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הרכבה

מדריך הפעלה
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הרכבה

פתח את מכסה ראש הניקוי כדי להוציא את מיכל האשפה.

הנח את הגוף התחתון על צידו, השחל את רולר הניקוי למנוע, דחוף וקבע אותו בתוך ראש הניקוי עד 
שהלחצן הצידי יהיה במקום.

הערות: 1. זווית הפתיחה המרבית של המנוע היא 45°.
           2. הנח את רולר הניקוי במים נקיים אם אינו רך.

השחל את מיכל האשפה
הנח את הגוף התחתון במצב עמידה, פתח את מכסה ראש השטיפה, השחל את מיכל האשפה ולחץ אותו במקומו.

גור את מכסה ראש השטיפה. סו חד פעמי  ואשים מ ךולכל שג

הרכב יחד גוף תחתון ועליון
.    ןותחתה ףוגה ךותל ןוילעה ףוגה תא סנכה .ףוגה ןמ הריהמה הבכרהה גרוב תא אצו  ה

וודא שהחלק העליון והתחתון מתחברים בצורה מדויקת, ואז הכנס את בורג ההרכבה המהירה והדק אותו בעזרת מטבע או מברג.

הכנס את הסוללה
הכנס את הסוללה לתא שבגוף התחתון והדק את הבורג בעזרת מטבע או מברג.

הוצא את מיכל האשפה

השחל את רולר הניקוי
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השימוש במכשיר

השימוש במכשיר

הרכב את בסיס הטעינה
הרכב את בסיס הטעינה, השחל את הרגליות לחוריהן שבתחתית בסיס הטעינה. חבר את מתאם המתח, ותוכל לאחסן את כבל המתח 

העודף בתא הכבל.

לשימוש מוכ תונ
ר (צבע כחול משמעותו שהסוללה טעונה). במידה וכן זמן הטעינה הינו 4 שעות לכל היותר.ישכמה תא ןיעטהל ךרוצ שי םא הליחת קודב

 פתח את נעילת המכשיר        םייקנה םימה לכימ תא אלמ

הכנס את מיכל המים הנקיים

לוכלכים מה ים  מה יכל  מ תא  הוצא 

התחל לשטוף

ד פעמי חה השלך  ךולכלה שגמ תא

רוקן את מיכל המים המלוכלכים

.הפיטש כדי להבטיח שטיפה יעילה, וודא שהלכלוך המיועד לניקוי יהיה לפני ראש ה



 

 

 

ידית

לוח תצוגה

גוף עליון

גוף תחתון

נורית אטמוספרה

גוף

מחוון סוללה 
מצב 2 (חזק)
מצב 1 (רגיל)

מחוון מכל ריק (מכל מים נקיים)

לחצן מוד הפעלה
לחצן הפעלה

מחוון מצב רולר ניקוי

תוית מוצר

 מצב הרמה ידנית
בורג הרכבת גוף

ל מברשתור מחוון מצב 

מחוון מכל מלא (מכל 
מים מלוכלכים)

בורג הרכבת סוללה
סוללת ליתיום

מכל אשפה

רולר מברשת

לחצן ניתוק רולר ניקוי

רולר ניקוי

לחצן שחרור מכסה 
ראש שטיפה

ראש שטיפה

לחצן שחרור מכל מים נקיים 
פקק מכל מים נקיים

מכל מים נקיים
לחצן שחרור מכל מים

מלוכלכים 

פקק מכל מים
מלוכלכים (עם חיישן)

מכל מים מלוכלכים

מגעון טעינה
מאתר בריח
ציר
גלגל עזר

מגעון הפעלה

בסיס טעינה
יתד איתור

מנעול מכסה ראש שטיפה

רולר המברשת לחצן ניתו ק

לחצן ניתוק מכסה ראש שטיפה
מסנן הרכבה
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תצוגת המכשיר



מחוון מיכל מלא (מיכל מים מלוכלכים)
מחוון מיכל ריק (מיכל מים נקיים)

מחוון מצב רולר מברשת
מחוון מצב רולר ניקוי

מאיר באדום: סוללה חלשה. המכשיר יוכל לפעול במשך כ- 3 דקות וייכבה אוטומטית כשהסוללה תתרוקן
מאיר בכחול: קיבולת סוללה טובה.

מהבהב באדום: מכשיר בטעינה
מאיר בכחול: מכשיר טעון

זק .תוקד 5 -כל קיפסי )ל"מ 500( אלמ לכימ .רתוי הריהמ םימה תמירז . ח הלועפ מצב  מצב פעולה 2 :

01 דקות.. 005 מ"ל) יספיק לכ-  מצב פעולה רגיל מיכל מלא ( מצב פעולה 1 :

קיים. המכשיר יפסיק לפעול וייכבה אוטומטית לאחר 30 שניות. נה ים  מה מהבהב: חסרים מים במיכל 
מאיר ברציפות: פעולת המכשיר אינה תקינה. התקשר למוקד השירות.

