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מדריך זה כולל הוראות הפעלה לאביזרים 
אופציונליים שניתן לרכוש בנפרד

MCV70-כלולה ב
MCV50-אופציונלית ב

צינור שאיבה 
2 ב-1

ִּפָּית שאיבה

ִּפָּיה לקיטור + ערכת 
מברשות צבעוניות

ידית נשיאה

תושבת 
לאביזרים

מברשת 2 ב-1 לזכוכית 
ולריפוד עם כיסוי ספוגי

מברשת 
מיני טורבו

מברשת אוניברסלית + 
מתפס למטלית ו-2 מטליות 

עבור ניקוי בקיטור

MCV70-כלולה ב
MCV50-אופציונלית ב
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חיבור ב"קליק" קל לשימוש
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התאמה מלאה לשאיבה יבשה 
ולשאיבת נוזלים
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תחזוקה שוטפת ואחסון עמ' 16
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תחזוקה מיוחדת עמ' 16

ניקוי מברשת מיני טורבו עמ' 16
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UNICO ברוכים הבאים לעולם של
מערכת ניקוי הכל באחד ששואבת ומנקה את כל המשטחים בבית במעבר אחד, תוך חיסול 

חיידקים, בקטריות וקרדית ללא שימוש בחומרים כימיים.
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הוראות בטיחות

אזהרות מיוחדות

אזהרה! לפני השימוש במכשיר, יש 
לקרוא בעיון את כל ההוראות והאזהרות 

הרשומות בחוברת זו ועל גבי המכשיר.

היצרן או היבואן לא ישאו בשום אחריות לכל נזק 
ישיר או עקיף שיגרם בשל אי מילוי ההוראות 

והאזהרות.

סמלי בטיחות:

אזהרה: טמפרטורה גבוהה. סכנת 
כוויה! אין לגעת במקומות בהם סמל זה 
מופיע על המכשיר כאשר הוא בפעולה.

אזהרה: אדי קיטור. סכנת כוויה!

מכשיר זה מגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד. 
שימוש לא נכון במכשיר יכול לגרום לכוויה.

אין לפרק או לבצע פעולות תחזוקה למכשיר מעבר 	 
למפורט בחוברת זו. במקרה של תקלה, אל תנסו 
לתקן את המכשיר בעצמכם. במקרה שהמכשיר 
ובכל מקרה של שבר  נפל  או  קיבל מכה חזקה 
אינו בטוח לשימוש.  נוזלים, המכשיר  או חדירת 
זה  בניגוד להוראות במסמך  או  נכון  שימוש לא 
עשוי לגרום לתאונות קשות. צרו קשר עם תחנת 

שירות מורשית.

ניקוי המצריכים 	  או  כדי לבצע פעולות תחזוקה 
ומנותק  לוודא שהמכשיר כבוי  יש  גישה לדוד, 

מהחשמל לפחות שעתיים.

"מכשיר זה אינו	 

ילדים( 	  )כולל  אנשים  ידי  על  לשימוש  מיועד 
יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטלית  עם 
מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו 
ידי האדם  ופיקוח על  הנחיות לשימוש במכשיר 
האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר 
בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים 
צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם 

לא משחקים עם המכשיר.

שמרו על כל החלקים של האריזה מחוץ להישג ידם 	 
של ילדים ובמיוחד על שקיות הניילון - סכנת חנק!

ורק לשימוש ביתי מקורה. 	  מכשיר זה מיועד אך 
הקפידו על שמירת הוראות הבטיחות על מנת 
שריפה,  כולל:  לתאונות,  הסיכון  את  להקטין 
התחשמלות, פציעה וכוויה, הן במהלך השימוש 

והן במהלך ההכנה או התחזוקה.

סיכונים הקשורים לאספקת חשמל - התחשמלות

מפסק פחת מספק לכם בטחון נגד התחשמלות 	 
בעת שימוש במכשירי חשמל ביתיים. הקפידו 
ואת עמידתו  לבדוק את תקינות מפסק הפחת 

בתקני החשמל העדכניים.

וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 	 
50Hz 230V עם הארקת הגנה. השקע צריך לתמוך 
בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצויין 
על גבי התוית המצורפת. אם התקע אינו מתאים 
לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות 
להשתמש  מומלץ שלא  מוסמך.  ע"י חשמלאי 
במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש 
לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המקסימלי 

של מכשיר זה. 
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אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה 	 
כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או 
יש להביאו לתחנת שירות מורשית  בתקע שלו. 

לבדיקה, תיקון או התאמה. 

אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו 	 
על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך 

אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני כל טיפול 	 
ניקוי ותחזוקה.

יש לכבות תמיד את המכשיר באמצעות כפתור 	 
הפעלה / כיבוי לפני ניתוקו מהחשמל.

ישירות 	  יש למשוך החוצה את התקע מהשקע, 
נזק  כדי למנוע  מבלי למשוך את כבל החשמל, 

לתקע ולכבל.

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא 	 
מחובר לחשמל.

החוצה 	  אורכו  למלוא  הכבל  את  לשחרר  יש 
ולפני  מהמכשיר לפני חיבור המכשיר לחשמל 

השימוש בו.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה 	 
של המכשיר )כבל החשמל( מרשת החשמל. 

יש להקפיד שכבל החשמל לא ייחשף לטמפרטורה 	 
גבוהה מדי או לרטיבות ולא יהווה מכשול בדרך. 
אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! 

אין לאפשר לכבל החשמל להכרך סביב המכשיר, 	 
במיוחד אם המכשיר חם.

אין להחליף לבד את התקע של כבל החשמל. 	 
אם כבל חשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי הסוכן 
המורשה של היצרן,או על ידי איש מקצוע מוסמך 
אין להשתמש  כדי להמנע מסיכונים מיותרים. 

במוצר אם כבל חשמל ניזוק.

אין לגעת או להשתמש במכשיר ברגליים יחפות 	 
או עם חלקי גוף רטובים.

אין להשתמש במכשיר בקרבת אגני מים פתוחים 	 
כגון כיורים, אמבטיות ובריכות שחייה.

