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הוראות הפעלה

יבש / רטוב נטען שואב אבק
GAS 18V-10L Professional  
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 אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה 
   אביזר החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו. 

עלול להפוך את חלקי המתכת אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכים "חיים" 
 החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

 

 

 

 

 

 

 לקוחות נכבדים,

 

 זה  כלי עבודה חשמליחברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם 
 . BOSCH מתוצרת חברת

 

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת 
 זה.  ממוצרשתוכלו להפיק את מרב התועלת 

 

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, 
אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב 

 החוברת. 

 

 לדיקו בע"מ                                                                    
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 ערות בטיחותה
קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת 
כל ההוראות לפני השימוש במכשיר. 
אם לא תפעלו בהתאם להוראות ולאזהרות אתם 

עלולים לגרום לסכנת התחשמלות, שריפה ו/או 
 פגיעה חמורה.

 
 

 שמרו על הוראות אלה.
  שואב אבק זה אינו מיועד לשימוש על ידי

ילדים ואנשים עם יכולות פיזיות, 
תחושתיות או מנטליות מופחתות, או 

אחרת, קיימת סכנה של חוסר ניסיון וידע. 
 שגוי ופציעות. תפעול 

  .זה יבטיח שילדים לא השגיחו על ילדים
 ישחקו עם שואב האבק. 

  אל תשאבו חומרים המזיקים לבריאות כגון
מעץ אשור או אלון, אבק בניין, או  אבק

 חומרים אלה נחשבים למסרטנים.אסבסט. 
 
 

השתמשו בשואב האבק רק  
לאחר שהבנתם את אופן התפעול ויכולים 

לפעול על פיו ללא מגבלות או שקיבלתם מידע 
 הכרותמספיק לגבי השימוש בשואב האבק. 

מעמיקה מפחיתה טעויות ופגיעות בעת 
 ההפעלה.

 
 

שואב האבק מתאים לשאיבת  
חומרים יבשים, ובאמצעים המתאימים, 

חדירת הנוזלים מתאים גם לשאיבת נוזלים. 
 מגבירה את סכנת ההתחשמלות.

אל תשאבו נוזלים דליקים או נפיצים,  -
לדוגמה, דלק, שמן, אלכוהול וחומרים 

ממסים. אל תשאבו אבק חם או בוער. אל 
תפעילו את המכשיר בחדרים שבהם קיימת 

האבק, האדים או הנוזלים סכנת התפוצצות. 
 עשויים להיות מוצתים או להתפוצץ.

 
 

כבו את שואב האבק מיד כאשר  
ו קצף או מים, ורוקנו את המיכל. יוצאים ממנ

 אחרת, שואב האבק עלול להינזק.
 

שואב האבק מיועד לאחסון רק  
 .בתוך בית

 

בפרקי זמן  המצוףנקו את  
אחרת,  לאיתור נזק. ואותקבועים, ובדקו 

 להינזק.עלול  ושלהתפקוד 
 

 

שואב האבק מיועד לשימוש  
חדירת גשם או לחות  ולאחסון רק בתוך הבית.

למכסה שואב האבק מגבירה את סכנת 
 ההתחשמלות.

 

נתקו את הסוללה לפני ניקוי או ביצוע  -
, כיוונים על שואב האבק פעולות תחזוקה

בכלי, החלפת אביזרים או אחסון השואב. 
מניעת הפעלה  אמצעי בטיחות אלו מבטיחים

 .בשוגג
 דאגו לאוורור טוב באזור העבודה. -
איש מקצוע  יש לתקן את השואב רק על ידי -

מומחה המשתמש בחלקי חילוף מקוריים. 
 הדבר מבטיח שמירה על בטיחות השואב.

 

שואב האבק מכיל חומרים  
המסוכנים לבריאות. בצעו את הריקון 

והתחזוקה, ובכללם השלכת מיכלי איסוף 
האבק רק על ידי מומחים. נדרש ציוד מגן 

מתאים. אל תפעילו את שואב האבק מבלי 
אחרת לחבר אליו את מערכת הסינון המלאה. 

 קיימת סכנה לבריאותכם.
לפני הפעלה מחדש של השואב, בדקו את  -

כאשר תעשו  של הצינור.ותקינותו מצבו 
זאת, השאירו את צינור השואב מחובר 

 לשואב האבק כדי למנוע את יציאת האבק.
 אחרת, אתם עשויים לשאוף אבק.