נתקע בגלל גופים זרים. ה רלו יוקינ מהבהב: ייתכן שר
מאיר ברציפות: החלף רולר ניקוי בחדש ולחץ ברציפות על לחצן מצב הפעולה עד שהמחוון

ייכבה.

לוכלכים מלא. מה ים  מה מהבהב: א. מיכל 
לוכלכים מכוסה בלכלוך. מה ים  מה לכימ הסכמבש יישן  חה              ב. 

תכ פנה למוקד השירות. לוכלכים אינו ממוקם כיאות. אם הבעיה נמש מה ים  מה מאיר ברציפות: ייתכן שמיכל 

מהבהב: מכסה ראש שטיפה לא סגור היטב.
נתקע בגלל גופים זרים. ה תשרבמ .א ייתכן ש רלור  :תופיצרב ריאמ 

פעולת המכשיר אינה תקינה. התקשר למוקד השירות.  .ב                        

נורת אטמוספרה בכחול: המכשיר פועל בצורה תקינה.
נורת אטמוספרה באדום: פעולת המכשיר אינה תקינה. בדוק הודעות בלוח התצוגה.

מצב פעולה 1 (רגיל)
מצב פעולה 2 (חזק)

מחוון סוללה

לחצן הפעלה

לחצן מצב
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מכשיר בפעולה

טעינה
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8 3.3    מילוי מיכל המים הנקיים  
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8 הפעלה     4
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9 4.3     מחוון מיכל מים מלא/ריק  
9 4.4     ריקון מיכל המים המלוכלכים  

10 4.5     ריקון מיכל האשפה   
10 4.6     מערכת מיגון עצמי   
10 4.6.1  מיגון עצמי של רולר ה  תשרבמ

10 תחזוקה וניקיון     5

10 5.1     תחזוקה   
10 5.2     ניקוי מיכלי המים   
5.3     ניקוי רולר ה  תשרבמ 10
10 5.4     שטיפת רולר הניקוי   
11 5.5     שטיפת מיכל האשפה  
11 5.6     טיפת מכסה ראש השטיפה  
11 5.7     שטיפת אגנית המים  

                      12 רטליפה הסכמ חלפת  ה/ 5.8     שטיפת

12 אחסון והובלה     6

12 6.1     אחסון    
12 6.2     הובלה   

12 החלפה     7

12 7.1    החלפת רולר ההברשה  
13 7.2    החלפת רולר הניקוי   

13 הזמנה של אביזרים     8

13 דאגה לסביבה     9

13 אחריות ושירות     10

14 11      תיקון תקלות    

מבוא  1
תודה שבחרתם את Hizero השואב-שוטף אלחוטי הראשון בעולם  

4- ב-1!
Hizero  הוא מכשיר חכם לשטיפת הרצפה המבוסס על 

טכנולוגיה ביונית חדשנית, המשלבת פונקציות של שטיפה, ניגוב, 
ייבוש וניקוי עצמי. הופעתו נחשבת כ"מהפכה השנייה בתחום 

שטיפת הרצפה". הוא מצויד בסוללה נטענת  ומסוגל 
ולהתנקות באופן אוטומטי  להפריד בין  ילזונל קצומ ךולכל

תוך כדי עבודה. לאחר השימוש, כל שנותר לעשות הוא להשליך 
את מיכל האשפה החד פעמי ולרוקן את מיכל המים המלוכלכים. 

פעולת הניקוי שלו יעילה במיוחד, הפעלתו פשוטה ותחזוקתו קלה. 
במדריך זה תלמדו כיצד הניקיון יכול להיות קל ויעיל. אנחנו מקווים 

ונ להמציא אותו. שתהנו ממכשיר זה כפי שאנחנו נהנ

נא לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש במכשיר ושמרו עליו 
לכל צורך עתידי.

1.1  הוראות בטיחות
1.1.1  סכנה

כדי למנוע התחשמלות, לעולם אל תעבירו את המכשיר מעל 	 
כבל מאריך המחובר לשקע חשמלי.

ו חלקי גוף או חפצים כגון בגדים מרולר הניקוי.	  קי הרח

אמצעי זהירות  1.1.2
יש להוציא את המכשיר מבסיס הטעינה שלו לפני כל שטיפה 	 

או טעינה.
כבו תמיד את המכשיר לפני הוצאת מיכלי המים או פתיחת 	 

מכסה ראש השטיפה.
כדי למנוע כל סיכון, אל תשטפו חפצים חדים עם המכשיר.	 
ולבט את גוף המכשיר במים או 	  למניעת כל נזק, לעולם אל ת

בכל נוזל ואל תשטפו אותו תחת הברז.
לעולם אל תשתמשו במכשיר ליד נוזל דליק ואל תשימו נוזלים 	 

כאלה במיכל המים הנקיים/מלוכלכים.
בדקו באופן סדיר את המכשיר ורכיביו והפסיקו את השימוש בו 	 

במקרה של נזק לבסיס הטעינה. תיקונו ייעשה במרכז שירות 
מורשה בלבד.

