
 Dyson מדריך למשתמש
Omni-glide™
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מבט מלמעלה על השואב 
  Dyson Omni-glide™
המציג את מברשת 

הניקוי, המוט, המכל וגוף 
המכשיר.

הערכה כוללת
תחילת העבודה
טעינת המכשיר

החלפת הסוללה הנשלפת
ריקון המכל
ניקוי המכל

שטיפת המסנן
רחיצת גלילי המברשת

ניקוי האביזרים
פתיחת סתימות

טיפול בשואב



הערכה כוללת

גוף השואב 
עם ידית ומכל 

איסוף.

מברשת ניקוי רב 
  Dyson Fluffy™ כיוונית
עם שני גלילים וקצה 

החיבור פונה כלפי 
מעלה.

הקצה הצר של המחבר מתחבר למכל, והקצה 
הרחב יותר בתחתית מתחבר אל מברשת הניקוי 

או האביזר.

מברשת ניקוי רב כיוונית שואב אבק
Dyson Fluffy™

מוט

המטען הוא יחידה אחת 
עם תקע, מחבר וכבל.

מטען
 טוען את השואב עם או ללא 

תחנת העגינה.

ייתכן שחלק מהאביזרים לא יהיו כלולים בערכה.

.www.dyson.co.il :אפשר לרכוש אביזרים נוספים בכתובת

אביזר דו מצבי
שני אביזרים באביזר 

אחד - פיה רחבה 
ומברשת, למעבר 

מהיר בין מטלות ניקוי 
והסרת אבק בבית או 

ברכב.

אביזר זה משלב מברשת 
ואביזר לפינות ומסילות, 

שני אביזרים באביזר 
אחד. בשעת הצורך, ראש 

המברשת מחליק מטה 
בתוך האביזר לניקוי 

פינות ומסילות.

מברשת חובטת מיני 
ממונעת

פס מברשת ממונע, 
במברשת קטנה יותר 
ונועד להסרת לכלוך 

עמוק ממזרנים, ריפוד 
וספות.

מברשת ניקוי ממונעת 
קטנה יותר לחיבור 

המוט או ישירות אל 
ראש השואב.

אביזר Worktop לניקוי 
בגובה

מיועד לניקוי אזורים 
גבוהים במטבח, 

שולחנות ומשטחים 
קשים.

אביזר זה מחובר 
בזווית עם פיה בקצה.

אביזר מאיר לפינות 
ומסילות 

 LED עם תאורת
המאפשר לכם להגיע 

לחללים חשוכים וצרים 
ולראות היכן אתם 

מנקים.

מיועדת לניקוי רצפות 
ופרקטים. מגיעה ללא 

מאמץ לכל מקום ומכל 
כיוון: קדימה, אחורה 

ואפילו לצדדים.

אביזר ארוך בעל קצה 
מעוקל.

http://www.dyson.co.il


תחילת העבודה

כפתור הפעלה

מיקום כפתור ההפעלה 
בבסיס הידית של השואב.

מצבי עוצמה 
לחצו על הכפתור כדי 

לשנות את מצבי העוצמה.

החיבור בין המוט לגוף 
השואב, כשכפתור שחרור 

המוט נמצא בקו ישר עם 
הלחצנים שעל ידית השואב.

Eco מצב
 האיזון המיטבי בין עוצמה 

וזמן עבודה.

מחוונים המצביעים 
על האביזרים שאפשר 
לחבר ישירות לגוף של 

השואב או לקצה של 
המוט.

Max מצב
עוצמת שאיבה מקסימלית.

לניקוי יסודי של לכלוך עמוק.

מברשת ניקוי רב כיוונית 
Dyson Fluffy™

הגוף של שואב האבק 
 Dyson™ האלחוטי

Omni-glide  עם כפתור 
ההפעלה ולחצן בורר 

המצבים בבסיס הידית 
ומכל שבסיסו סגור.

שינינו את לחצן ההדק, כדי 
שתוכלו להחליף ידיים בקלות 

בזמן הניקוי סביב מכשולים.

מיועדת לניקוי רצפות 
ופרקטים. מגיעה ללא מאמץ 

לכל מקום ומכל כיוון: קדימה, 
אחורה ואפילו לצדדים.

חץ המצביע על הגוף המרכזי 
של שואב Omni-glide המתחבר 
אל מברשת הניקוי ™Fluffy הרב 

כיוונית.

