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לקוחות יקרים
.NOVO אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק 
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות 

לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.
אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם
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

פינוי
מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע על 

המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 
EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש )WEEE(, שאין 

להתייחס למוצר כאל אשפה 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. 
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הוראות בטיחות
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן . 1

לשימוש עתידי.
אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית . 2

בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו למעבדת שרות לבדיקה, 
תיקון או התאמה. 

יש להשתמש במכשיר זה רק למטרתו המקורית כמתואר בהוראות ההפעלה.. 3
יש להשתמש בשואב אך ורק כאשר מותקנים בו כל המסננים כשהם יבשים . 4

לאחר ניקוי. 
יש להשתמש רק בכלי ניקוי שאושרו לשימוש עם המכשיר.. 5
בזמן ניקוי מדרגות, אין להציב את המכשיר מעליכם.. 6
אין להשתמש במכשיר בחוץ ובמקומות רטובים.. 7
הרחיקו חלקי גוף וביגוד מחלקים מסתובבים של המכשיר. הקפידו בעיקר . 8

לשמור על שערכם שלא יתפס.
היזהרו משאיבת עצמים חדים או לוהטים )כמו בדלי סיגריות(.. 9

היזהרו משאיבת חומרים דליקים.. 10
יש להגן על המכשיר מפני פגיעה פיסית ואין לכסות אותו באופן שימנע . 11

איוורור נאות לפליטת חום. 
אין לפרק את המכשיר - במקרה של תקלה יש להביא אותו למרכז השרות.. 12
חברו לשקע חשמל מוארק )עם 3 חורים(. יש לוודא שאספקת החשמל . 13

לשקע עומדת בעומס הנדרש.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק המכשיר מרשת החשמל. נתקו . 14

מהחשמל במשיכת התקע בלבד ולא במשיכת הכבל.
שמרו על תקינות כבל החשמל והתקע. אסור לכופף את הכבל או למתוח . 15

אותו! היזהרו שלא להסתבך עם כבל החשמל ואין לגעת בו בידיים רטובות.
אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, . 16

על ידי סוכן השירות שלו, או על ידי אדם מוסמך אחר.
לאחר השימוש יש לנתק את המכשיר מהחשמל. אין לנקות את המכשיר . 17

כאשר הוא מחובר לחשמל.
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( מוגבלים גופנית . 18

או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה. הקפידו להשגיח שילדים לא . 19

ישחקו עם המכשיר.
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חלקי המכשיר

כיסוי ידית נשיאה1

כפתור הפעלה בדריכה2

נצרת גלילת הכבל פנימה3

פרוק מסנן יציאת אוויר4

פתחי פליטת אוויר5

גלגל אחורי6

שחרור בית מכל האבק7

בית מכל האבק8

גוף המכשיר9

צינור מתכת10

צינור גמיש11

אביזר קצה12
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הרכבה ופרוק
בית מכל האבק. 1

לחצו על כפתור שחרור בית מכל 
האבק והוציאו אותו החוצה.

מכל האבק הפנימי. 2
ביד אחת אחזו בידית מכל האבק 
וביד שנייה תפסו את המכסה שלו 

וסובבו. שימו לב להגיע לסימון של 
מצב לא נעול.

מכסה מכל האבק. 3
ביד אחת אחזו בידית מכל האבק 

וביד שנייה שחררו את תפס 
המכסה והרימו אותו.

מצוף. 4
ביד אחת אחזו בידית מכל האבק 

וביד השנייה שחררו את המצוף 
ממקומו.

צינור השאיבה. 5
משכו את טבעת האחיזה שעל 

הצינור לעבר פתח החיבור בגוף 
השואב עד שנשמע צליל "באנג" 

המציין שהחיבור "יושב" טוב 
במקומו.



DAV 720 | שואב אבק

6

הרכבה ופרוק
חיבור הצינור הגמיש לישר. 6

תקעו פנימה וסובבו קצת לשני 
הצדדים כדי שייכנס "עד הסוף".

מכל הצינור הישר לאביזר קצה. 7
תקעו פנימה וסובבו קצת לשני 

הצדדים כדי שייכנס "עד הסוף".

הוצאת והכנסת כבל החשמל. 8
לחצו את נצרת גלילת הכבל פנימה 

ומשכו את הכבל החוצה או הניחו 
לו להיגלל פנימה.

הדלקה וכיבוי. 9
דרכו בזהירות על כפתור ההפעלה 

כדי להדליק ולכבות את שואב 
האבק.

החנייה. 10
בסיום השימוש הניחו את אביזר 
הקצה על התפס שבגב השואב.



7

אביזרי קצה ערכה בסיסית

הרכיבו על הצינור הישר את אביזר הקצה המתאים.