אין לטבול את המכשיר, כולל כבל החשמל והתקע, 	 
במים או בנוזלים אחרים.

אין לכוון את זרם הקיטור לעבר ציוד חשמלי או 	 
אלקטרוני.

סיכונים בשימוש במוצר - פציעות / כויות

אין להשתמש במכשיר באזורים מועדים לסכנת 	 
פיצוצים או בסביבת חומרים רעילים.

אין למזוג לתוך הדוד חומרי ניקוי רעילים, ממיסים, 	 
מאכלים, או מתלקחים וכן חומצות או בשמים.

יש למלא את הדוד במי ברז בלבד או בתוספת 	 
חומרים מאושרים לשימוש כמפורט בסעיף: "מים 

לשימוש בדוד".

אין לשאוב או לכוון את סילון הקיטור לעבר חומרים 	 
או  מתלקחים  או  מאכלים,  ממיסים,  רעילים, 
חומצות. טיפול בחומרים מסוכנים צריך להתבצע 

על פי ההוראות של יצרני חומרים אלה.

אין לשאוב או לכוון את סילון הקיטור לעבר חומרים 	 
נפיצים, לוהטים או להבות פתוחות.
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אין לשאוב או לכוון את סילון הקיטור לעבר בני 	 
ואפילו לא לעבר הבגדים  אדם או בעלי חיים 

שלהם.

הרחיקו את כל חלקי הגוף מפתח השאיבה ומכל 	 
החלקים הנעים.

גוללו את הכבל לתוך המכשיר כאשר המכשיר 	 
אינו בשימוש.

השתמשו בידית המיוחדת להסעת המכשיר. אין 	 
למשוך את המכשיר באמצעות כבל החשמל 
ואין להשתמש בכבל החשמל כידית. אין להרים 
את המכשיר באמצעות כל חלק אחר שלו מלבד 

ידית הנשיאה.

אין להציב את המכשיר ליד מקור חום כגון תנור.	 

אין לחסום את הפתחים של המכשיר.	 

בעת ניקוי מדרגות, המכשיר צריך להיות ממוקם 	 
מתחת למשתמש.

בדים ושטיחים עלולים להגיע בעת ניקוי בקיטור 	 
100 מעלות  גבוהות מאוד, מעל  לטמפרטורות 
צלזיוס. המתינו מספר דקות ובדקו שהם התקררו 

לפני המשך הטיפול בהם. 

 במהלך שימוש, הקפידו לשמור על המכשיר עומד 	 
ניצב על משטחים יציבים.

נעילת הזרמת הקיטור שעל הידית, מגבירה את 	 
הבטיחות בכך שהיא מונעת הפעלה מקרית של 
ילדים או אנשים שאינם  ידי  סילון הקיטור על 
מודעים לאופן פעולת המכשיר - הקפידו על ביצוע 

הנעילה כאשר המכשיר אינו בשימוש.

בעת גישה לדוד )לצורך תחזוקה(, וודאו שעברה 	 
לפחות שעה שבה המכשיר כבוי ומנותק מהחשמל. 
סיכון  קיים  להתקרר,  יספיק  לא  המכשיר  אם 

לתאונות.
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שימוש נכון במוצר
מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי פנימי לצורך שאיבת אבק ונוזלים 
והסרת לכלוך יבש או נוזלי ממשטחים באמצעות קיטור בהתאם 
להוראות המפורטות במדריך זה. אנא קראו הוראות אלה בקפידה 

ושמרו על החוברת לשימוש עתידי. 

בו  ואין להשתמש  המכשיר מיועד לטיפול בלכלוך ביתי בלבד 
ניקוי המכשיר  נוזלים ממכל, למעט לצרכי  ישירה של  לשאיבה 
כמפורט במדריך זה. אין לשאוב באמצעותו כמויות לכלוך יבש או 
רטוב מוגזמות ויש לבדוק שהמפלס לא יעבור את סימון המכסימום 

במכל האיסוף )0.8 ליטר במכל המים(.

אין לשאוב פסולת בניה או גינה או אפר של חומרי בעירה )קמינים,

מתקני ברביקיו וכו'(.

אין לשאוב אבקת דיו )טונר( ממדפסת, מכונת צילום או פקס.

אין לשאוב חפצים חדים או קשים.

Unico מביא להסרת לכלוך כבר  כוח סילון הקיטור של מכשיר 
במעבר אחד על המשטח ואין צורך בשפשוף יתר.

המכשיר פועל באופן תקין רק אם מכל האיסוף מותקן על כל חלקיו.

אין להרים את המכשיר כאשר הצינור הטלסקופי והמברשת במצב 
החניה.

אין להרים את המכשיר באמצעות אחיזת ידית מכל האיסוף.

אין להשאיר את המכשיר בחוץ, חשוף לפגעי מזג האוויר.

זה. כל שימוש  נכון של המוצר הוא רק כמפורט במדריך  שימוש 
אחר עלול לגרום נזק למכשיר ויבטל את האחריות.

את צינור השאיבה, צריך לבדוק באופן קבוע. אם נימצא פגם אין

להשתמש במכשיר

מידע למשתמש
חוזר. הסימן    בנוי מחומרים הניתנים לשימוש  זה  מכשיר 
המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם 
לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי 
)WEEE(, שאין להתייחס למוצר כאל אשפה  ואלקטרוני משומש 
ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד 
חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום 
מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו 
את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 

באיזה מים להשתמש
מכשיר זה מתוכנן לתפקד היטב באמצעות מי ברז בעלי קשיות 
20°F. אם מי הברז עשירים בסידן פחמתי,  ו-   8°F בין  בינונית 
מומלץ להשתמש בתערובת של 50% מי ברז ו- 50% מים מזוקקים.

אם משתמשים רק במי ברז, ניתן להפחית היווצרות אבנית על ידי 
.BRITA שימוש במים שעברו במסנן פחם כגון

אזהרה: יש לבדוק את קשיות המים עם ספק המים המקומי.

אין להשתמש רק במים מזוקקים, מי גשם או מים המכילים תוספים 
ידי מכשיר אחר  או מים המיוצרים על  או בושם(,  )כמו: עמילן, 

לשימוש ביתי.