, כסולם אל תשתמשו בשואב האבק כמושב -
שואב האבק עלול  .מדרגה-או כסולם

 להתהפך ולהפך מסוכן. סכנת פציעה. 
את פתח אין לחסום, לסגור או לכסות  -

הדבר נועד הכניסה ופתחי האוורור. 
 להבטיח פעולה תקינה של המנוע.

אל תשאבו חפצים מחודדים כגון זכוכית  -
שבורה, מסמרים, אבנים, מחטים או סכיני 

הדבר נועד להבטיח שהמסנן לא גילוח. 
  יינזק.

עיינו בהוראות בנוגע לאביזרים שבהם  -
 אתם עושים שימוש.

 סכנת קצר. אל תפתחו את הסוללה. -
 הגנו על הסוללה מפני חום, למשל 
 כנגד חשיפה ארוכה לשמש חזקה, 

 סכנת התפוצצות.אש, מים ורטיבות. 
הסוללה אינה בשימוש, הרחיקו כאשר  -

אותה מחפצי מתכת אחרים כגון מהדקי 
ניר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים 

או חפצי מתכת קטנים אחרים העלולים 
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קיצור קוטבי קוטבי הסוללה. ליצור מגע בין 
 הסוללה עלול לגרום לכוויות או שריפה.

הסוללה עלולה לגרום בתנאים קיצוניים  -
לפליטת נוזלים ממנה: אל תגעו בנוזלים 
אלו. אם נוצר מגע בשגגה, שטפו במים. 

אם נוצר מגע עם העיניים, פנו לטיפול 
נוזלים הנפלטים מן הסוללה עלולים רפואי. 

 גרום לצריבות או כוויות.ל
במקרה של נזק לסוללה או שימוש בלתי  -

ראוי, עלולים להיפלט אדים. אווררו את 
האזור ופנו לטיפול רפואי במקרה של 

האדים עלולים לגרות את מערכת תלונות. 
 הנשימה.

על ידי  מקורי שסופקהטעינו רק עם מטען  -
מסוים סוללות  לסוגמטען המתאים היצרן. 

סכנת שריפה בעת שימוש עם עלול ליצור 
 סוללה אחרת.

. Bosch יהשתמשו בסוללה רק עם מוצר -
זוהי הדרך היחידה להגן על הסוללה מפני 

 עומס יתר מסוכן.
הסוללה עלולה להינזק מחפצים חדים כגון  -

מסמרים או מברגים, או על ידי הפעלת כוח 
עלול להתרחש קצר פנימי והסוללה חיצוני. 

עשן, להתפוצץ או עלולה להישרף, להעלות 
 להתחמם מדי.

 

: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני האזהר
 שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.

 

 סמלים
הסמלים שלהלן חשובים לקריאה ולהבנה של 

הוראות ההפעלה. שימו לבד לסמלים 
ולמשמעויות שלהם. הפירוש הנכון של הסמלים 
 יסייע לכם להשתמש בשואב האבק בצורה טובה

 יותר.ובטוחה 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 סמלים ומשמעותם

 קראו את כל אזהרות  
  אי ציות והוראות הבטיחות.

 ולהוראות עלול להוביל  לאזהרות
 להתחשמלות, שריפה ו/או פגיעה 

 חמורה.

 

 

 

 
-60335-2לפי הנחיה  Lשואבי אבק בסיווג אבק 

69 IEC/EN  של חומרים  שאיבה יבשהעבור
> מ"ג / מ"ק שהינם  1בעלי ערך היצג מגבלה 

 מסוכנים לבריאות.
 

שואב האבק מכיל  
חומרים המהווים סכנה לבריאות. 

דאגו לביצוע עבודות ניקוי 
ותחזוקה, כולל השלכה של מיכלי 

איסוף האבק, על ידי מומחים 
 בלבד. נדרש ציוד מגן מתאים. 

מערכת סינון  אל תפעילו את שואב האבק ללא
 אחרת קיים סיכון לבריאותכם. שלמה.

 

 תיאור ומפרטי המוצר
בעת קריאת הוראות ההפעלה, פתחו את העמוד 

והשאירו אותו הגרפי המקופל של שואב האבק 
 פתוח.

