע להפעיל את שואב האבק באופן 

יעיל ובטוח יותר.
 סמלים ומשמעותם

את  בעיון  לקרוא  יש 
כל הנחיות הבטיחות 

והאזהרות.
 זהירות

אי ציות להנחיות הבטיחות ולאזהרות עלול 
לפציעה  או  לדליקה  להתחשמלות,  לגרום 

חמורה.

 סמלים ומשמעותם
כיוון עוצמת פעולת שואב האבק.
– “Low”: עוצמת שאיבה נמוכה

– “High”: עוצמת שאיבה גבוהה

מתג הפעלה

תיאור המוצר ומאפיינים
ייעוד השימוש בכלי החשמלי

שואב האבק מיועד לשאיבה ואיסוף של חומרים שאינם מסכנים את 
בתי  מלון,  בבתי  כגון  רב  לשימוש  מתאים  האבק  שואב  הבריאות. 

ספר, מפעלים, חנויות משרדים ומבנים שכורים.
או  נכון  להפעילו  כיצד  לך  ברור  כאשר  רק  השתמש בשואב האבק 

לאחר שקיבלת הדרכה בעניין.
מאפייני המוצר

מספרי המאפיינים מתייחסים למספורים המופיעים באיור הגרפי של 
המכשיר.

לחצן שחרור מיכל איסוף אבק. 1
2 .LED נורית
לחצן בורר עוצמת הפעלה. 3
מתג הפעלה וכיבוי. 4
רצועת תלייה. 5
מטען סוללה*. 6
בית המנוע. 7
מיכל איסוף אבק. 8
צינור הארכה. 9

ראש שאיבה צר. 10
תופסן ראש השאיבה הצר. 11
ראש שאיבת רצפה. 12
לחצן שחרור סוללה. 13
צינור הארכה גמיש. 14
מכלול המסנן. 15
מכסה המסנן. 16
אטם המסנן. 17
18 .HEPA מסנן חלקיקים

הנחיות בטיחות
הבטיחות  הנחיות  כל  את  בעיון  לקרוא  יש   - אזהרה 
והאזהרות. אי ציות להנחיות הבטיחות ולאזהרות עלול 

לגרום להתחשמלות, לדליקה או לפציעה חמורה.
שמור על הוראות הפעלה אלו.

שואב אבק זה, אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים או על ידי אנשים 	 
עם מוגבלויות פיזיות, תחושתיות או מנטליות וכן אנשים שאינם 

מנוסים ומכירים את המכשיר.
שואב אבק זה מתאים לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ועל 	 

ידי אנשים עם מוגבלות פיזיות תחושתיות או מנטליות וכן אנשים 
בטיחותם  ועל  עליהם  האחראי  האדם  עוד  כל  מנוסים,  שאינם 
והנחה אותם לפעול באופן בטוח והבהיר  כן  הורה להם לעשות 
להם את הסכנות הכרוכות בכך. אחרת קיימת סכנה של הפעלה 

לא נכונה וכתוצאה מכך פגיעה גופנית.
השגח על ילדים בעת הפעלה, ביצוע ניקוי ותחזוקה. כך תבטיח 	 

כי ילדים אינם משחקים עם שואב האבק.
אזהרה  אין לשאוב חומרים המסוכנים לבריאות לדוגמא: אבק 
נחשבים  אלו  חומרים  אסבסט.  או  בניין  פסולת  אלון,  או  אשור  עץ 
את  המסכנים  בחומרים  טיפול  בעת  החוק  פי  על  פעל  מסרטנים. 

הבריאות.

כיצד  לך  ברור  כאשר  רק  האבק  בשואב  השתמש  אזהרה 
מקדימה  הדרכה  בעניין.  הדרכה  שקיבלת  לאחר  או  נכון  להפעילו 

מונעת תקלות תפעול ופציעות.

בלבד.  יבשים  חומרים  לשאיבת  מתאים  האבק  שואב  אזהרה 
חדירת נוזלים מגדילה את סיכון ההתחשמלות.

אזהרה יש להפעיל ולאחסן את שואב האבק רק בתוך הבית. 
חדירה של מים לשואב האבק תגרום לסכנת התחשמלות.

אזהרה אין לשאוב אבק חם או בוער, וכן אין לשאוב בחדרים עם 
סיכוני פיצוץ.