אין להשתמש בחומרי ניקוי כלשהם או בכימיקלים אחרים.
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1. הכנה לשימוש )תרשים, עמוד 3(
1.1  חברו את צינור השאיבה לפתח שבגוף המכשיר.

1.2 הנמיכו את דלת אביזר קיטור והכניסו את צינור הקיטור למקומו 
בהחלקה עד שתשמע נקישת הנעילה במקום.

1.3  נעלו את הצינור הטלסקופי לידית והתאימו לגובה הרצוי.

1.4  חברו את המברשת האוניברסלית החדשנית ל צינור הטלסקופי.

עצה: כדי להקל את הפעולות הבאות, נעלו את המברשת במערכת 
החניה.

1.5 פתחו את הדלת, מלאו את המכל במים, מבלי שיעלה על 
וסגרו את הדלת. הקפידו למלא את המכל במים אך  גדותיו 
ורק כאשר המכשיר מנותק מהחשמל. מערכת המילוי העצמי, 
מאפשרת מילוי במים גם אם הדוד אינו קר. כאשר לא נותרים 
חיווי, עם סמל של ברז, תאיר בלוח  נורית  יותר מים במכל, 

הבקרה ויושמע צליל התרעה.

1.6  חברו את כבל החשמל לשקע חשמל מתאים. הקפידו לשחרר 
את כבל החשמל החוצה מהמכשיר עד הסוף לפני החיבור 

לחשמל.

נורית  1.7  הפעילו את המכשיר בלחיצה על כפתור ההפעלה. 
החיווי הצמודה אליו תדלק והמכשיר מוכן לשימוש. לשאיבה 
יש ללחוץ על כפתור השאיבה שבלוח הבקרה. לשימוש בקיטור 
יש ללחוץ על כפתור הפעלת הדוד ולכוון את עוצמת הקיטור 

כמפורט בסעיפים הבאים.

1.8  בהתאם למשטח שיש לנקות )שטיחים, פרקטים וריצוף עדין, 
אריחים או רצפות קשות(, ופעולת הניקוי הרצויה )שאיבה בלבד 
יבש/רטוב, קיטור בלבד, שניהם יחד, עם או בלי מטלית( בחרו 
במצב )ABC( המברשת האוניברסלית החדשנית, בלחיצה על 
הדוושה. באיור מתוארים הסימונים אליהם ייתייחסו בהמשך 

המדריך.

!A השימוש במתפס עם המטלית רק במצב

לפעולת שאיבה בלבד, ניתן להסיר את צינור הקיטור בשחרור 
ושני המחברים  הכפתורים האוטומטיים מצינור השאיבה 
זה גם לא הכרחי כמובן למלא את הדוד  בקצוות. במצב 

משום שבלי צינור הקיטור, לא ניתן להפעיל את הקיטור.
ושניה  2 מטליות מסופקות עם המכשיר, אחת עם חוצצים 

למקומות קשים לגישה.

בידית ההסעה המיוחדת  MCV70 מומלץ להשתמש  בדגם 
כדי להזיז את המכשיר בקלות רבה יותר. ידית זו היא אביזר 
אין להרים  שניתן לרכישה בנפרד.   MCV50 אופציונלי בדגם 

את המכשיר באמצעות ידית ההסעה.

אזהרה: התחלת זרימת הקיטור מלווה במעט טיפות מים משום 
שהטמפרטורה אינה אחידה עדיין. ספגו אותה בסמרטוט.

אזהרה: אסור שרמת הלכלוך המוצק או הנוזלי תעבור את 
הסימון MAX במכל האיסוף.

2. ניקוי רצפות קשות )אריחים מסוגים שונים(
2.1  לשאיבה בלבד, העבירו את המברשת האוניברסלית החדשנית 
למצב C )ללא זיפים( בלחיצה על הדוושה. וודאו שלא מחוברת 

מטלית למברשת.

למען הבטיחות, הפעילו את נעילת הזרמת הקיטור שעל 
הידית.

והתחילו בפעולת  לחצו על כפתור השאיבה שעל המכשיר 
לווסת את עוצמת השאיבה בהסטת הסמן  ניתן  השאיבה. 

שעל הידית.

המברשת  את  העבירו  שאיבה,  עם  יחד  בקיטור  לניקוי   2.2
האוניברסלית למצב B )עם גומי(. וודאו שלא מחוברת מטלית 
1.5 ו- 1.6. הפעילו  למברשת. ודאו שביצעתם את הסעיפים 
והתאימו   )ON( את הדוד בלחיצה על כפתור ההפעלה שלו 
את עוצמת הקיטור בלחיצה על הכפתורים פלוס ומינוס. לסוג 
זה של פני שטח מומלץ להשתמש בעוצמת הקיטור המרבית. 
יגיע לטמפרטורת העבודה  נורית החיווי תהבהב עד שהדוד 
 .)OFF( שלו. לכיבוי הדוד לחצו ארוכות על כפתור הכיבוי שלו

2.3  בטלו את נעילת הזרמת הקיטור והתחילו בפעולת ניקוי בקיטור 
יחד עם שאיבה בלחיצה על הדק שחרור הקיטור שעל הידית 
ועל כפתור השאיבה, בהתאמה. ניתן להשתמש בשתי הפעולות 

בו זמנית או בנפרד. 

 PROGRAM 1, בלחיצה על כפתור  2.4 לחלופין, בחרו בתכנית 
)כמפורט בסעיף 5(. עבור רצפות קשות, מומלץ ניקוי בקיטור 
ובשאיבה  ושאיבה. השימוש המשולב בקיטור  ייבוש  ואחריו 
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מאפשר חיטוי יעיל של פני השטח, המסת לכלוך וסילוקו, חיסול 
וייבוש מהיר של הרצפה. כאשר המברשת  וקרדית  חיידקים 
נוזלים  ניתן לשאוב כמויות קטנות של  גומי(,  )עם   B במצב 

ולזרז את ייבוש הרצפה.