 

 שימוש מיועד
שואב האבק נועד לשאיבת ופינוי חומרים שאינם 

מסוכנים לבריאות ונוזלים שאינם דליקים. הוא 
מתאים לדרישות הגוברות של שימוש תעשייתי, 

כפי שנדרש בתחומי הסחר, התעשייה ובתי 
 המלאכה.

, ניתן IEC/EN 60335-2-69בהתאם להנחיה 
רק לשאיבה  Lסיווג להשתמש בשואבי אבק מ

ופינוי של סוגי אבק מסוכנים בעלי ערך היצג 
 > מ"ג / מ"ק. 1מגבלה 

השתמשו בשואב האבק רק כאשר אתם מבינים 
לחלוטין ומסוגלים לבצע את כל הפעולות ללא 

 הגבלה, או אם קיבלתם הדרכה מתאימה.
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מאפייני המוצר

המספור במאפייני המוצר מתייחס לאיורי שואב 
האבק בעמוד הגראפי. 

מיכל   1
בריח נעילה של מכסה השואב   2

כיבוי  3 מתג הפעלה / 
חיווי בקרת טעינת סוללה    4

מכסה שואב   5
ידית נשיאה   6

מתאם למחזיק צינורות שואב האבק   7
מתאם חיבור צינור   8

עיניות חיבור   9
10 מתאם עבור צינור שאיבה / פיית שאיבה  11 

11כפתור שחרור נעילת מכסה תא סוללה 12 
מכסה סוללה  12
צינור שואב   13

מתאם שאיבה*   14
נחיר שאיבה מעוקל   15

נחיר שאיבה צר   16
נחיר שאיבת רצפות    17

מאריך לצינור שואב אבק   18
שקע סוללה   19

מארז סוללה*   20
כפתור שחרור סוללה   21

22 בסיס עבור צינור שאיבה ופיית שאיבה צרה 
23 בסיס עבור צינור שאיבה ופיית שאיבת 

רצפות 
24 אום קיבוע עבור מסגרת 23 

טבעת הידוק   25
מפזר אוויר   26

מסנן   27
מסגרת מסנן   28

רצועת הידוק לצינור שואב האבק   29
*האביזרים המוצגים או מתוארים אינם חלק 

מהיקף המשלוח הסטנדרטי של המוצר. 
סקירה מלאה של האביזרים ניתן למצוא 

בתכנית האביזרים שלנו. 

מידע בנוגע לרעש 
הערכים שנמדדו נקבעו על פי תקינה שמספרה 

 . EN 60335-2-69
רמות לחץ הרעש הטיפוסיות A של שואב האבק 

 . K = 2 dB אי וודאות .dB (A 79( :הן
רמת הרעש בעת העבודה יכולה לעלות מעל )80 

 dB (A

השתמשו במגני אזנים!

)סכום וקטור משולש(, ואי  haערכי רטט כוללים 
 :EN60335-2-69נקבעו לפי תקן  Kהוודאות 

 2m/s 5, K = 1.2m/s 2.5< ha. 

נתונים טכניים

יבש / רטוב שואב אבק 
 נטען

GAS 18V-10L

..JC6 3 601 3מספר פריט

18טוולמתח

260וואטכניסה מדורג קהספ

IPX4סיווג הגנה

10ליטרנפח מיכל )כולל(

6ליטרנפח נטו )עבור נוזלים(

1שאיבה מרבית

2שואב אבק -

טורבינה -
hPa
hPa

90
115

1זרימת אוויר מרבית

 2בקשואב א -

טורבינה -

שניהל' / 
מ"ק/ שעה

שניהל' / 

מ"ק/ שעה

24
86
34

122

Lקטגוריית אבק

 EPTAמשקל לפי הליך 
01:2014 

5.5ק"ג

 מותרת הטמפרטור
 במהלך טעינה. -
ובמהלך  3במהלך פעולה -

 אחסון.

C

C

0… +45

-20… +50

GBA 18.. Wסוללות מומלצות

GAL 18.. Wמטענים מומלצים

עבודה לכל טעינת משך 
 מארז סוללה

min/Ah 4

 בתלות במארז הסוללה שנעשה בו שימוש. 1
. 15ופייה מעוקלת  13שאיבה נמדד עם צינור 2

.C0ביצוע מוגבל בטמפרטורות מתחת 3

הרכבה 
טעינת הסוללה 

 השתמשו רק במטענים המצוינים בדף 
האביזרים. מטענים אלו בלבד מתאימים לסוללה 

Li-ion שבשימוש על ידי שואב האבק. 