מכשיר זה לא נועד לילדים או לסובלים מנכות, אלא אם הדבר 	 
.ןידכ ךכל ךמסוהש ימ לש החגשהבו נעשה בפיקוח 
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תחזוקת הרצפה  1.5
צייתו להוראות השטיפה והתחזוקה של מדריך זה והתייחסו במקביל 

להוראות התחזוקה של הרצפות שלכם.
 נוזל השטיפה של HIZERO נועד לחזק את אפקט השטיפה. 

אין להוסיף חומרי ניקוי בלתי מורשים למיכל המים.

הרכבה   2
1  פתחו את האריזה והוציאו את רולר הניקוי. לפני ההתקנה, 

טבלו את הרולר כולו במים נקיים )15 עד 40 מעלות צ'( וסחטו את 
כל גוף רולר הניקוי עד שיהיה ספוג לגמרי, מה שייקח 2-5 דקות. 

 טמפרטורת המים לא תעבור את ה- 50 מעלות צ'. לאחר מכן, 
סחטו את המים העודפים מתוך רולר הניקוי.

 PRESS 2  הוציאו את הגוף התחתון של המכשיר, לחצו על לחצן
 שעל מכסה ראש השטיפה כדי לפתוח את המכסה, והוציאו את 

מיכל האשפה.

 3  סגרו את מכסה ראש השטיפה, הניחו את הגוף על צידו על
רצפה שטוחה כדי להפנות את לחצן ניתוק רולר הניקוי כלפי מעלה.

 	 HIZERO השתמשו רק במים נקיים או בחומר מומלץ ע"י
במיכל המים הנקיים של המכשיר.

אל תכניסו חומצה אצטית )חומץ( או חומר ניקוי לא מורשה 	 
במיכלי המים ואל תשתמשו במכשיר כדי לנקותם.

לעולם אל תכניסו וקס, שמן או חומר לאחזקת הרצפה שלא 	 
ניתן לדלל במיכל המים הנקיים ואל תשתמשו במכשיר כדי 

לנקותם.
יש להשתמש במכשיר אך ורק עם ספק הכוח שסופק עמו.	 
אין להשתמש בסוללה שלא לצורך מכשיר זה ואין לחשוף אותה 	 

לתנאי חוץ או ללחות. , )50°C( לחום
כשמוציאים או מחליפים את הסוללה, הרחיקו את נקודות 	 

הקצה מחפצי מתכת אחרים כגון מהדקי נייר, מפתחות, 
מסמרים, ברגים וכו' כדי למנוע כל אפקט תרמי, עשן, כוויה או 

פיצוץ.
הפסיקו להשתמש בסוללה במקרה של דליפה וצרו קשר עם 	 

שירות הלקוחות לטיפול מיוחד ומיידי בסוללה.
אל תפרקו את הסוללה ללא היתר במקרה של תקלה.	 
אין להשליך סוללות משומשות לפח -נדרש טיפול מיוחד או 	 

מחזור שלהן לפי הכללים הנהוגים.
השתמשו אך ורק בתמיסת ניקוי מורשית של HIZERO כדי 	 

למנוע כל נזק לרכיבים פנימיים.
לעולם אין לנקות את הרולר עם חפץ חד; הדבר עלול לגרום 	 

נזק ולפגוע בביצועי השטיפה של המכשיר.
כשיש מים במיכלים, לעולם אין להניח את המכשיר על צידו או 	 

במהופך – כדי למנוע כל דליפה.
נקו את מיכל המים המלוכלכים אחרי כל שימוש כדי למנוע 	 

התפתחות בקטריות וריחות לא נעימים.
או מיכלי המים 	  אין לשטוף את רולר הניקוי, רולר ה תשרבמ

במדיח כלים או מכונת כביסה.
המכשיר נועד לשימוש בתוך הבית בלבד.	 

מפרט טכני ובטיחותי  1.2
מכשיר זה עומד במפרטים הטכניים המוכרים למכשירי חשמל 

ובתקני הבטיחות הישימים. זהו מכשיר בטוח לשימוש אם 
המפעיל משתמש בו בהתאם להוראות מדריך זה.

מערכת מיגון עצמי  1.3
מכשיר זה מצויד במערכת מיגון עצמי אקטיבית, והוא יפסיק 

לפעול וישלח התראה אוטומטית אם חפצים גדולים כגון מגבת או 
וילון נתפסו או נתקעו בו.

1.4 ייעוד המכשיר
המכשיר משמש לשטיפת רצפות 

קשות אטומות למים )מרצפות, שיש, 
עץ, וכו'( בלבד. אין להשתמש במכשיר 

או רצפות אחרות  כדי לנקות שטיח םי
הרגישות למים.

הערה: אין להשתמש במכשיר על שטיחים.
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4  הכניסו את רולר הניקוי לתוך המנוע )הערה: זווית הפתיחה 
המרבית של המנוע היא 45°(, דחפו וקבעו אותו לתוך ראש 

השטיפה עד שהלחצן הצידי יהיה במקום.