התקן גדול שכולל מברשותהתקן לשאיבת אבק

התקן שמאפשר שאיבת שאריות נוזליםהתקן לשאיבת נוזלים

התקן עם פייה קטנה למקומות צריםהתקן למקומות קטנים

התקן משולב לשאיבת בדיםהתקן לספות ולוילונות

הרכבה ופרוק

אביזרי קצה ערכה מורחבת

אביזר שואב-חובט לשטיחים.

מילוי מים. 11
שואב אבק זה בנוי לפעול גם עם 

מסנן מים. שימו לב לקוו מפלס 
המים המומלץ. במקרה שמפלס 

המים יעבור את המכסימום המותר, 
השואב יכבה אוטומטית.
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אביזרי קצה ערכה מורחבת

מברשות רכות

רצועות גומי 
רכות
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אביזרי קצה ערכה מורחבת
1. אביזר לקיר ולתקרה

2. אביזר לניגוב עדין
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אביזרי קצה ערכה מורחבת
3. אביזר מיני טורבו עם מברשות רכות

4. אביזר מיני טורבו עם רצועות גומי רכות
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אביזרי קצה ערכה מורחבת
5. אביזר משולב עם מברשות מסתובבות

6. אביזר להסרת שערות שנתפסו
זהירות! אביזר חד שיש לשמור מחוץ להשג יד של ילדים!



DAV 720 | שואב אבק

12

תחזוקה שוטפת
ניקוי המסנן הספוגי. 1

לאחר כל שימוש החליפו או נקו 
את המסנן הספוגי כדי למנוע 

את סתימתו באבק. הגישה אליו 
מתאפשרת לאחר פתיחת מכל 
האבק כמתואר קודם. הקפידו 
להחזירו למכשיר כשהוא יבש 

לחלוטין!

ניקוי מסנן הפליטה. 2
החליפו או נקו תקופתית את מסנן 

הפליטה.הגישה אליו מתאפשרת 
לאחר פרוק פתחי פליטת האוויר 

כמתואר באיור.

החלפת ספוגית מסנן הפליטה. 3
החליפו או נקו תקופתית את מסנן 

הפליטה.הגישה אליו מתאפשרת 
לאחר פרוק פתחי פליטת האוויר 

כמתואר באיור.

זהירות!
כל פעולות התחזוקה צריכות להעשות אך ורק לאחר ניתוק שואב האבק 	 

מהחשמל!
יש לפנות את כל שקיות הניילון של האריזה ולהקפיד שלא יהיו בהישג יד של 	 

ילדים. סכנת חנק!
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פתרון בעיות

להלן בעיות נפוצות ודרכי פתרונן. באם נתקלתם בבעיות שלא הצלחתם לפתור, 
אנא פנו לשרות המוסמך בהקדם האפשרי.

דרכי פתרוןתאור הבעייה

בדקו אם תקע הכבל השתחרר משקע . 1השואב אינו נדלק
החשמל.

בדקו שמגיע חשמל לשקע שבקיר.. 2
בדקו שהדלקתם את שואב האבק.. 3

בדקו שאין חסימת זרימת אוויר כתוצאה . 1השאיבה חלשה
מלכלוך שנתקע באביזר הקצה.

 בדקו שאין חסימת זרימת אוויר כתוצאה . 2
ממסנן מלוכלך.

כבו מיידית את שואב האבק.. 1המנוע רועש מדי
בדקו שלא נתקע לכלוך כלשהו לאורך מסלול . 2

זרימת האוויר החל מאביזר הקצה ועד מסנן 
פליטת האוויר.
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רשימת תחנות שרות

מעבדה ראשית:יבנה
מחסני יבנה

הירמוך 1 )בניין "מול 
08-9333157הצומת"(

קרית חיים 
מעבדה מרכזית 

אזור הצפון: ש.א. 
אוראל

04-8404428האצטדיון 21

מרכז מסחרי ב', חנותחשמל קמיאשדוד
2408-8525104

09-9540475סוקולוב 70משרקיהרצליה

03-5519576רבינוביץ 11כל-בו יוסיחולון

04-6790469יוחנן בן זכאי 3תיקון טיביטבריה 

ההסתדרות 271 ש.א אוראלחיפה )מפרץ(
04-8404428מפרץ חיפה

04-8401076האצטדיון 21אלקטרו זולחיפה )מפרץ(

02-5812793עזרא 12 פ. יחזקאלחשמל לביתירושלים

02-6231891הגידם 1 שרות כלירושלים
02-6241741

04-8722442שד' ירושלים 15שירות אלדןקרית ביאליק

09-8822755הרצל 31חשמל בלומנפלדנתניה

03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירפתח תקווה
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תעודת אחריות לשואב אבק

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 כל חלק או . 1
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 חשמל.. 2

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת 4 שנים למנוע 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 לגבי כל מוצר . 4
אשר לפי שיקול דעתנו:

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

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

ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

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

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

חתימה וחותמת המוכר