2.5 לניקוי באמצעות קיטור לבד, ניתן להשתמש במטלית הניקוי 
המצורפת. הניחו את המתפס המיוחד על הרצפה ומקמו מעליו 
את המברשת האוניברסלית במצב A. לחצו קלות עד שישמע 

קליק הנעילה במקום. 

לפני הסרת המטלית מהמתפס, המתינו מספר דקות 
להתקררותה. אין להשתמש במתפס ללא מטלית.

כדי למנוע מלכלוך מוצק או נוזלי המצטבר במכל האיסוף 
להפיץ ריח רע, מומלץ לרוקן ולנקות את מכל האיסוף 

לאחר כל שימוש.

3. ניקוי רצפות עדינות )פרקט וכו'( 
לפני השימוש במכשיר על משטחים עדינים, יש לוודא 
זרים  נקי מגופים  שהחלק הבא במגע עם פני השטח, 

שעלול לגרום לשריטות.
3.1  לשאיבה בלבד, העבירו את המברשת האוניברסלית החדשנית 
למצב C )ללא זיפים( בלחיצה על הדוושה. וודאו שלא מחוברת 

מטלית למברשת.

למען הבטיחות, הפעילו את נעילת הזרמת הקיטור שעל 
הידית.

והתחילו בפעולת  3.2 לחצו על כפתור השאיבה שעל המכשיר 
לווסת את עוצמת השאיבה בהסטת הסמן  ניתן  השאיבה. 

שעל הידית.

המברשת  את  העבירו  שאיבה,  עם  יחד  בקיטור  לניקוי   3.3
 1.5 ודאו שביצעתם את הסעיפים   .A האוניברסלית למצב 
1.6. חברו את מטלית הניקוי המצורפת למתפס המיוחד  ו- 
ואותו הניחו על הרצפה ומעליו את המברשת האוניברסלית. 
לחצו קלות עד שישמע קליק הנעילה במקום. הפעילו את 
והתאימו את   )ON( הדוד בלחיצה על כפתור ההפעלה שלו 
עוצמת הקיטור בלחיצה על הכפתורים פלוס ומינוס. לסוג זה 
של פני שטח מומלץ להשתמש בעוצמת הקיטור המינימלית. 
יגיע לטמפרטורת העבודה  נורית החיווי תהבהב עד שהדוד 
.)OFF( שלו. לכיבוי הדוד לחצו ארוכות על כפתור הכיבוי שלו

אזהרה: למען הבטיחות, כוונו תחילה את זרם הקיטור 
לאזור נסתר, ובדקו לאחר שהתייבש שהקיטור לא גרם 

נזק.

3.4 בטלו את נעילת הזרמת  הקיטור והתחילו להזרים קיטור בלחיצה 
על הדק הזרמת הקיטור שעל הידית, יחד עם פעולת שאיבה 
בלחיצה על כפתור השאיבה. הפעולה המשולבת תאפשר 

למטלית להסיר את הלכלוך ביעילות תוך חיטוי פני השטח.

יתר של  יותר ללא הרטבת  3.5 לחלופין, לקבלת תוצאות טובות 
 PROGRAM פני השטח,בחרו בתכנית 2, בלחיצה על כפתור

)כמפורט בסעיף 5(..

לפני הסרת המטלית מהמתפס, המתינו מספר דקות 
להתקררותה. אין להשתמש במתפס ללא מטלית.

כדי למנוע מלכלוך מוצק או נוזלי המצטבר במכל האיסוף 
להפיץ ריח רע, מומלץ לרוקן ולנקות את מכל האיסוף 

לאחר כל שימוש.

4. ניקוי שטיחים 
אזהרה: למען הבטיחות, כוונו תחילה את זרם הקיטור 
לאזור נסתר, ובדקו לאחר שהתייבש שהקיטור לא גרם 

לשינוי צבע או לנזק אחר.
4.1  לשאיבה בלבד, העבירו את המברשת האוניברסלית החדשנית 
למצב C )ללא זיפים( בלחיצה על הדוושה. וודאו שלא מחוברת 

מטלית למברשת.

למען הבטיחות, הפעילו את נעילת הזרמת  הקיטור 
שעל הידית.

4.2 לחצו על כפתורהשאיבה שעל המכשיר לשאיבת האבק מפני 
ניתן להתאים את עוצמת השאיבה בהסטת הסמן  השטח. 

שעל הידית.

המברשת  את  העבירו  שאיבה,  עם  יחד  בקיטור  לניקוי   4.3
 1.5 ודאו שביצעתם את הסעיפים   .A האוניברסלית למצב 
1.6. חברו את מטלית הניקוי המצורפת למתפס המיוחד  ו- 
ואותו הניחו על הרצפה ומעליו את המברשת האוניברסלית. 
לחצו קלות עד שישמע קליק הנעילה במקום. הפעילו את הדוד 
בלחיצה על כפתור ההפעלה שלו )ON( והתאימו את עוצמת 
הקיטור בלחיצה על הכפתורים פלוס ומינוס. לסוג זה של פני 
שטח מומלץ להשתמש בעוצמת הקיטור הבינונית. נורית החיווי 
תהבהב עד שהדוד יגיע לטמפרטורת העבודה שלו. לכיבוי הדוד 

.)OFF( לחצו ארוכות על כפתור הכיבוי שלו

4.4 בטלו את נעילת הזרמת  הקיטור והתחילו להזרים קיטור בלחיצה 
על הדק הזרמת הקיטור שעל הידית, בו זמנית או לסרוגין עם 

פעולת שאיבה בלחיצה על כפתור השאיבה. 
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4.5 השילוב של פעולת הקיטור  יחד עם פעולת השאיבה, מאפשר 
פני השטח.  ביעילות תוך חיטוי  למטלית להסיר את הלכלוך 
הפעולה תורמת גם לרענון צבע הסיבים ולייבוש מהיר יותר. 
 PROGRAM 3, בלחיצה על כפתור  לחילופין, בחרו בתכנית 

)רק בדגם MCV70  וכמפורט בסעיף 5(.

כדי למנוע מלכלוך מוצק או נוזלי המצטבר במכל האיסוף 
להפיץ ריח רע, מומלץ לרוקן ולנקות את מכל האיסוף 

לאחר כל שימוש.