8 השחילו והדקו את בורג ההרכבה בעזרת מטבע או מברג כדי 
ורבחת זה לזה בצורה מדויקת. שהגוף התחתון והעליון י

9  הכניסו את הסוללה לתא הסוללות שבחלק התחתון והדקו 
את הבורג בעזרת מטבע או מברג.

10  הרכיבו את בסיס הטעינה והשחילו את הרגליות לחורים 
שבתחתית בסיס הטעינה. חברו את מתאם החשמל והכניסו את 

עודף כבל החשמל בתא הכבלים.

הכנה  3

טעינה  3.1

1  וודאו שבסיס הטעינה ומתאם החשמל מחוברים היטב, 
ותקעו את המתאם בשקע מוארק.

2  שימו את המכשיר על בסיס הטעינה והדקו את מאתר 
הנעילה ליתד האיתור. מחוון הטעינה יהבהב בצבע אדום כדי 

להראות שמכשיר בטעינה.

5  הניחו את הגוף התחתון בעמידה, פתחו את מכסה ראש 
השטיפה, השחילו את מיכל האשפה ולחצו אותו למקומו, ואז 
הכניסו מיכל אשפה חד פעמי. סגרו את המכסה עד שתשמעו 

קליק שפירושו שהמכסה נסגר היטב.

7  הוציאו את הגוף העליון של המכשיר והסירו תחילה את בורג 
ההרכבה המהירה.   ףוגה ךותל ןוילעה ףוגה תא תונידעב וסינכה

וודאו שהם מחוברים היטב. התחתון .

הערה:  בוש וסנ רוביחה רחאל קלדנ אל רישכמה םא  תא סינכהל
.רישכמה תא וליעפהו ןותחתל ןוילעה ףוגה

 6.  דחפו את הגוף התחתון קלות קדימה עד שתשמעו קליק 
שפירושו שהמכשיר ננעל היטב.
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.רישכמה תנעטהב ךרוצ שי םא קודבל  3  לפני השימוש הראשון, יש 
4 שעות. עינה מלאה של הסוללה נמשכת  םומיסקמ ט ,ןכו הדימב

3  החזירו וסובבו את הפקק בכיוון השעון כדי לסגור אותו. 
ועמ קליק  התקינו מחדש את מיכל המים הנקיים במכשיר עד שתש
ושו שהמיכל מותקן היטב. כדי למנוע התהפכות של המכיר,  רי שפ

החזיקו אותו אנכית ביד אחת והחזירו את מיכל המים הנקיים 
ביד השנייה.

נעילת גוף המכשיר  3.4
החזיקו בידית המכשיר, דחפו אותה קלות קדימה עד שתשמעו 

קליק; המכשיר כעת נעול במצב חניה. אל תדחפו אותו יותר, 
הדבר עלול להזיק למכשיר.

הפעלה  4

ביטול נעילה של הגוף  4.1
את  הרימו את המכשיר מבסיס הטעינה, החזיקו בידית ו ועבק

ראש השטיפה בעזרת רגל אחת; באיטיות משכו בחזרה את הגוף 
עד שתשמעו קליק שפירושו שהגוף אינו נעול. לחצו על לחצן 

ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.

הערה: לבטיחותכם, טענו את הבסיס במקום יבש ואל תגעו 
בשקע הטעינה.

הערה: כדי למנוע נזילת מים ממיכל המים בזמן השטיפה, וודאו 
שהוא במקומו ונעול.

הערה: בזמן נעילה או ביטול נעילת המכשיר, צליל של קליק הוא 
נורמלי. 

הרמת חפצים גדולים מהרצפה  3.2
לפני שטיפת הרצפה, הרימו ממנה חפצים גדולים כגון צעצועים, 

כבלי חשמל ונעליים.

מילוי מיכל המים הנקיים  3.3
מלאו את מיכל המים הנקיים לפני כל שימוש.  

 

על לחצן השחרור תוך משיכת מיכל המים הנקיים  1  לחצ ו
החוצה. כדי למנוע התהפכות המכשיר, החזיקו אותו באופן אנכי 

והוציאו את מיכל המים הנקיים ביד השנייה.

2  סובבו את הפקק נגד כיוון השעון והוציאו אותו ממיכל המים 
ים חמים או קרים )לא יותר מ- 40  מב הנקיים. מלאו את המיכל 

מעלות צ'(. במידת הצורך, ניתן להוסיף חומר ניקוי מתאים )עיינו 
ב- 1.5 תחזוקת הרצפה(.

הערה: אם נדרש חומר ניקוי, מותר להשתמש אך ורק בחומר 
ידידותי לסביבה מורשה ע"י HIZERO. הוסיפו תחילה את חומר 
הניקוי או טבלית בהתאם להנחיות שעל הבקבוק או האריזה ואז 

מלאו את המיכל במים נקיים.
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התחילו לשטוף  4.2
ךולכל נמצא תמיד בחזית ראש  1  וודאו שה

השטיפה, כדי שהשטיפה תהיה יעילה.