האביזר לרצפה הרב כיווני של 
Dyson מציג את לחצן השחרור 

בצוואר הגמיש המחובר אל 
הגוף של מברשת הניקוי.



טעינת המכשיר

 להתנסות הטובה ביותר, אנו ממליצים על טעינה מלאה של השואב ושל 
כל סוללה נוספת מרגע פתיחת הקופסה ולאחר כל פעולת ניקוי.

 נורית ה-LED שבקצה הידית תהבהב כאשר המתח יורד ותיידע אתכם 
שיש לטעון את הסוללה.

חברו את המטען ישירות אל נקודת הטעינה שבבסיס הידית של השואב. 
אפשר גם לחבר את השואב אל תחנת העגינה כמוצג בהנחיות ההתקנה 

המצורפות אל תחנת העגינה.

 נורית ה-LED שבקצה הידית תהבהב באור כחול בעת הטעינה, והאור 
יכבה כאשר זו תסתיים.

זמן הטעינה עשוי להימשך עד ארבע שעות. הסוללה תוכננה להיות 
מחוברת באופן קבוע למטען.

השואב לא יפעל או לא תתאפשר טעינה שלו כאשר טמפרטורת החדר 
תהיה מתחת ל-5° צלזיוס. הדבר נועד להגן על המנוע והסוללה.

תוכלו לעזור בהארכת חיי הסוללה באמצעות מתן אפשרות לשואב 
להתקרר מעט לפני טעינה מחדש.

המטען מחובר ישירות 
ממקור המתח אל 

בסיס הידית.

החלפת הסוללה הנשלפת

אם ברשותכם סוללות נשלפות נוספות, אנו ממליצים שתחליפו בין 
הסוללות כדי לשמור על אחידות הביצועים.

הוצאת הסוללה
יש לדחוף את לחצן שחרור הסוללה שעל הידית ולהחליק את הסוללה 

אל מחוץ לשואב.

טעינת הסוללה.

התאמה מחדש של הסוללה
יש ליישר את הסוללה בהתאם לידית ולהחליק אותה פנימה. 
יש לדחוף בחוזקה עד שהיא נכנסת למקומה בצליל נקישה.

הלחצן שבקצה הידית נדחף.



ריקון המכל

.MAX-יש לרוקן את המכל ברגע שהלכלוך מגיע עד לקו ה
יתכן שתצטרכו לנקות את המסנן לעתים קרובות יותר, אם 

תשתמשו בשואב בזמן שהמכל מלא.

הסרת המוט
יש ללחוץ על לחצן שחרור המוט האדום, שנמצא בראש 

המוט, ולהרחיק את המוט מהמכל.

 סימון ה-MAX על מכל השואב מצביע 
 על כך שאין למלא אותו בלכלוך מעבר 

 לקו כאשר השואב נמצא בזווית של 
פעולה רגילה.

ריקון המכל
החזיקו את השואב מעל לפח האשפה. 

דחפו את כפתור השחרור האדום של המכל, תוך הימנעות מלחיצה על 
כפתור ההפעלה. תחתית המכל תיפתח והעטיפה הפנימית תחליק מטה 

ותנקה את הלכלוך.

אם המכל לא נפתח, בדקו אם כפתור השחרור לחוץ כלפי מטה במלואו.

הסרת המכל לצורך ריקון:
אם המכל לא התרוקן לחלוטין, הסירו את המכל ורוקנו את הלכלוך.

יש ללחוץ על הלחצן האדום הממוקם על גבי המסילה של המכל כדי 
לשחרר את המכל ולהחליק אותו מחוץ למסילה.

איור של המכל 
המתרוקן אל תוך 

שקית, ותמונות 
המדגימות איך 

 להימנע מלחיצה 
 על ההדק בעת 

ריקון המכל.

צמצום מרבי של מגע עם אבק
כסו את המכל היטב בשקית אטומה לאבק במהלך פעולת הריקון. הוציאו 

בזהירות את המכל, סגרו היטב את השקית והשליכו אותה.

הרכבה מחדש של השואב
אם הסרתם את המכל, החליקו אותו על גבי המסילה חזרה למקומו. וודאו 

שהמכל והמכסה ממוקמים היטב.

דחפו את בסיס המכל כלפי מעלה עד שהמכל ובסיס המכל מתחברים 
בקול נקישה. חברו מחדש את המוט.

שתי תמונות של המכל 
עם חיצים המורים 

על סגירה של מכסה 
המכל, סימן נקישה 
ומכל שנדחף כלפי 

 מעלה עם סמל 
נקישה נוסף.

