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מדריך למשתמש – מגב אלחוטי

BOBOT MOP 8900
תודה על בחירתכם !!
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 .1הוראות בטיחות :
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות ,חושיות או
שכליות מופחתות ,או עם העדר ניסיון וידע .אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות
לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
ילדים צריכים להיות תחת השגחה ,כדי להבטיח ,שהם לא משחקים עם המכשיר.

המוצר מופעל באמצעות סוללה





















השתמש אך ורק בספק הכח שמסופק עם המוצר,שימוש בספק כח אחר יכול לגרום
לנזק  /סכנה.
יש להשתמש בשקע חשמל מתאים ,אין להשעין על ספק הכח או כבל החשמל
חפצים כבדים.
אין לכסות את ספק הכח בזמן השימוש.
אין להשתמש בספק הכח בסביבה לחה ,אין לגעת בידיים רטובות.
יש לחבר את ספק הכח לשקע עם מתח מתאים ,כפי שרשום על גבי הספק.
אין להשתמש בספק כח שבור ,או בכבל חשמלי פגום .אין לנתק את ספק הכח
מהקיר במשיכה מהכבל.
אל תנסה לתקן את ספק הכח  ,במידה והספק נירטב יש לקבל שרות בתאום מול
הסוכן המורשה של .BOBOT
המוצר משתמש בסוללה ,קיימת סכנת שרפה או צריבה כימית בשימוש לא מתאים,
אין להשתמש בטמפ' גבוהה מ  ,60⁰Cאו להכניס לאש.
אין לזרוק לפח – יש להעביר למרכז מחזור אלקטרוניקה.
שמור על הוראות ההפעלה והוראות הבטיחות לשימוש עתידי
הפעל את המוצר בהתאם להוראות ההפעלה במדריך זה
אל תחשוף את המוצר למקור חום חזק כגון רדיאטורים ,מפזרי חום וכו'
אל תציב את המוצר בקרבה למקור מגנטי חזק.
הרחק את המוצר והאביזרים הנילווים מהישג ידם של ילדים.
יש להשתמש במוצר ע"פ ההוראות במדריך זה ,במידה והשימוש לא יעשה כך היצרן
ונציגיו לא יהיו אחראים לנזקים שיגרמו למשתמש.
מתאים לשימוש רק במשטחים חלקים ,אין להשתמש לניקוי חלונות ,קירות או
משטחים לא חלקים.
אין להכניס את המוצר למים
אין לגעת במברשות תוך כדי עבודת המוצר
יש לחבר את מברשת הרחיצה  /ווקס לפני השימוש
בהפעלת המכשיר יש לוודא שהזווית בין המוט לקרקע לא
תעלה על  80מעלות.



כדי למנוע שימוש יתר בווקס שיגרום להחלקה מומלץ
להשתמש ב  80mlל  100מ"ר לכל היותר



במידה והולכים לאחסן את המוצר לזמן ארוך – יש לרוקן
את מיכל המים ולייבשו.
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 .2התקנת המוצר
צינורית אלומיניום – חלק עליון
הכנס את הצינורית ליחידת ידית
ההפעלה עד לשמיעת "קליק"

צינורית אלומיניום חלק תחתון
הכנס את הצינורית למכשיר עד לשמיעת
קליק.

 .3אופן ההפעלה
 .3.1בחירת סוג מברשת ניקוי
המטלית שמיועדת לשטיפה מגיעה בצבע ורוד או אפור
והמטלית שמיועדת לווקס לפרקטים מגיעה בצבע כחול או
ירוק.

מטלית שטיפה

מטלית לווקס
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 3.2מילוי מיכל המים  /ווקס
העזר במיכל מילוי על מנת למלא את מיכל המכשיר במים
נקיים או בנוזל ווקס להברקת פרקט עץ.
ניתן להוסיף למים מעט סבון לניקוי רצפות.
 3.3כיבוי והדלקה
 .1לחץ באמצעות הרגל קלות על כפתור ההדלקה ,נורת
הלד נדלקת – ניתן להתחיל לעבוד.
 .2לחץ באמצעות הרגל קלות על כפתור ההדלקה ,נורת
הלד נכבת – המכשיר כבוי
במידה והמכשיר דולק ללא הפעלה למשך יותר מ  10דקות,
המכשיר נכנס למצב "שינה" אוטומטית ,לחץ פעמיים על
כפתור ההדלקה בכדי "להעיר" אותו.
 3.4הפעל  /כבה התזת נוזל
הפעל את המכשיר בלחיצה על כפתור ההדלקה
לחץ על כפתור ההתזה בידית ההפעלה לצורך הפעלת
המתז במים  /חומר ניקוי  /תמיסת ניקוי  /שמן ווקס.
נורת החיווי אמורה לפעול באור אדום ,במידה ונורת החיווי
לא פועלת – יש להחליף  /להכניס סוללות  AAAלידית
ההפעלה ואז להפעיל את המכשיר מחדש.
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 3.5חיווי סוללה
ישנם שלוש רמות לחיווי סוללה כפי
שמופיעים על הסוללה המתפרקת :
שלוש נורות ירוקות – 100%
שתי נורות – 65%
נורה אחת –  - 30%סוללה חלשה – יש צורך בהטענה.
 3.6הטענה
יש לטעון את הסוללה רק שהיא נחלשת ומגיעה לנורה
ירוקה אחת בלבד.
יש לטעון את הסוללה אך ורק במטען מקורי ואין להשתמש
בסוללות חליפיות על מנת שלא לגרום נזק למוצר.
לאחר כשנה הסוללה נחלשת ,במידה וזמן העבודה נמוך מ
 15דקות לאחר טעינה מלאה – יש לרכוש סוללה חדשה.
שים לב
במידה והמכשיר נכבה תוך כדי עבודה – יש ללחוץ על
כפתור ההפעלה התחתון ולכבות את המכשיר (למרות
שאינו עובד )
מומלץ לטעון את הסוללה כשהיא מנותקת מהמכשיר
ולחבר אותה לפני השימוש  /לאחר הטעינה.
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 .4חלקי המוצר :
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 .5פתרון בעיות
בעיה
נורת ה  LEDפועלת,
אבל המנוע לא מתחיל
לעבוד ולא מתיז מים
מתז המים לא עובד