יון יכולה להיטען בכל עת מבלי -סוללת הליתיום
 לפגוע באורך חיי פעולתה. קטיעת תהליך

 הטעינה לא תפגע בסוללה. 
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סוללת הליתיום-יון מוגנת על ידי מנגנון 
)Electronic Cell Protection" (ECP". מעגל 

חשמלי המכבה את שואב האבק כאשר הסוללה 
נפרקה לחלוטין.  

 לאחר הכיבוי האוטומטי של שואב האבק, 
אין ללחוץ על מתג ההפעלה / כיבוי שוב. 

הסוללה עלולה להינזק.  
משכי פעולה קצרים משמעותית מהרגיל בין 

טעינה לטעינה מעידים על בלאי של הסוללה ועל 
כך שהיא צריכה להיות מוחלפת.  
ראו את הוראות הסילוק לסוללה. 

מחוון טעינת סוללה 
חמש נורות LED על גבי המטען 4 מעידות על 

  . מצב הטעינה של הסוללה 20
 A1- הכנסת / הוצאת סוללה )ראו תרשימים

 )A2
 אין להשתמש בכוח במהלך הכנסת הסוללה 

לשואב האבק. הסוללה מתוכננת כך שתיכנס 
לשואב האבק רק בפוזיציה הנכונה.  

 שמרו על תא הסוללה ושקע הסוללה נקיים 
ויבשים בכל עת בכדי להבטיח פעולה תקינה 

ובטוחה.  
- לחצו על כפתור שחרור הנעילה 11 בכדי 

לפתוח את מכסה הסוללות 12.  
- החליקו את הסוללה 20 לשקע הסוללה 19 עד 

שנשמעת השתלבותה בשקע.  
- בכדי להסיר את הסוללה 20, לחצו על כפתור 

שחרור הנעילה 21 על הסוללה 
ומשכו אותה החוצה מן השקע 19.  

.12סגרו את חיפוי תא הסוללות  -

התאמת הבסיסים לאביזרי שואב האבק )ראו 
 )B תרשים

- החליקו את הבסיס לצינור השאיבה ולנחיר 
החריצים 22 היטב אל המתאם 10 המצורף עד 

השתלבותו.  
- החליקו את הבסיס לצינור שואב האבק ונחיר 

הרצפה 23 היטב אל המתאם 7 
המצורף והדקו על ידי אום הקיבוע 24.  

 )C הרכבת צינור שואב האבק )ראו תרשים
- הכניסו את צינור שואב האבק 13 למתאם 

הצינור 8 עד ששני כפתורי השחרור / נעילה 25 
על צינור שואב האבק משתלבים.  

החיכוך שנוצר על ידי האבק בצינור הערה: 
שואב האבק ושאר האביזרים במהלך פעולת 

השאיבה גורם למטען אלקטרוסטטי שאת 
פריקתו המשתמש יכול לחוות. )בתלות 
 בגורמים סביבתיים ומצבם הפיזיולוגי(.

 רכבת אביזרי שואב האבקה
מצויד במערכת חיבורים,  13צינור שואב האבק 

 שאיבההאליהם אביזרי שואב האבק )מתאם 
 ( יכולים להתחבר. 15, נחיר מעוקל 14

והנחיר המעוקל )ראו  שאיבהההרכבת מתאם 
 (Dתרשים 

או הנחיר  14 שאיבהההתאימו את מתאם  -
עד  13לצינור שואב האבק  15המעוקל 

משתלבים בקול "קליק".  25ששני החיבורים 
 25בכדי לפרקם, לחצו על שני החיבורים  -

 פנימה ומשכו את האביזר. 

 ים וצינורותיהרכבת נחיר
במידה ונדרש, מקמו את צינורות השאיבה  -

בחוזקה אחד אל תוך השני והצמידו  18
 .15אותם היטב אל הנחיר המעוקל 

או נחיר החריצים  17חיר הרצפה חברו את נ -
או הנחיר  18היטב אל צינור השאיבה  16

 . 15המעוקל 

 הפעלה
  הסירו את הסוללה בטרם ביצוע כל ניקיון

או תחזוקה על שואב האבק, התאמת כלי 
העבודה, שינוי אביזרים או אחסון שואב 

צעד בטיחותי זה מונע משואב האבק האבק. 
 להתחיל לפעול בשוגג. 