ניקוי המכל

אין להניח חלק כלשהו של השואב במדיח כלים או להשתמש בחומרי ניקוי, 
חומרי הברקה או מטהרי אוויר.

המכל מוסר ומיקום הלחצן לשחרור המכל בחלק 
התחתון של מסילת המכל.

ניקוי המכל
כדי לנקות את המכל יש לרוקן אותו כפי שמוסבר בסעיף ‘ריקון המכל’.

יש ללחוץ על הלחצן האדום הממוקם על גבי המסילה של המכל כדי 
לשחרר את המכל ולהחליק אותו מחוץ למסילה.

את המכל מנקים רק במטלית לחה.

יש לוודא שהמכל והאטמים יבשים לחלוטין לפני שמחזירים אותם 
למקומם.

החזרת המכל למקומו
הכניסו את הפס למסילה של המכל.

סגרו את המכל באמצעות דחיפת הבסיס שלו כלפי מעלה עד שהמכל 
ובסיס המכל מתחברים בקול נקישה.

המכל נדחף על גבי 
המסילה בחזרה למקומו.



שטיפת המסנן

שטפו את המסנן לפחות אחת לחודש כדי לשמור על ביצועים מיטביים.

וודאו שהמסנן יבש לחלוטין לפני החזרתו למקומו.

סובבו את המסנן
אין להניח חלק כלשהו של השואב במדיח כלים או להשתמש בחומרי ניקוי, חומרי 

הברקה או מטהרי אוויר.

יש לסובב את המסנן נגד כיוון השעון ולמשוך אותו אל מחוץ לשואב.

לפני שטיפתו, טפחו בעדינות על המסנן מעל לפח אשפה כדי להסיר אבק ושאריות.

שטפו את המסנן
שטפו את חלקו החיצוני של המסנן תוך שפשוף באצבעות להסרת הלכלוך.

שטפו בזהירות את המסנן הפנימי בלי להניח למים למלא את המסנן.

חזרו על צעדים אלה עד שמי השטיפה יהיו נקיים.

 מסנן שמוחזק אנכית, וחלקו הרחב 
 נמצא בכף היד. מים זורמים מהברז 

אל תוך הקצה הצר יותר.

ניעור וייבוש
רוקנו את המסנן ונערו אותו בחוזקה כדי לסלק את המים.

המשיכו לנער עד להפסקת נזילת מים מתוך המסנן.

הניחו את המסנן כשקצהו מכוון כלפי מעלה, כמוצג.

יש להניח למסנן להתייבש לפחות במשך 24 שעות במקום חמים ומאוורר היטב.

אין לייבש אותו במייבש כביסה, במיקרוגל או סמוך ללהבה גלויה.

חשוב: המסנן חייב להיות יבש לחלוטין לפני שמחזירים אותו לשואב. שימוש 
במסנן לח עלול לגרום נזק לשואב.

 יד מעל לקצה 
הפתוח של המסנן, 

 וחיצים מדגימים 
את פעולת הניעור.

החזירו את המסנן למקומו
כדי להחזיר את המסנן למקומו, החליקו אותו על גבי הידית וסובבו אותו בכיוון השעון 

עד להישמע צליל נקישה.

ייתכן שהמסנן שלכם יזדקק לשטיפות תכופות יותר, אם תשאבו אבק דקיק, תיעזרו 
במצב MAX לעתים קרובות או תשאבו כשהמכל מלא.
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משאירים את המסנן לייבוש 
כשהקצה בעל הקפלים מכוון 

כלפי מעלה.



רחיצת גלילי המברשת

כדי לשמור על ביצועים מיטביים, בדקו ושטפו באופן סדיר את גלילי המברשת.

הסירו את גלילי המברשת

clikclik
אין להניח חלק כלשהו של השואב במדיח כלים או להשתמש בחומרי ניקוי, 

חומרי הברקה או מטהרי אוויר.

לחצו על לחצן השחרור שבראש הניקוי כדי לנתק אותו מהמוט.

 משכו את גלילי המברשת מתוך המכסה שבקצה. הניחו את המכסה בצד; 
אל תשטפו אותו.

הלחצן לשחרור גלילי המברשת ממוקם על 
מברשת הניקוי, וגלילי המברשת מחליקים 

החוצה מאותו קצה.