2  המחוון יתחיל להבהב ומהכשיר 
יפסיק לפעול כשמיכל המים 

המלוכלכים יהיה מלא. רוקנו את 
 מיכל המים המלוכלכים )עיינו 

ב- 4.4 ריקון מיכל המים 
המלוכלכים( והפעילו מחדש את 

המכשיר.

ריקון מיכל המים המלוכלכים  4.4
1  לחצן על לצן השחרור של מיכל המים המלוכלכים כדי 

להוציאו החוצה. כדי למנוע התהפכות של המכשיר, החזיקו 
אותו אנכית ביד אחת והוציאו את המיכל ביד השנייה.

2  הוציאו את פקק מיכל המים המלוכלכים, שפכו את המים 
המלוכלכים והיזהרו ממים גולשים או נשפכים.

3  שטפו את מיכל המים המלוכלכים ואת הפקק שלו תחת 
הברז ונגבו את לוחית חיישן המתכת עם אריג רך ויבש. 

לאחר מכן החזירו את המיכל למקום עד שתשמעו קליק. כדי 
למנוע התהפכות של המכשיר, החזיקו אותו במצב אנכי ביד 

אחת והחזירו את מיכל המים המלוכלכים ביד השנייה.

הערה: כדי למנוע נפילה של מיכל המים המלוכלכים במהלך 
השטיפה, וודאו שהוא במקומו ונעול. כדי למנוע מגע רופף, 

נגבו את לוחית חיישן המתכת בעזרת אריג רך ויבש.

2  כדי למנוע שטיפה בלתי יעילה, מומלץ לעקוב אחר מסלול 
השטיפה המוצג באיורים הבאים.

3  כדי להסיר כתמים, הנע את המכשיר קדימה ואחורה 
באופן חוזר

4  אל תניחו את המכשיר כמו שמתואר באיור.

5  אם רולר הניקוי נתקע בגלל חפצים, לחצו על לחצן 
ההפעלה כדי לעצור את פעולת המכשיר.

1  המחוון יתחיל להבהב 
כשמיכל המים הנקיים ריק. 

עצרו את פעולת המכשיר 
ומלאו את המיכל במים 

נקיים )עיינו ב- 3.3 מילוי 
מיכל המים הנקיים(. הפעילו 

מחדש את המכשיר.

מחוון מיכל מים מלא/ריק  4.3
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ריקון מיכל האשפה  4.5
1  פתחו את מכסה ראש השטיפה, הוציאו את מיכל האשפה 

יכו אותו לפח. לש החד פעמי וה

2  אם לא השתמשתם במיכל אשפה חד פעמי, הוציאו את מיכל 
האשפה והשתמשו במברשת כדי להשליך את האשפה לפח.

4  בדקו מדי פעם את מתאם החשמל כדי לוודא שכבל החשמל 
תקין ובטוח לשימוש.

ניקוי מיכלי המים  5.2
אנחנו ממליצים בחום לרוקן את המיכלים לפני אחסון המכשיר.
כדי לפרק ולהרכיב את מיכל המים הנקיים, עיינו ב- 3.3 מילוי 
מיכל המים הנקיים. את המיכל ואת הפקק שהוצאו ממקומם 
ניתן לשטוף תחת הברז. כדי לפרק ולהרכיב את מיכל המים 

מיכל המים המלוכלכים. את מיכל  המלוכלכים עיינו ב- 4.4 ריקו ן
המים המלוכלכים ואת הפקק ניתן לשטוף תחת הברז.

הערה: שטפו את מיכל המים המלוכלכים לאחר כל שימוש כדי 
למנוע התפתחות בקטריות.

5.3 ניקוי רולר המברשת
-7.1 החלפת  ,תשרבמ עיינו ב 1  כדי לפרק ולהרכיב את רולר ה

.תשרבמ רולר ה
.תשרבמ 2  נתקו והסירו גושי שיער ולכלוך אחר מרולר ה

בתמיסת ניקוי. תנו לו להתייבש לפני  3  נקו את רולר ה תשרבמ
הרכבתו מחדש.

שטיפת רולר הניקוי  5.4

שיטה 1: תנו לרולר הניקוי לנקות את עצמו
1  לפני השטיפה, מלאו את מיכל המים הנקיים, הוסיפו 

תמיסת ניקוי של HIZERO לפי הצורך, ורוקנו את מיכל המים 
המלוכלכים.

2  וודאו שגוף המכשיר וראש השטיפה נעולים. הפעילו את 
צב פעולה 2. מב  וליעפ וה המכשיר הניעטה סיסבב חנומ אוה רשאכ 

מערכת מיגון עצמי  4.6
מערכת המיגון העצמי נועדה לזהות תנאים חריגים. כשהמערכת 

מופעלת, המכשיר יעצור את פעולתו באופן מידי כדי למנוע נזק 
לחפץ או למכשיר.

כדי לחזור לשטיפה, צייתו להוראות שלהלן.