  וודאו כי איזור העבודה נקי בכדי לצמצמם
 את הסיכון למעידה. 

 הפעלה התחלתית
  אין לעשות שימוש בשואב האבק ללא

 המסנן. 
  בטרם שאיבת האבק, וודאו כי המסנן

 מורכב ומאובטח במקומו. 
  בטרם שאיבת האבק, וודאו כי תא הסוללה

 סגור היטב. 
  יש לעשות שימוש במסנן מושלם חיצונית

)ללא קרעים, סדקים או חורים(. החליפו 
 מסנן פגום באופן מיידי. 
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  וודאו כי הינכם מכירים היטב את החוקים
המקומיים לעבודה עם חומרים המסוכנים 

 לבריאות. 
אין לעשות שימוש בשואב האבק בחדרים בהם 

 קיימת סכנה לפיצוץ.
מיטבי, יש תמיד בכדי להבטיח כוח שאיבה 

מבסיס צינור  13לשחרר את צינור השאיבה 
 . 23השאיבה 

בכדי לחסוך באנרגיה, הפעילו את שואב האבק 
 רק כאשר אתם מתכוונים להשתמש בו. 

מטעמי בטיחות, שואב האבק לא יופעל במידה 
 5-מוחזק למשך יותר מ 3ומתג ההפעלה / כיבוי 

 שניות. 

 שאיבה יבשה
 שאיבה של משקעי אבק

את שואב האבק, יש ללחוץ  להפעילבכדי  -
 .3בקצרה על מתג ההפעלה / כיבוי 

את שואב האבק, לחצו בשנית לכבות בכדי  -
 ההפעלה / כיבוי.  מתגעל 

של אבק הנוצר משימוש בכלי עבודה  שאיבה
 (E)ראו תרשים 

  דרגה( יש לוודא כי קיים אוורור מתאיםL )
כאשר האוויר נע במחזוריות. ראו את 

 החוקים המקומיים הרלוונטיים. 
או את  14 שאיבההרכיבו את מתאם ה -

)ראו "הרכבת מתאם  15הנחיר המעוקל 
 (. 9והצינור המעוקל" בעמוד  שאיבהה

או את  14 שאיבהההכניסו את מתאם  -
לתוך פתח הפליטה של  15הנחיר המעוקל 

 כלי העבודה. 
 :14 שאיבהכאשר משתמשים במתאם ה

בזמן עבודה עם כלי עבודה בעלי  הערה:
אספקת אוויר נמוכה לצינור הוואקום )מלטשות, 

של מתאם  26וכד'(, מפזר האוויר  םמסורי
חייב להיות פתוח. הדבר ישפר את  14 שאיבהה

 ההספק של שואב האבק וכלי העבודה. 
בכדי לעשות זאת, סובבו את הטבעת הנמצאת 

עד שמושגת פתיחתה  26מעל מפזר האוויר 
 הגדולה ביותר. 

 שאיבה רטובה
  אין לשאוב נוזלים דליקים או נפיצים כמו

בנזין, שמן, אלכוהול וממיסים. אין לשאוב 
וער. אין להפעיל את שואב אבק חם או ב

האבק בחדרים בהם ישנה סכנה לפיצוץ. 

האבק, האדים או הנוזלים עלולים להתלקח 
 או להתפוצץ. 

בטרם ביצוע שאיבה  1רוקנו את המיכל  -
 רטובה.

)ראו "ניקוי / החלפת  27נקו את המסנן  -
 (. 11מסננים" בעמוד 

שואב האבק מסופק עם מצוף. השאיבה 
מפסיקה כאשר מושג מפלס המילוי המקסימלי. 

.1רוקנו את המיכל  -
בכדי למנוע היווצרות עובש לאחר שאיבה 

 רטובה:
והשאירו אותו  5 הווקוםהסירו את מכסה  -

 להתייבש לחלוטין.
והשאירו אותו  27הסירו את המסנן  -

להתייבש לחלוטין גם כן )ראו "ניקוי / 
 (.11פת מסננים" בעמודהחל

 תחזוקה ושירות
 תחזוקה וניקוי

  הסירו את הסוללה בטרם ביצוע כל ניקיון
או תחזוקה על שואב האבק, התאמת כלי 

העבודה, שינוי אביזרים או אחסון שואב 
צעד בטיחותי זה מונע משואב האבק האבק. 