5. תוכניות ניקוי
Unico מצויד בתוכניות ניקוי אוטומטיות מוגדרות מראש לוויסות 
ומשך השאיבה בהתאמה לפני השטח. לחצו על  לחץ הקיטור 
נורית החיווי  PROGRAM שבלוח בקרה, עד שתדלק  כפתור על 

המתאימה לתכנית הרצויה.

רצפה קשה - לחצו והחזיקו עד 30 שניות את הדק 
על  שחרור הקיטור שעל הידית. עם הרפיית הלחץ 
הידית, תחל אוטומטית פעולת שאיבה למשך הזמן 
הדרוש לייבוש הרצפה. חזרו על הפעולה לפי הצורך.

P1

פרקט וריפוד - לחצו והחזיקו את הדק שחרור הקיטור 
שעל הידית. במקביל לשחרור פרצי הקיטור, תתבצע 

פעולת שאיבה.
P2

זכוכית ושטיחים - לחצו והחזיקו עד 30 שניות את 
הדק שחרור הקיטור שעל הידית. עם הרפיית הלחץ 
על הידית, תחל אוטומטית פעולת שאיבה למשך הזמן 
הדרוש לייבוש המשטח. חזרו על הפעולה לפי הצורך.

P3

MCV70

6. ניקוי חלונות ואריחים 
משינוי  תסדר  לא  שהזכוכית  להבטיח  כדי  אזהרה: 
טמפרטורה קיצוני, יש לחמם אותה בהדרגה ע"י הזרמת 

קיטור מרחוק.
1.6. הפעילו את הדוד  ו-   1.5 ודאו שביצעתם את הסעיפים   6.1
בלחיצה על כפתור ההפעלה שלו )ON( והתאימו את עוצמת 
הקיטור בלחיצה על הכפתורים פלוס ומינוס. לסוג זה של פני 
שטח מומלץ להשתמש בעוצמת קיטור בינונית. נורית החיווי 
לכיבוי  יגיע לטמפרטורת העבודה שלו.  תהבהב עד שהדוד 

 .)OFF( הדוד לחצו ארוכות על כפתור הכיבוי שלו

6.2  בדגם MCV70  בלבד, חברו את המברשת 2 ב-1 לידית או 
לצינור הטלסקופי. לחצו על הסמן שבאביזר והחליקו קדימה 
נעילת הזרמת  ודאו שחרור  כדי להסיר את מסגרת הגומי. 

הקיטור שעל הידית.

6.3  לחצו לחיצה ארוכה על הדק הזרמת הקיטור שעל הידית 
להמסת הלכלוך.

6.4  הפעילו שאיבה תוך העברת המברשת על פני השטח לייבוש. 
ופשוט, ללא השארת  ניקוי מהיר  ב-1 מאפשרת   2 המברשת 

סימנים או כתמים.

6.5 ניתן להתאים אוטומטית את השילוב הדרוש של עוצמת קיטור 
3, בלחיצה על כפתור  ידי בחירת תכנית  וזמן שאיבה, על 
PROGRAM )כמפורט בסעיף 5(. השילוב של קיטור ושאיבה 
מאפשר חיטוי יעיל של פני השטח, המסת לכלוך וסילוקו, חיסול 

חיידקים וקרדית וייבוש מהיר של פני השטח.

6.6 בדגם MCV50  בלבד, השתמשו בידית ללא אבזרים. לחצו 
והחזיקו את הדק שחרור הקיטור שעל הידית כדי להמיס את 
יבשה  הלכלוך שעל פני השטח. לאחר מכן העזרו במטלית 

לניגוב הלכלוך שהומס על ידי הקיטור.

6.7  ניתן לרכוש את המברשת 2 ב-1  כדי לשלב את פעולות הקיטור 
והשאיבה כמפורט בסעיף 6.2 והלאה.

6. ניקוי ריפודים )ספות, כורסאות מזרנים וכו'(
אזהרה: למען הבטיחות, כוונו תחילה את זרם הקיטור 
לאזור נסתר, ובדקו לאחר שהתייבש שהקיטור לא גרם 

לשינוי צבע או לנזק אחר.
7.1 לשאיבה, חברו לידית, בהתאם למשטח שיש לנקות, את אחד 
 ,)MCV70 האביזרים הבאים: מברשת 2 ב-1 )רק עבור דגם 

מברשת טורבו מיני, או צינור 2 ב-1  )במצב 2(.

7.2 לחצו על כפתור השאיבה שעל המכשיר כדי להתחיל בניקוי. 
התאימו את עוצמת השאיבה בהזזת הסמן שעל הידית.

7.3 בדגם MCV70 שלבו את פעולות הקיטור והשאיבה,באמצעות 
או  לידית  ב-1 עם הכיסוי הספוגי המיוחד   2 חיבור מברשת 

לצינור הטלסקופי.

וודאו שמסגרת הגומי נמצאת התוך האביזר.
1.6. הפעילו את הדוד  ו-   1.5 ודאו שביצעתם את הסעיפים   7.4
בלחיצה על כפתור ההפעלה שלו )ON( והתאימו את עוצמת 
הקיטור בלחיצה על הכפתורים פלוס ומינוס. לסוג זה של פני 
נורית  שטח מומלץ להשתמש בעוצמת הקיטור המינימלית. 
יגיע לטמפרטורת העבודה שלו.  החיווי תהבהב עד שהדוד 

.)OFF( לכיבוי הדוד לחצו ארוכות על כפתור הכיבוי שלו

7.5  בטלו את נעילת הקיטור והמשיכו בהזרמת הקיטור או בשאיבה 
ועל כפתור  הידית  בלחיצה על הדק הזרמת הקיטור שעל 

השאיבה, בהתאמה. 
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או לסרוגין,  והשאיבה במקביל  7.6 השילוב של פעולות הקיטור 
מאפשר הסרת הלכלוך ביעילות תוך חיטוי פני השטח. הפעולה 
תורמת גם לרענון צבע הסיבים ולייבוש מהיר יותר. לחילופין, 
 PROGRAM כפתור  על  בלחיצה   ,3 בתכנית  לבחור  ניתן 

)כמפורט בסעיף 5(.