סיבה אפשרית
סוללות ה  AAAהתרוקנו

פתרונות
החלף את הסוללות בידית
השליטה

 .1מחסור במים  /נוזל
אחר
 .2כניסת אוויר
למשאבת המים.

 .1הוסף מים או נוזל
אחר
 .2לחץ על כפתור
הפעלת המתז מספר
פעמים להוצאת
האוויר.
השתמש בעדינות בסיכה
לפתיחת הסתימה
שטוף את המתז עם מים
נקיים
הטען את הסוללה

הגנה מחימום יתר של
המנועים

אל תפעיל את המכשיר
עד שיתקרר

הגנה מפריקת מתח
מופעלת

נתק את המכשיר למספר
שניות וחבר מחדש

הסוללה חלשה

חבר למטען למספר
שניות ,נתק ,וחבר שנית
טען את הסוללה ללא
חיבור למכשיר

מתז חסום

מתז חסום

נזילה מהמתז (ללא
הפעלה )
אור חיווי ירוק אחד על
הסוללה הפריקה ,המנוע
עובד היטב
נורת ה  LEDעובדת,
המתז עובד ,המנועים לא
עובדים
 LEDלא עובד
המתז לא עובד
המנועים לא עובדים
הנורות על הסוללה
מהבהבות בחיבור למטען
המכשיר החל לעבוד
באופן "עצמאי" לאחר
שחובר לטעינה

חלקיקים מוצקים בשמן
ווקס  /נוזל ניקוי
סוללה חלשה

המכשיר נכבה תוך כדי
עבודה אבל הכפתור
התחתון לא נלחץ לכיבוי +
בבית יש מכשיר חשמלי
שמשדר על אותו תדר
אינפרא אדום שהמכשיר
משתמש בו

חשוב מאוד :
 .1בשימוש ארוך המנועים עלולים להתחמם ,במידה וההגנה מחימום יתר
מופעלת ,אל תדליק את המכשיר מחדש עד לקרור
 .2מומלץ לא להשתמש יותר מחצי שעה ברציפות על מנת למנוע מצב של
חימום וקיצור חיי המנוע
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במידה ובעיות לא נפתרות בהתאם להמלצות מעלה – יש לפנות
לשרות.

 .6מפרט טכני
מס' דגם MOP 8900 :
מתח עבודה DC 14.4V :
הספק מנוע 85W :
רמת רעש 60dB :
תכולת סוללה  2,600mAh :ליתיום
זמן טעינה 2.5h :
זמן עבודה  :כ  35דקות
מיכל נוזל ניקוי 220ml :
מידות 8.5*39*122 cm :
משקל נטו 3.15kg :

 .7תכולת ערכה
מנקה  ,מתאם לחשמל ,מברשות שטיפה  ,מברשות ווקס  ,מדריך למשתמש ,מיכל
מדידה .
אביזרים אופציונליים נוספים :
מברשת שטיפה
מברשת לווקס

 .8אחסנה
 .1קצר את מוט האלומיניום למינימום
 .2דחוף את המוט מאחורה עד ש"יעמוד" באופן עצמאי (נתפס ביח' ניקוי)
 .3אל תשכח לשחרר את המוט לפני שימוש מחדש.
BOBOT is registered trademark in USA and protected from unauthorized access of use
Manufactrer :BOBOT (USA) TECHNOLOGY CO.,LIMITED
Address:61 Willet St.Unit#qq,Passaic,NJ07055
Made in China,designed in USA

הזכויות במדריך זה שייכות ליצרן וליבואן הרשמי – נ.י.נ .יעוץ ויבוא בע"מ

ט.ל.ח