4.6.1  מיגון עצמי של רולר המברשת
יתחיל להבהב כשהרולר אינו פועל כיאות. מחוון רולר ה תשרבמ

1  פתחו את מכסה ראש השטיפה והוציאו את החפץ שנתקע.
כדי  2  אם קשה לאתר החפץ התקוע, פרקו את רולר ה תשרבמ

לבדוק לעומק.
3  לאחר סילוק החסימה, התקינו מחדש את רולר ה תשרבמ

,תשרבמ  והפעילו מחדש את המכשיר. לפירוק והרכבה של רולר ה
.תשרבמ עיינו ב- 7.1 החלפת רולר ה

תחזוקה וניקיון  5

וציא את המכשיר מבסיס הטעינה ולעצור  הל הערה: יש 
את פעולתו לפני כל ניקוי או תחזוקה.

אין שימוש במיכל אשפה 
חד פעמי

שימוש במיכל אשפה 
חד פעמי

5.1  תחזוקה
1  נקו באופן סדיר את מעטפת המכשיר באריג רך ולח. אין 
להשתמש בסקוטש או בחומר ניקוי שוחק לניקוי המעטפת 

החיצונית – הגוף עלול להישרט.
2  כדי למנוע כל נזק, לעולם אין לטבול את גוף המכשיר במים 

או בנוזל אחר או לשטוף אותו תחת הברז.
.תשרבמ 3  בדקו מדי פעם את רולר הניקוי ואת רולר ה
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3   חנומ רישכמה רשאכ ימצע יוקינל ףסונב ,ןלהל םירויאב רומאכ
 בבסיס הטעינה, המכשיר יכול לנקות את עצמו גם כשהוא מורם

חזיקו אותו זקוף) ובמצב 2. ה( מעל הרצפה 

4 .םימעפ רפסמ הלועפה לע רוזחל ןתינ תויבטימ תואצות תגשהל 

 2  נגבו את המכסה בעזרת אריג רך ולח.

בתוך המכסה, והחזירו  3  התקינו מחדש את רולר ה תשרבמ
את המכסה לראש השטיפה.

שטיפת אגנית המים  5.7
1   פתחו את מכסה ראש השטיפה, הוציאו את מיכל 

האשפה, סובבו את ראש השטיפה והוציאו את רולר הניקוי.

צאו את אגנית המים בחריץ  מ ,קוריה רטליפה הסכמ תא ואיצוה   2
ה ,הנותחתה תפטעמבש הנטקה יוקינה תשרבמ לש הצקב ושמתש 

.הצוחה  האגנית  תא ףוחדל ידכ

ניתן גם להוסיף חומר  גנית במים נקיים . אה 3  שטפו את 
ניקוי במידת הצורך.

הערה: החזיקו את המכשיר במצב אנכי כל עוד רולר 
מבצע ניקוי עצמי. ה יוקינ

שיטה 2: ניקוי ידני
1  עיינו ב- 7.2 החלפת רולר הניקוי כדי לפרקו לצורך 

שטיפתו.

הערה: רוקנו את מיכל המים המלוכלכים לפני השלבים הנ"ל.

שטיפת מיכל האשפה  5.5

1  הוציאו את מיכל האשפה, רוקנו אותו ושטפו אותו תחת 
 הברז. ניתן להשתמש במברשת כדי להוציא את האשפה. 

תנו לו להתייבש לפני הרכבתו מחדש.

יפת מכסה ראש השטיפה טש  5.6
1   פתחו את מכסה ראש השטיפה, לחצו על לחצן השחרור 

.תשרבמ כדי להוציאו והוציאו את רולר ה
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3  לפני האחסון, וודאו שמיכלי המים ריקים.

4  אם המכשיר אינו אמור לפעול במשך יותר משבוע, נתקו 
את החשמל, הוציאו את רולר הניקוי ואחסנו אותו לאחר 

שהתייבש.

הובלה  6.2
1  וודאו שהמכשיר כבוי ונעול ובמצב אנכי.

2  כדי להוביל את המכשיר, השתמשו במצב הרמה ידנית 
שבגב המכשיר או השעינו את המכשיר מעט לאחור והניעו 

אותו בעזרת גלגלי העזר.

החלפה  7

7.1  החלפת רולר המברשת
אם ברצונכם להמשיך ליהנות מתוצאות שטיפה מעולות, 

HIZERO, אותו  מקורי של  השתמשו תמיד ברולר ה תשרבמ
מומלץ להחליף מדי 6 חודשים.

1  כבו את המכשיר ונעלו אותו במצב אנכי.

2  פתחו את מכסה ראש השטיפה, לחצו על הכפתור הריבועי 
)זווית הפתיחה  שבצד כדי להוציא את רולר ה תשרבמ

המרבית של המנוע היא 30 מעלות. הפעילו כח מינימלי 
ופעלו בשיטה נכונה כדי למנוע נזקים(.

הערה: אם יש חול או חפצים חדים על הרצפה, אין להפעיל 
את המכשיר כדי למנוע שריטות אפשריות.