אבק עלול להידלק או להתפוצץ.
בשואב 	  תחזוקה  פעולות  ביצוע  או  ניקוי  לפני  הסוללה  את  הסר 

האבק, בעת התקנת אביזרים, כוונונים או אחסון. אמצעי בטיחות 
אלו מונעים הפעלה לא מתוכננת של שואב האבק.

יש לדאוג לאוורור טוב במקום ההפעלה.	 
תיקון של שואב האבק יבוצע רק על ידי אנשי שרות מוסמכים ורק 	 

עם חלקים מקוריים. כך תבטיח עבודה בטוחה ותחזוקה תקינה 
של שואב האבק.

אין לנקות את שואב האבק ישירות עם סילון מים. חדירה של מים 	 
לשואב האבק תגרום לסכנת התחשמלות.

אין לפתוח את הסוללה. סכנת התחשמלות.	 
הגן על הסוללה מפני חום כגון אור שמש ישיר, אש, מים 	 

ולחות. קיימת סכנת התפוצצות.

כאשר הסוללה אינה בשימוש, אחסן אותה הרחק מחפצי מתכת 	 
כגון מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או כל חפץ 
מתכתי קטן אחר אשר עלול לסגור מעגל בין קטבי הסוללה. חיבור 

בין קוטבי הסוללה עלול לגרום לדליקה.
הימנע 	  לדלוף.  עלולים  נוזלים  הסוללה,  בגוף  מפגיעה  כתוצאה 

חודרים  הנוזלים  אם  מים.  עם  שטוף  מגע,  של  במקרה  ממגע! 
לעיניים, פנה לקבלת טיפול רפואי. הנוזל הנפלט מהסוללה עלול 

לגרום לצריבה או לכוויות.
במקרה של נזק ושימוש לא נכון בסוללה, אדים עלולים להצטבר. 	 

במקרה  רפואי  טיפול  לקבלת  ולפנות  המקום  את  לאוורר  יש 
הצורך. האדים עלולים להפריע למערכת הנשימה.

היצרן. 	  ידי  על  המסופק  המטען  באמצעות  רק  הסוללה  את  טען 
מטען המתאים לסוג אחד של סוללה עלול לגרום לדליקה בעת 

שימוש בסוג סוללה אחר.
השתמש בסוללה רק עם מוצר ה- Bosch שברשותך. כך תשמור 	 

על הסוללה מפני טעינת יתר.
או 	  מסמרים  כגון  חדים  חפצים  ידי  על  להינזק  עלולה  הסוללה 

עלול  פנימי  קצר  חיצוני.  כוח  עליה  מופעל  כאשר  או  מברקים 
להתרחש וכתוצאה מכך הסוללה עלולה להידלק, להעלות עשן, 

להתפוצץ או להתחמם יתר על המידה.

* האביזרים הללו אינם כלולים באספקה רגילה של המוצר. סקירה 
מקיפה אודות האביזרים ניתן למצוא בחוברת האביזרים.
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נתונים טכניים
GAS 14,4 V-LIGAS 18 V-LIשואב אבק יבש נטען

..JC6 0..3 601 JC6 1 601 3דגם
0.70.7ליטרנפח אחסון אבק )ברוטו(

kPa3.74עוצמת שאיבה מרבית
ליטר זרימת אוויר מרבית

לשנייה
18.719.3

EPTA 01/2003 1.6/1.411)1.5/1.311ק"גמשקל על פי תקן(

טמפ' סביבה מותרת
C°0...+450...+45- בזמן טעינה

C°-20...+50-20...+50- בזמן הפעלה 2( ובזמן אחסנה
..GBA 18Vסוללות מומלצות

GBA 14.4V..GBA 18V... W
..AL 18מטענים מומלצים

AL 18..GAL 3680
GAL 3680GAL 18... W3(

זמן הפעלה לכל הטענה
min/Ah89- עוצמת שאיבה גבוהה
min/Ah2020- עוצמת שאיבה נמוכה

הנתונים הטכניים נכונים לזמן אספקת המוצר
1( בהתאם לשימוש בסוללה

0oC -2( ביצועים מוגבלים בטמפרטורות קטנות מ
3( רק בסוללות נטענות

הפעלה
בשואב 	  תחזוקה  פעולות  ביצוע  או  ניקוי  לפני  הסוללה  את  הסר 

האבק, בעת התקנת אביזרים, כוונונים או אחסון. אמצעי בטיחות 
אלו מונעים הפעלה לא מתוכננת של שואב האבק.