 להתחיל לפעול בשוגג. 
  למען עבודה בטוחה ותקינה, השאירו

תמיד את מנקה הוואקום ופתחי האוורור 
 נקיים. 

בכדי לבצע תחזוקה עצמית של שואב האבק, 
שואב האבק חייב להיות מפורק, מנוקה 

ומתוחזק עד כמה שישים לעשות כן, מבלי לגרום 
לכל סכנה לזה המתחזק את שואב האבק או אלו 

 הסובבים אותו. 
חייב להיות נקי  ואב האבקש בטרם הפירוק,

בכדי למנוע כל סכנה. החדר / המתחם בו שואב 
האבק מפורק חייב באוורור מתאים. לבשו ציוד 
מגן במהלך התחזוקה. לאחר ביצוע התחזוקה, 

 איזור העבודה חייב בניקיון. 
טכנית לשואב האבק  יש לבצע בדיקת אבק

לפחות פעם בשנה על ידי היצרן או איש מקצוע 
דיקות במוסמך. כלומר, בדיקה לנזק למסנן, 

ההברגות לשם מניעת דליפה ופעולתה של 
 יחידת השליטה / בקרה על המכשיר. 

ששהו בסביבה  Lעבור שואבי אבק מדרגה 
מזוהמת, חוץ המכשיר חייב בניקיון כמו גם 
חלקיו הפנימיים באמצעות אוטמים. כאשר 

מבצעים עבודת תחזוקה או תיקון, כל החלקים 
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שלא יכולים להיות מנוקים עד רמה מספקת 
חייבים בסילוק. חלקים אלו חייבים בסילוק 

בשקיות פלסטיק בלתי חדירות לנוזלים 
 התואמות לדרישות חוקי הסילוק המקומיים. 

מעת לעת  שואב האבק נקו את חיפוי -
 באמצעות מטלית לחה. 

נקו מגעי מטען מלוכלכים באמצעות מטלית  -
 יבשה. 

 (F1-F2ניקוי המיכל )ראו תרשימים 
לאחר כל שימוש בכדי להבטיח  1נקו את המיכל 

 את המשך פעולתו התקינה של שואב האבק. 
והסירו את מכסה  2שחררו את הסוגרים  -

 .5הוואקום 
מעל פח  1שקשקו החוצה את המיכל  -

 מתאים. 
במידה והכרחי, נקו את המיכל באמצעות  -

מטלית לחה. במידה והכרחי, נקו את המיכל 
 (.11)ראו "ניקוי  / החלפת מסננים" בעמוד 

ונעלו את  5חברו מחדש את מכסה הוואקום  -
 . 2הסוגרים 

 ניקוי / החלפת מסננים 
 (G1-G2)ראו תרשימים 

 החליפו מסננים פגומים באופן מיידי.
והסירו את מכסה  2שחררו את הסוגרים  -

 . 5הוואקום 

 ""עד קצה סיבובו  27סובבו את המסנן  -
 . 28והסירו אותו מתא המסנן 

 במידה והמסנן יבש: -
על צדו של פח מתאים.  27טפחו על המסנן 

כאשר אתם עושים זאת, וודאו כי אינכם 
 פוגעים במדפי המסנן. 

מברשת הברישו את מדפי המסנן באמצעות 
 רכה.

 או
 במידה והמסנן רטוב:

מתחת למים זורמים  27שטפו את המסנן 
 והשאירו אותו להתייבש לחלוטין. 

 או
 החליפו מסנן פגום.

 28לתא המסנן  27הכניסו את המסנן  -

 .""וסובבו אותו עד קצה סיבובו 
ונעלו את  5חברו שוב את מכסה הוואקום  -

. וודאו כי המחברים השתלבו 2הסוגרים 
 כהלכה. 

תקלות 
במידה ושואב האבק מספק ביצועי שאיבה 

שאינם עומדים בדרישות, בצעו את הבדיקות 
הבאות: 

- האם המיכל 1 מלא? 
 . ראו "ניקוי המיכל" בעמוד 11

- האם המסנן 27 סתום מאבק? 
ראו "ניקוי / החלפת מסננים" בעמוד 11. - 

האם הספקה של הסוללה  נמוך מדי?
 .  ראו "טעינת סוללה" בעמוד 8

ריקון קבוע של מיכל האבק 1 וניקוי המסנן 27 
יבטיח עוצמת שאיבה מיטבית. 