7.7 בדגם MCV50 ניתן לנקות באמצעות שילוב פעולות הקיטור 
והשאיבה באמצעות המברשת 2 ב-1 )אופציונלית - לרכישה 

בנפרד( כמפורט בסעיף 6.3 והלאה.

8. ניקוי משטחים באמבטיה ובמטבח 
8.1  לשאיבה בלבד, חברו את האביזר ִּפָּיה לקיטור, עם המברשת 

המעוגלת, לידית.

1.6. הפעילו את הדוד  ו-   1.5 ודאו שביצעתם את הסעיפים   8.2
בלחיצה על כפתור ההפעלה שלו )ON( והתאימו את עוצמת 
הקיטור בלחיצה על הכפתורים פלוס ומינוס. לסוג זה של פני 
שטח מומלץ להשתמש בעוצמת הקיטור המרבית. נורית החיווי 
תהבהב עד שהדוד יגיע לטמפרטורת העבודה שלו. לכיבוי הדוד 

.)OFF( לחצו ארוכות על כפתור הכיבוי שלו

8.3 ודאו שביטלתם את נעילת הקיטור שעל הידית ולחצו לחיצה 
להמיס  כדי  הידית  שעל  הקיטור  הזרמת  הדק  על  ארוכה 

באמצעותו את הלכלוך. 

ִּפָּית שאיבה לִּפָּית הקיטור ושלבו פעולת  8.4  חברו את האביזר 
שאיבה בפעולת הקיטור לייעול הניקוי.

הצבעים השונים של המברשות מזהים התאמה לסוגי 
משטחים שונים.

9. ניקוי רהיטים ומשטחים עדינים
9.1  חברו את האביזר צינור 2 ב-1 לידית במצב 1 ולחצו על כפתור 
השאיבה שעל המכשיר כדי להתחיל בשאיבה. ניתן להתאים 

את עוצמת השאיבה על ידי הזזת הסמן שעל הידית.

1.6. הפעילו את הדוד  ו-   1.5 ודאו שביצעתם את הסעיפים   9.2
בלחיצה על כפתור ההפעלה שלו )ON( והתאימו את עוצמת 
הקיטור בלחיצה על הכפתורים פלוס ומינוס. לסוג זה של פני 
נורית  שטח מומלץ להשתמש בעוצמת הקיטור המינימלית. 
יגיע לטמפרטורת העבודה שלו.  החיווי תהבהב עד שהדוד 
לכיבוי הדוד לחצו ארוכות על כפתור הכיבוי שלו )OFF(. ודאו 
ולחצו ארוכות על הדק  שנעילת הקיטור על הידית מבוטלת 
הזרמת הקיטור שעל הידית תוך שאתם מכוונים אותו לעבר 

מטלית בד.

אזהרה: אין לכוון את זרם הקיטור ישירות למשטח.

יישמו תחילה באזור נסתר,  אזהרה: למען הבטיחות, 
ובדקו לאחר שהתייבש שהקיטור לא גרם לשינוי צבע 

או לנזק אחר.
9.3 השתמשו במטלית הבד הרוויה בקיטור כדי לנקות את המשטח 

מבלי להתעכב יותר מדי באותו מקום.

10. שימושים נוספים
אזהרה: למען הבטיחות, כוונו תחילה את זרם הקיטור 
לאזור נסתר, ובדקו לאחר שהתייבש שהקיטור לא גרם 

לשינוי צבע או לנזק אחר.
10.1  ניתן לשאוב אבק מוילונות באמצעות הידית בלבד כדי להסיר 
מהם אבק וקרדית. הקיטור יכול להסיר ריחות ולרענן את הצבע. 

יש להשתמש בעוצמת הקיטור המינימלית.

10.2 להסרת כתמים משטיחים וריפודים, חברו את אבזר ִּפָּיה לקיטור 
בזווית הגדולה  ישירות כלפי המשטח  זרם הקיטור  וכוונו את 
ביותר האפשרית )לא אנכית למשטח( תוך שאתם לוחצים עם 
מטלית בד על הצד השני כדי לאסוף את הלכלוך המומס בלחץ 

הקיטור. יש להשתמש בעוצמת הקיטור המינימלית.

זהירות: סכנת כוויה!

עלי צמחים  ניתן לרענן  והוספת לחות:  טיפול בצמחים    10.3
באמצעות שימוש בקיטור ושאיבה יחד עם הידית בלבד, בעוצמת 
גם  ניתן  50 ס"מ מהצמח.  ובמרחק של  הקיטור המינימלית 
להשתמש בקיטור כדי לרענן חללים, במיוחד כאלה שרוויים 

בעשן סיגריות.

11. כשנגמרים המים
כאשר לא נותרים יותר מים במכל, נורית חיווי, עם סמל של ברז, 
תאיר בלוח הבקרה ויושמע צליל התרעה. פתחו את הדלת, מלאו 
את המכל במים, מבלי שיעלה על גדותיו וסגרו את הדלת. הקפידו 
למלא את המכל במים אך ורק כאשר המכשיר מנותק מהחשמל. 
מערכת המילוי העצמי, מאפשרת מילוי במים גם אם הדוד אינו קר.

לפעולת שאיבה בלבד אין צורך במים.
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12. תחזוקה כללית
נקו את החלק החיצוני של המכשיר רק באמצעות מטלית לחה ומי 
ברז. ניתן לנקות את כל האביזרים במים זורמים. ודאו שהם יבשים 
לחלוטין לפני השימוש הבא. אין להשתמש בחומרי ניקוי משום סוג. 

13. ניקוי מכל איסוף הלכלוך
)תחזוקה רגילה(

13.1 ודאו שהמכשיר כבוי ומנותק מרשת החשמל.

13.2 נתקו את מכל איסוף הלכלוך והסירו אותו.

13.3 אחזו בידית העליונה וסובבו עם כיוון השעון.

13.4 הסירו בזהירות את יחידת המסנן תוך משיכה איטית כלפי 
מעלה ורוקנו את מכל איסוף הלכלוך לפח האשפה.