רחיצה וייבוש של גליל המברשת
החזיקו את גליל המברשת מתחת למי ברז קרים ושפשו אותו בעדינות כדי להסיר 

מוך או לכלוך. המשיכו לשטוף עד שמי השטיפה יהיו נקיים.

העמידו את גלילי המברשת במאונך והניחו להם להתייבש למשך 24 שעות לפחות.

החזירו את גלילי המברשת למקומם

clik

clik

וודאו שגלילי המברשת יבשים לחלוטין בטרם תחזירו אותם למקומם.

כל אחד מגלילי המברשת מתוכנן להתאים למיקום ספציפי על המכסה 
שבקצה. חשוב לשים לב ששני גלילי המברשת מוחזרים למקומם הנכון. 

החליקו את גלילי המברשת המורכבים חזרה אל מברשת הניקוי.

דחפו את המכסה שבקצה עד שהוא מתהדק בצורה מאובטחת למצב סגור.

אין לרחוץ את מברשת הניקוי. יש לנגב אותה בלבד בעזרת מטלית לחה 
ונטולת מוך.

clikclik

האביזרים שבקצה 
המכסה נמצאים משני 

צדי נקודה מרכזית 
שננעלת אל תוך מברשת 

הניקוי. אביזר אחד גדול 
מהשני וקצות גלילי 
 המברשת מתאימים 

רק לאביזר המתאים. 



ניקוי האביזרים

אין להניח חלק כלשהו של השואב במדיח כלים או להשתמש בחומרי ניקוי, 
חומרי הברקה או מטהרי אוויר.

יש לנגב בעזרת מטלית לחה ונטולת מוך מבלי לגעת בקצה המחבר.

יש לוודא שהאביזרים יבשים לחלוטין לפני שמשתמשים בהם.

אביזר מאיר לפינות 
ומסילות 

 אביזר Worktop אביזר דו מצבי
לניקוי בגובה



פתיחת סתימות

אם השואב מזהה סתימה, המנוע ירטוט שש פעמים. לא תוכלו להשתמש 
בשואב עד לאחר פתיחת הסתימה.

אם מנסים להשתמש בשואב בשעה שהמנוע רוטט, המכשיר יכבה 
אוטומטית.

הניחו לשואב להתקרר לפני איתור החסימות, ולביטחונכם, אל תגעו 
בכפתור ההפעלה.

יש לנתק את השואב מהמטען לפני איתור סתימות. 
 יש להיזהר מנגיעה בכפתור ההפעלה ולשים לב לנוכחות אפשרית של 

עצמים חדים.

הניחו לשואב להתקרר לפני איתור סתימות.

אין להשתמש בשואב בעת איתור חסימות מאחר שהדבר עלול לגרום לפציעה.

לאחר הסרת המכל, 
חפשו סתימות 

ושימו לב בעיקר 
לפתח כניסת האוויר 

הממוקם בצדו 
הימני של השואב 

מתחת לנקודה שבה 
המכל מתחבר לגוף 

השואב.

כשהמוט מוסר מהשואב, 
 חפשו סתימות משני 

צדדיו.

חפשו סתימות 
במסנן ובקצות 

המכל של השואב.

הפעילו את מברשת הניקוי 
כדי לחפש סתימות בגלילי 

המברשת ובפתח האוויר.

הסירו סתימות מגליל 
המברשת.



טיפול בשואב

לקבלת הביצועים המיטביים של השואב חשוב לנקות אותו באופן סדיר 
ולבדוק שאין סתימות.

טיפול בשואב
אם השואב מאובק, נגבו אותו בעזרת מטלית לחה נטולת מוך.

חפשו סתימות במברשת הניקוי, באביזרים ובגוף השואב.

רחצו באופן סדיר את המסנן והניחו לו להתייבש לחלוטין.

אל תשתמשו בחומרי ניקוי או בחומרי הברקה לניקוי השואב.

טפלו היטב בסוללה
.Med או Eco לקבלת ביצועים ואורך חיים מיטביים של הסוללה, יש להשתמש במצבי

השואב לא יפעל ולא תתאפשר טעינה שלו כאשר טמפרטורת החדר תהיה מתחת 
ל-5° צלזיוס. הדבר נועד להגן על המנוע והסוללה.

המספרים הסידוריים
אפשר לרשום את המכשיר בעזרת המספר הסידורי שנמצא מתחתיו.

תוכלו למצוא את המספרים הסידוריים על גבי השואב, הסוללה והמטען. השתמשו 
במספר הסידורי כדי לרשום את מוצר שלכם.
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