במידה ועוצמת השאיבה הרצויה לא מושגת 
לאחר ביצוע צעדים אלו, קחו את שואב האבק 

אל מרכז שירות הלקוחות. 

 (Hאחסנה )ראו תרשים 
לתוך  18 שאיבההכניסו את צינורות ה -

 .22 שלהם מחזיקיםה
לתוך צינור  16הכניסו את נחיר החריצים  -

 .18השאיבה 
לתוך המחזיק  17הכניסו את נחיר הרצפה  -

 .23שלו 
מסביב ומתחת  13שאיבה לפפו את צינור ה -

 . 29והדקו את הרצועה  23לבסיס 
 6יש לאחוז בשואב האבק בידית האחיזה  -

 בלבד. 
אחסנו את שואב האבק בחדר יבש ואבטחו  -

 אותו מפני שימוש בלתי רצוי. 
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 שירות לאחר מכירה וסיוע ללקוחות
צוות השירות לאחר מכירה שלנו יענה לכל 

שאלותיכם בנוגע לתחזוקה ולתיקון המוצרים 
שברשותכם או לחלפים. תצוגות מפורטות ומידע 

לגבי חלפים ניתן למצוא באתר 
www.ledico.com . 

יועצי שירות הלקוחות שלנו יענו לשאלותיכם 
בנוגע למקום הרכישה הטוב ביותר, לשימוש 

 ולהתאמות של מוצרי ואבזרי בוש.
 

 הובלה
החוק בדבר סוללת הליתיום כפופה לדרישות 

ביום יום ניתן לשנע את מסוכנים. חומרים 
 . מגבלות הסוללות ללא

 כאשר מתבצעת הובלה באמצעות גוף שלישי
)למשל הובלה אווירית או סוכנות שילוח( יש 
חובה לנקוט באמצעי אריזה ותיוג מיוחדים. 

להכנת הפריט המיועד למשלוח, חובה להיעזר 
 ולהתייעץ במומחה להובלת חומרים מסוכנים.

היפטרו מסוללות רק כאשר המבנה שלהם ללא 
כסו מגעים פתוחים וארזו את נזק. הדביקו או 

מארז הסוללה באופן כזה שלא ניתן יהיה לחשוף 
 אותו והוא לא יטלטל בחופשיות מחוץ לאריזה. 

שימו לב בבקשה לפרטים נוספים בנוגע 
לשמירה על איכות הסביבה ואודות תקינות 

 בינלאומיות.
 

 השלכה

כלי העבודה, האביזרים וחומרי האריזה  
 באופן ידידותי לסביבה.ימוינו וימוחזרו 

אין להפטר מכלי העבודה ומהסוללות / מטען 
הסוללות באמצעות מערכת פינוי האשפה 

 הביתית. 
 

 רק במדינות האיחוד האירופאי:
אין להשליך כלי עבודה יחד עם הפסולת 

בהתאם להוראות הצו האירופאי  הביתית!
2002/96/EC  בנוגע לפסולת ציוד חשמלי

לו בחוקים הלאומיים, כלי ואלקטרוני והיישום ש
עבודה שאינם שמישים עוד 

חייבים להיאסף בנפרד ולהיות 
 מושלכים באופן נכון סביבתית. 

 

מארז סוללה / סוללת 
 ליתיום:

יש לעקוב אחר ההוראות בפרק "הובלה" בעמוד 
  זה.

 
  

 עשוי להיות נתון לשינויים ללא הודעה מראש.
 כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל 
 תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. ניזוק.

 
 
 
 

 תוספת להוראות בטיחות
 

 שאינו בזרם הפועל, דלף לזרם מגן דרך מפסק רק החשמל מרשת חשמליים עבודה כלי להזין יש
 לחצן על לחיצה באמצעות לחודש אחת המפסק תקינות את לבדוק יש .אמפר 0.03 -מ דולג

 מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן. שלו. הביקורת
 יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

http://www.ledico.com/
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 היבואן ומעבדות השירות:

 

 בע"מלדיקו 
 

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

                                                03-9630050פקס. 
 service@ledico.comדוא"ל: 
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