13.5 שטפו את מכל איסוף הלכלוך ויחידת המסנן במים זורמים 
ונערו כדי להסיר את עודפי מים. פעולה זו מומלצת במיוחד 

לאחר שאיבת נוזלים ו/או לאחר שימוש בקיטור.

13.6 הרכיבו מחדש את כל החלקים בסדר הפוך לסדר הפרוק. 
יחידת מסנן Unico לא חייבת להיות יבשה והיא מוכנה לשימוש 
מיידי ללא צורך בהמתנה. עם זאת, מומלץ על ייבוש מלא של 

כל החלקים לפני אחסון, כדי למנוע ריחות לא נעימים.

יש לרוקן את מכל איסוף הלכלוך בכל פעם שרמת הלכלוך הגיעה 
לסימוןMAX וכן לאחר כל שימוש כדי למנוע היווצרות ריחות לא 

נעימים.

אזהרה: אם נוצר קצף בתוך מכל איסוף הלכלוך )בד"כ בשל 
שאריות חומר ניקוי( נקו מיידית אותו ואת המסננים כמפורט 

בסעיפים 13 ו-14.

14. ניקוי מסננים
)תחזוקה מיוחדת(

14.1 ודאו שהמכשיר כבוי ומנותק מרשת החשמל.

14.2 שחררו והסירו את מכל איסוף הלכלוך.

14.3 הנמיכו את ידית אחיזת יחידת מסנן וסובבו את המכסה עד 
ששני המשולשים יהיו חופפים.

והסירו את מסנן  14.4 הרימו את המכסה במשיכה כלפי מעלה 
הרשת.

ומשכו אותה  14.5 תפסו בידית אחיזת היחידה הרב-ציקלונית 
כלפי מעלה.

14.6 שטפו את מסנן הרשת והיחידה רב-ציקלונית במים זורמים.

והרכיבו מחדש את כל החלקים בסדר  14.7 סחטו את המסנן 
הפוך לסדר הפרוק תוך שאתם מוודאים שרשת המסנן תפנה 

כלפי מעלה.

HEPA מגוף המכשיר תוך ניתוקו מהמנוף  14.8 הסירו את מסנן 
המתאים.

ונערו אותו בעדינות  זורמים  HEPA במים  14.9 שטפו את מסנן 
ומים. לפני החלפת המסנן במכשיר,  להסרת שאריות לכלוך 
ישירה לשמש, במשך  לייבוש טבעי ללא חשיפה  הניחו אותו 

יממה לפחות.

והחליפו אותם  אזהרה: בדקו את המסננים במהלך הניקוי 
באם נגרם להם נזק.

יש לנקות את המסננים לפחות פעמיים בשנה.

15. ניקוי הדוד
)תחזוקה מיוחדת(

זהירות: סכנת כוויה!

אזהרה: סכנת כוויה!  לפני הטיפול בדוד, כבו את המכשיר, 
והניחו לדוד להתקרר במשך לפחות  נתקו אותו מהחשמל 

שעתיים.
השתמשו במפתח "אלן" מספר 6.

לשמירה על ביצועי המכשיר, הקפידו לנקות את הדוד לפחות אחת 
לשנה או לאחר 50 פעם של שימוש "כבד".

15.1 רוקנו לחלוטין את מכל המים והסירו את מכל איסוף הלכלוך.

15.2 הניחו את המכשיר על צידו והסירו את המכסה באמצעות 
מטבע.

15.3 פתחו את הברגת מכסה הדוד באמצעות מפתח אלן מספר 6.

15.4 מזגו 200 מיליליטר מי ברז לתוך הדוד.

אזהרה: מזגו בזהירות והקפידו שלא למזוג מעבר לכמות זו 
כדי שהמים לא יגלשו.

15.5 שטפו את הדוד ושפכו את המים לכיור. חזרו  על הפעולה עד 
שהמים היוצאים יהיו נקיים.

15.6 מזגו 200 מיליליטר של מים לדוד והבריגו חזרה את המכסה 
שלו. ודאו שנסגר הרמטית והחזירו את המכסה החיצוני למקומו.

15.7 מלאו מחדש את מכל המים וסגרו את הדלת.

15.8 הפעילו את המכשיר לפעולת קיטור וכוונו את זרם הקיטור 
לתוך כיור או מכל אחר עד שהקיטור יהיה נקי לחלוטין.
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16. ניקוי אביזר מברשת מיני- טורבו
)תחזוקה מיוחדת(

16.1 סובבו את אום הנעילה והסירו את החלק העליון של האביזר.

16.2 נקו את פנים האביזר והרכיבו אותו מחדש בסדר הפוך.

17. ניקוי צינורות השאיבה
)תחזוקה מיוחדת(

17.1 הפעילו את המכשיר בלחיצה על כפתור ההפעלה.

ורוקנו את מכל איסוף  נקיים ממכל  ליטר מים  17.2 שאבו כחצי 
הלכלוך.

17.3 חזרו על הפעולה עד שהמים במכל איסוף הלכלוך יהיו נקיים.

אוויר במשך  ויבש, שאבו  נקי  17.4 לאחר שמכל איסוף הלכלוך 
לפחות 5 דקות כדי לייבש לחלוטין את הצינורות.

17.5 ודאו שמכל איסוף הלכלוך והמסננים יבשים לחלוטין.

מומלץ לנקות את הצינורות בכל פעם שמנקים את המסננים ולאחר 
כל שימוש "כבד" במכשיר.

18. אחסון
18.1 כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל.

כדי להפעיל את  18.2 משכו את כבל החשמל קדימה בעדינות 
המותח האוטומטי המושך אותו בעדינות חזרה למכשיר.

18.3 הצינור הטלסקופי והצינור הגמיש יכולים להיות מאוחסנים 
בגוף  המכשיר, תוך החלקת המברשת האוניברסלית לתוך 

מערכת ההחניה שעל המכשיר.

אזהרה: אין להרים את המכשיר כאשר הצינור הטלסקופי 
והמברשת במצב חניה.

לפני האחסון יש לוודא שכל החלקים יבשים כדי למנוע היווצרות 
ריחות לא נעימים.