תחילת ההפעלה
לפני ביצוע שאיבת אבק, וודא כי מכלול המסנן מותקן כראוי.	 
השתמש אך ורק במסנן שלם )ללא סדקים, חורים וכו'(. במקרה 	 

של מסנן פגום, החליפו מייד.
הפעלה וכיבוי

לחיסכון בחשמל, הפעל את שואב האבק רק בעת הצורך.
- להפעלת שואב האבק, לחץ על מתג הכיבוי וההפעלה 4.

נורית ה-LED 2 דולקת כאשר שואב האבק פועל ומוסיפה תאורה 
לאיזור הנשאב במקומות חשוכים.

- לכיבוי שואב האבק, לחץ על מתג הכיבוי וההפעלה 4 שוב.
כיוון עוצמת פעולת שואב האבק.

עם ההפעלה, מצב שאיבה בעוצמה גבוהה מוגדר כברירת מחדל.
- לחץ על לחצן 3 לעוצמת שאיבה נמוכה.

- לחזרה לשאיבה בעוצמה גבוהה, לחץ על לחצן 3 שוב.

הרכבה
הטענת הסוללה

הנתונים 	  בטבלת  המצוינים  סוללות  במטעני  ורק  אך  השתמש 
הליתיום  סוללת  את  תואמים  הללו  המטענים  רק  הטכניים. 

שבשואב האבק.
חלקי.  באופן  טעונה  כשהיא  מגיעה  המסופקת  הסוללה  לב:  שים 
במלואה  הסוללה  את  להטעין  יש  מרבי,  עבודה  הספק  להבטחת 

במטען, לפני הפעלה בפעם הראשונה.
יש להוציא את הסוללה משואב האבק לפני הטענתה.

ניתנת לטעינה בכל עת ללא גריעה מאורך החיים  סוללת הליתיום 
שלה. הפרעה לפעולת ההטענה אינה פוגעת בסוללה.

אלקטרוניים.  באמצעים  יתר  טעינת  בפני  מוגנת  הליתיום  סוללת 
כאשר הסוללה ריקה, המכשיר מכובה באמצעי הגנה: המכשיר לא 

יפעל.
לאחר כיבוי אוטומטי של שואב האבק, אין ללחוץ על מתג ההפעלה. 

הסוללה עלולה להינזק.
הסוללה מצוידת בבקרת טמפרטורה המאפשרת הטענה רק בטווח 

טמפ' שבין 0OC ל- 45OC. כך שומרים על אורך חיי הסוללה.
שים לב להערות בדבר פינוי לאשפה.

)A1-A2 הסרת הסוללה )ראה איורים
לא  שהסוללה  המבטיחים  נעילה  אמצעי  בשני  מצוידת   6 הסוללה 
עוד הסוללה נמצאת  כל  כוונה.  13 בלי  תיפול בעת שחרור הלחצן 

בבתי הסוללה בשואב האבק, היא מיוצבת באמצעות קפיצים.
- כדי להוציא את הסוללה 6, לחץ על לחצן שחרור הסוללה 13 ודחוף 
את הסוללה קדימה לכיוון הצד האחורי של שואב האבק. אין צורך 

להפעיל כוח
.

)B הרכבת אביזרים לשואב האבק )ראה איור
בשואב 	  תחזוקה  פעולות  ביצוע  או  ניקוי  לפני  הסוללה  את  הסר 

האבק, בעת התקנת אביזרים, כוונונים או אחסון. אמצעי בטיחות 
אלו מונעים הפעלה לא מתוכננת של שואב האבק.

ניתן להתקין את אביזרי שואב האבק ישירות על מיכל איסוף האבק 8.
ניתן ללמוד אודות אפשרויות שילוב האביזרים השונות באיור.
- חבר את האביזרים היטב למיכל איסוף האבק 8 ואחד לשני.
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- תחזוקה וטיפול
תחזוקה וניקיון

בשואב 	  תחזוקה  פעולות  ביצוע  או  ניקוי  לפני  הסוללה  את  הסר 
האבק, בעת התקנת אביזרים, כוונונים או אחסון. אמצעי בטיחות 

אלו מונעים הפעלה לא מתוכננת של שואב האבק.
לעבודה בטוחה ונכונה, יש לשמור על ניקיון שואב האבק, מכלול 	 

המסנן ופתחי האוורור.
- נקה את גוף שואב האבק מעת לעת באמצעות מטלית לחה.