   4

החזירו למקומה את אגנית המים תוך שאתם מוודאים שחורי 
המיקום שעל האגנית תואמים לאלה של גוף המכשיר, לחצו 
קלות על אגנית המים משמאל לימין כדי לוודא שהכל מחובר 

י הקצוות של אגנית המים לנזול. נש היטב. בסוף, גרמו ל

5.8 שטיפת/החלפת מכסה הפילטר
1  הוציאו את אגנית המים )סעיף 5.7(

2  שטפו/החליפו את מכסה הפילטר

הערה:  לכ רטליפה הסכמ תא ףילחהל ץלמומ .םישדוח 3
 

)סעיף 5.7( 3  החזירו את  ומוקמל רטליפה הסכמ

אחסון והובלה  6

אחסון  6.1
1  לפני האחסון, נתקו את המכשיר מהחשמל, נעלו את הגוף 

ושימו אותו על בסיס הטעינה.
2  נקו את פנים ראש השטיפה לפני האחסון כדי למנוע 

היווצרות בקטריות.

5  סיימו את שאר שלבי ההתקנה.
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חדש למנוע, דחפו וקבעו אותו  3   הכניסו רולר  תשרבמ
הזמנה של אביזריםלראש השטיפה עד שכפתור הצד יהיה במקום.  8

 כדי לרכוש אביזרים עבור המכשיר, בקרו באתר
 www.hizero.co.il

דאגה לסביבה  9

אין להשליך את המכשיר כאילו הייתה זו אשפה ביתית 
רגילה בסוף חייה, אלא העבירו אותו לנקודת איסוף רשמית 

למחזור. כך תסייעו לשמירה על הסביבה.

אחריות ושירות  10

אם אתה נזקקים לשירות או אם יש לכם שאלה, בקרו באתר: 
www.hizero.co.il או צרו קשר עם שירות הלקוחות של 

.HIZERO
תוכנן ופותח תוך הקפדה מרבית. במקרים  ב  1 - הייזירו 4

נדירים בהם המכשירים זקוקים לתיקון, מרכז השירות 
יסייע לכם להסדיר כל תיקון נחוץ בהקדם ובנוחות   ונלש

.תפרוצמה תוירחאה תדועתב רומאל ףופכב לכהו  מרביים

הערה: זווית הפתיחה המרבית של המנוע היא 30 מעלות. 
פעלו בזהירות.

חברת HIZERO לא תישא באחריות לנזקים 
שייגרמו בשל שימוש לא נאות או פירוק המכשיר 

ע"י הלקוח עצמו. 

7.2  החלפת רולר הניקוי
  

אם ברצונכם להמשיך ליהנות מתוצאות שטיפה מעולות, 
השתמשו תמיד ברולר ניקוי מקורי של HIZERO והחליפו 

אותו מדי 4 חודשים.

1  כבו את המכשיר, הוציאו את מיכל האשפה, רוקנו אותו 
והוציאו את מיכלי המים.

2  הניחו את גוף המכשיר על צידו על רצפה שטוחה 
כשהכפתור הריבועי פונה כלפי מעלה. לחצו על  לחצן הצד 

הריבועי של רולר הניקוי והוציאו אותו.

3  השחילו רולר ניקוי חדש למנוע, דחפו וקבעו אותו לתוך 
ראש השטיפה עד שהכפתור הריבועי יגיע למקומו. להשחלת 

רולר ניקוי חדש, עיינו ב- 2 – הרכבה.

הערה: 
 1. זווית הפתיחה המרבית של המנוע היא 45 מעלות. 

פעלו בזהירות. 
ורולר הניקוי המשומשים הם פסולת  2. רולר ה תשרבמ

פלסטיק. יש להשליכם ולמחזרם בהתאם לכללים המקומיים 
בתחום איכות הסביבה.

 



 תעודת אחריות 
 

 לקוח יקר,
 

 ."(וצרהמ)להלן: " HIZERO F801תודה על רכישת מכשיר 
בטוח כי תהנו ממנו במשך   "(היבואן" הייזירו ישראל בע"מ )להלן:

 שנים רבות.
 

האחריות למוצר, למעט אם נקבע אחרת בחשבונית שהוצאה לך, 
חודשים ממועד אספקת המוצר. בכל מקרה,   12הינה לתקופה של  

חודשים בלבד ממועד  12האחריות לסוללה הינה לתקופה של 
 אספקת המוצר. 