התרעות

פתרוןסיבההתרעה
- נורית החיווי מחסור במים מהבהבת

- מושמע צליל ממושך

- נוריות התוכניות מהבהבות

- נורית 1 של כיוון קיטור מהבהבת

תקלת דוד

כבו את המכשיר למספר דקות והפעילו 
אותו מחדש.

אם ההתרעה אינה מפסיקה, כבו את 
המכשיר, נתקו אותו מהחשמל ולאחר 

שהתקרר הביאו אותו לתחנת שרות.

- נורית החיווי מחסור במים מהבהבת

- מושמע צליל ממושך

- נוריות התוכניות מהבהבות

- נורית 2 של כיוון קיטור מהבהבת

הדוד אינו מגיע 
לטמפרטורת העבודה

- נורית החיווי מחסור במים מהבהבת

- מושמע צליל ממושך

- נוריות התוכניות מהבהבות

- נורית 3 של כיוון קיטור מהבהבת

המשאבה ממשיכה 
לשאוב מים
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טיפול בתקלות נפוצות

פתרוןסיבהתקלה

בדקו את הכבל ואת השקעאין חשמלUNICO לא נדלק

בדקו ושחררו חלקי לכלוך הגורמים לסתימותמעבר אוויר בצינורות או אביזרים חסוםשאיבה חלשה

אין שאיבה

מכל איסוף לכלוך מלא

עוצמת שאיבה מכוונת למינימום

מכל איסוף לכלוך או צינור לא יושב טוב במקומו

מסננים סתומים

רוקנו את מכל איסוף הלכלוך

הגבירו את עוצמת השאיבה בהסטת הסמן 
שעל הידית

הושיבו אותם טוב במקום

נקו את המסננים כמתואר בסעיף 14

דליפה במהלך שאיבת נוזלים
MAX מפלס הנוזלים במכל האיסוף עבר את סימון

נוצר קצף במכל איסוף הלכלוך

רוקנו את מכל איסוף הלכלוך

נקו כמתואר בסעיפים 13 ו-14

UNICO אינו מוציא קיטור

הדוד לא הופעל

אין מים בדוד

לא חובר צינור קיטור

נעילת זרימת קיטור מופעלת

טרם נוצר לחץ בדוד

לחצו על כפתור הפעלת הדוד

מלאו מים כמתואר בסעיף 11

חברו כמתואר בסעיף 1 והאיור בעמ' 3

בטלו את נעילת זרימת הקיטור

המתינו עד שנורית חיווי קיטור חדלה להבהב

הסירו את המתפס עם המטלית מהמברשתלמברשת מחובר המתפס עם המטליתבורר מצב המברשת האוניברסלית אינו פועל

לחצו ידנית על כפתור השאיבהקצב השאיבה האוטומטי איטי מדיבתוכנית אוטומטית, המשטח אינו מתייבש

לחצו על כפתור פלוס להגברת העוצמהעוצמת הקיטור כוונה למינימוםיש לחץ בדוד אבל יוצא מעט קיטור

הצטבר לכלוך רטוב במכל איסוף הלכלוךריח רע בפעולת שאיבה
נקו את מכל איסוף הלכלוך כמתואר בסעיף 13

אם לא הואיל, המשיכו לסעיפים 14 ו-17.

ספגו במטלית עד שיתחממוצינורות שעדיין קריםפליטת קיטור מלווה בטיפות מים

העבירו את המברשת האוניברסלית למצב Aהמברשת במצב B או Cהמתפס עם המטלית לא ננעל למברשת

שמנו עם משחת סיליקון או וזליןהאטמים לוחצים מדיקשה להרכיב את האביזרים

וחזרו יש אוויר במערכת הדודמשאבת מילוי הדוד ממשיכה לפעול לו להתקרר  כבו את המכשיר, הניחו 
על הפעולות המתוארות בסעיף 1.

לאחר  הרצפה  על  נותרו  נוזלים  עקבות 
השאיבה

נותרו נוזלים בצינורות

הרצפה עדיין רטובה

שאבו אוויר עד לייבוש הצינורות

חזרו על פעולת השאיבה
אם הבעיות נמשכות, פנו לתחנת שירות מורשית.
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רשימת תחנות שרות

יבנה
מעבדה 
ראשית: 

מחסני יבנה

הירמוך 1 
)בניין "מול 

הצומת"(
08-9327050

קרית חיים 

מעבדה 
מרכזית אזור 
הצפון: ש.א. 

אוראל

04-8404428האצטדיון 21

מרכז מסחריחשמל קמיאשדוד
08-8525104ב', חנות 24

09-9540475סוקולוב 70משרקיהרצליה

03-5519576רבינוביץ 11כל-בו יוסיחולון

04-6790469יוחנן בן זכאי 3תיקון טיביטבריה 

חיפה 
ש.א אוראל)מפרץ(

ההסתדרות 
271 מפרץ 

חיפה
04-8404428

חיפה 
04-8401076האצטדיון 21אלקטרו זול)מפרץ(

עזרא 12 פ. חשמל לביתירושלים
02-5812793יחזקאל

הגידם 1 שרות כלירושלים
02-6231891

02-6241741

קרית 
שד' ירושליםשירות אלדןביאליק

1504-8722442

חשמל נתניה
09-8822755הרצל 31בלומנפלד

פתח 
03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירתקווה

תעודת אחריות למערכת ניקוי בקיטור
תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה 

של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום . 1
כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו 
כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה 

רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע . 2
חשמל.

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת מיום המכירה . 3
כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין 

תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.

מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה . 4
לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:

נכונים שלא בהתאם  או לשימוש בלתי  נתון לטיפול  א. היה 
להוראות השימוש, או

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך 
שלנו, או

ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

והאחזקה השוטפות,  ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול 
בתדירות האמורה בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא . 5
מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 6

נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.. 7
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פרטי רישום אחריות 
לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר 
תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל

www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה

מס' טלפוןשם פרטישם משפחה

רחובשכונהמיקודעיר

דירהקומהכניסהבית

מס' סידוריצבעדגםמכשיר

דואר אלקטרוניתאריך רכישהמקום הרכישה
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