- נקה את מגעי הטעינה באמצעות מטלית יבשה.
)C1-C3 ניקוי מיכל איסוף האבק )ראה איורים

לשמירה על פעילות תקינה של שואב האבק, נקה את מיכל איסוף 
האבק 8 לאחר כל שימוש.

8 מבית  איסוף האבק  מיכל  והסר את   1 לחצן השחרור  על  לחץ   -
המנוע 7.

פתח את בורג המסנן )15( ממיכל איסוף האבק.
- נער את מיכל איסוף האבק 8 מעל פח האשפה.

- אם יש צורך, נקה את מיכל איסוף האבק עם מטלית לחה.
אם יש צורך, נקה את מכלול המסנן )ראה "ניקוי מכלול המסנן"(

הרכב מחדש את מכלול המסנן 15 על מיכל איסוף האבק 8. לאחר 
מכן, חבר את מיכל איסוף האבק בתחתית בית המנוע, הפעל מעט 

לחץ עד להרכבה.
)D1-D3 ניקוי מכלול המסנן )ראה איור

8 מבית  איסוף האבק  מיכל  והסר את   1 לחצן השחרור  על  לחץ   -
המנוע 7.

פתח את בורג המסנן )15( ממיכל איסוף האבק.
מסנן  את  הסר   .17 המסנן  מאטם   16 המסנן  מכסה  את  הסר   -

החלקיקים 18 ממכסה המסנן 16.
- הברש את צלעות המסנן עם מברשת ידנית רכה.

- הרכבה מבוצעת בסדר ההפוך.
תקלות

במקרה של כוח שאיבה לא מספיק, בדוק את הדברים הבאים:
- האם מיכל איסוף האבק 8 מלא?

ראה "ניקוי מיכל איסוף האבק".	 
- האם מסנן החלקיקים 18 סתום על ידי אבק?

ראה "ניקוי מכלול המסנן".	 
- האם הסוללה ריקה?

ראה "הטענת הסוללה"	 
ריקון שוטף של מיכל איסוף האבק 8 וניקוי מכלול המסנן 15 יבטיחו 

פעולה תקינה של שואב האבק.
אם שואב האבק עדיין אינו פועל כשורה, פנה לשירות לקוחות.

שירות ללקוח לאחר מכירה
בענייני  לשאלות  מענה  כולל  מכירה  לאחר  שלנו  ללקוחות  השירות 

תחזוקה ותיקונים של המוצר וכן בעניין חלקי חילוף.

שינוע
סוללות הליתיום הכלולות עומדות בדרישות תקנות חומרים מסוכנים. 

ניתן לשנע את הסוללות ברכב ללא דרישות מיוחדות.
חברת  או  טיסה  )כגון  שלישי  צד  דרך  המוצר  את  משנעים  כאשר 
שילוח(, יש לנקוט במספר צעדים הנוגעים לאריזה ולסימון המשלוח. 
חומרים  להובלת  מומחה  עם  התייעץ  למשלוח,  הסוללות  להכנת 

מסוכנים.
סוללות יש לשנע רק כאשר גוף הסוללה שלם. כסה באמצעות סרט 
בתוך  תנוע  שלא  כך  הסוללה  את  וארוז  חשופים  מגעים  הדבקה 

האריזה. בדוק את התקנות בעניין שינוע מוצרים מסוג זה.

פינוי המכשיר
האריזה  ועל  האביזרים  על  המכשיר,  על  לשמור  יש 

למחזור ידידותי לסביבה.
אין להשליך כלי עבודה חשמליים לאשפה הביתית!

חבילת סוללות/ סוללות

Li-Ion
יש לפעול על פי ההנחיות בסעיף שינוע.



היבואן ומעבדות השירות:

לדיקו בע"מ

רחוב לזרוב 31, ראשל"צ 7565434                         
טל. 03-9630040                                                 

פקס. 03-9630050                                               
service@ledico.com :דוא"לwww.anlin.co.il תרגום מאנגלית