 
במקרה של תקלה במוצר, אנא צור קשר עם מוקד שירות 

אמצעות דוא"ל או ב 076-5437473בטלפון  הלקוחות שלנו
info@hizero.co.il  או דרך אתר האינטרנט שלנוhizero.co.il 

ובכפוף להצגת חשבונית נו ובמקרה הצורך אנו נתקן על חשבונ
במוצר ולפי ו/או החלפה  הדרוש תיקון  קלקול ו/או כל  כל  הרכישה  

 .והבלעדי שיקול דעתנו המקצועי
 

מובהר, כי האחריות אינה מכסה חלפים שמתבלים, כגון את 
 .מיכלי המיםו , פילטריםהרולרים )רולר הניקוי ורולר המברשת(

 
 אין לנקות עם המוצר זכוכיות וחפצים חדים!שים לב: 

 
האחריות אינה מכסה נזקים שנגרמו למוצר עקב שימוש בניגוד 

וכן אינה מכסה נזקים להוראות היצרן כמפורט בספר ההוראות 
שבר,   ,של הצרכןו/או תחזוקה לקויה  זדון או רשלנות    שנגרמו עקב

שנעשה במוצר בידי מי שלא ו/או ניסיון תיקון תיקון נפילה, 
או שימוש באביזרים נלווים ו/או ציוד  אןהורשה לכך מטעם היבו

מטענים , כגון לשימוש על ידי היצרן שלא אושרו/או  לא מקוריים
  .וחומרי ניקוי

 
 שליחת/במקרה של תקלה או קלקול כאמור, הצרכן ידאג להבאת

בתל אביב ובבית יבואן המוצר על חשבונו לתחנות השירות של ה
 עסקים ימי 10מתחייב לתקן את המוצר בתוך אריה. היבואן 

  לתחנת השירות.נמסר בו שמהיום 

 תמיד לרשותך, הייזירו ישראל בע"מ

mailto:info@hizero.co.il
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11  תיקון תקלות 

עלולים להיתקל עם המכשיר. אם המידע שלהלן לא יסייע לכם לפתור את הבעיה, פנו  פרק זה מסכם את התקלות הנפוצות ביותר בהן את ם
.  www.hizero.co.il בעמצב השאלות והתשובות באתר למרכז השירות שלנו או עיינ ו

פתרוןגורם אפשריבעיה  
מחוון מצב רולר הניקוי מא תופיצרב רי
ל.יג למרות שהמכשיר עובד ר

החלף ברולר ניקוי חדש ואז לחץ לחיצה רולר הניקוי הגיע לתום חייו.
ממושכת על לחצן הפעולה עד שהמחוון נכבה.

אם זמנית אין לך רולר ניקוי חדש, הציחל ץחל 
ממושכת על לחצן הפעולה עד שהמחוון נכבה.

עיין בפרק 2 הרכבה כדי קבלת הוראות על השריית א. רולר הניקוי לא התרכך לחלוטין.כמות המים שדולפת אינה נורמאלית.
ולר הניקוי. שים לב, יש צורך לסחוט את עודפי  ר ךוכירו

תקנת רולר הניקוי במקומו. ה ינפל םימה

בדוק את רולר הניקוי ואת הכפתור המרובע הצידי ב. רולר הניקוי התעוות או הותקן באופן שגוי.
כדי לראות אם הרולר מונח היטב או אם התעוות. 
בהתאם, התקן מחדש או החלף את רולר הניקוי.

נקה או החלף את מכסה הפילטר.ג. מכסה הפילטר סתום.

ר נכשל. יש טען את הסוללה ואתחל את המכשיר.א. הסוללה התרוקנהאתחול המכ

הרכב מחדש את שני הגופים.ב. הגוף העליון והתחתון לא חוברו כהלכה.

הכנס סוללה מחדש.ג. הסוללה לא הוכנסה כיאות.

בדוק את מכסה ראש השטיפה וסגור אותו היטב.מכסה ראש השטיפה לא סגור היטב.מחוון רולר המברשת מהבהב באדום.

פרק את רולר המברשת כדי לבדוק אם רולר הניקוי רולר המברשת תקוע.מחוון רולר המברשת מאיר קבוע באדום.
ו/או המנוע חסומים על ידי לכלוך.   תא תוריהזב הקנ 

במידת הצורך העזר במספריים. ו ךולכלה

מחוון מיכל המים המלוכלכים מהבהב 
באדום על אף שאין נוזל במיכל.

ייתכן שהחיישן הממוקם במכסה מיכל 
המים המלוכלכים התכסה בלכלוך.

פתח את מיכל המים המלוכלכים והסר את המכסה
שלו כדי לבדוק אם החיישן מכוסה בלכלוך. אם כן, נקה

מנע ניטור שגוי. י הסכמה לש אותו היטב. ניקוי שוטף 

פעולת הניקוי העצמי של רולר  הניקוי
אינה עובדת למרות שהמכשיר 

מונח בבסיס הטעינה.

הוצא מהשקע את השנאי. בסיס הטעינה לא מנותק מהחשמל.
פעולת הניקוי העצמי עובדת רק 

כאשר המכשיר לא בטעינה.

נעשה שימוש בחומר ניקוי שאינו מקורי המצאות קצף במיכל האשפה.
 . OREZIH של 

אפשר שימוש  יוקינ רמוחב קר  HIZERO מ מכשיר 
מקורי. םניאש םירחא יוקינ ירמוחב שמתשת לא אנא 

מאושרים אשר עלולים לגרום נזק בלתי צפוי למכשיר.



www.hizero.co.il
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