OWNER’S MANUAL

LG CORDLESS
VACUUM CLEANER
This information contains important instructions for the safe use and
maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the
information on page 3, 4, 5 for your safety. Please keep this manual in
an easily accessible place and refer to it anytime.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal
injury, or damage when using the vacuum cleaner. This guide do not cover all possible conditions that may occur.
Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance
complies with the following EC Directives :-2006/95/EC Low Voltage Directive -2004/108/EC EMC Directive.
This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “WARNING” or “CAUTION.”
These words mean:
This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious
WARNING bodily harm or death.
This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily
CAUTION
injury or property damage.

WARNING

1. This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by LG
Electronics Service Agent in order to avoid a hazard
4. This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
5. CAUTION: This hose contains electrical connections:
– d o not use to suck up water ;
– do not immerse in water for cleaning;
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WARNING

– the hose should be checked regularly and must not
be used if damaged.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING
• Disconnect electrical supply before servicing or
cleaning the unit or when cleaner is not in use.
Failure to do so could result in electrical shock or
personal injury.

•D
 o not use vacuum cleaner to pick up anything that is
burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.
Doing so could result in death, fire or electrical shock.

•D
 o not vacuum flammable or explosive substances
such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids
or gases).
The fumes from these substances can create a fire
hazard or explosion. Doing so could result in death or
personal injury.
• Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
Doing so could result in death or electrical shock.
• Do not unplug by pulling on cord.
Doing so could result in product damage or electrical
shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.

• Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the
body away from openings and moving parts.
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

• The hose contains electrical wires. Do not use it if it
is damaged, cut punctured.
Failure to do so could result in death, or electrical shock.
• Do not allow to be used as toy. Close attention is
necessary when used by or near children.
Personal injury or product damage could result.

• Do not use the vacuum cleaner if the power cord or
plug is damaged or faulty.
Personal injury or product damage could result. In these
cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
•D
 o not use vacuum cleaner if it has been under water.
Personal injury or product damage could result. In these
cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
• Do not continue to vacuum if any parts appear
missing or damaged.
Personal injury or product damage could result. In these
cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.

•D
 o not use an extension cord with this vacuum cleaner.
Fire hazard or product damage could result.
•U
 sing proper voltage.
Using improper voltage may result in damage to the
motor and possible injury to the user. Proper voltage is
listed on the bottom of vacuum cleaner.
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•D
 o not change the plug in any way.
Failure to do so could result in electrical shock or
personal injury or product damage. Doing so result in
death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to
install the proper outlet. If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
•R
 epairs to electrical appliances may only be
performed by qualified service engineers.
Improper repairs may lead to serious hazards for the user.

• Do not wash the body of the vacuum cleaner with water.
• Do not allow any metals to touch the charging terminal
and the connecting joints of the body and hose.

• Before cleaning the body, unplug the power cord and
turn off the main power. Always use a dry cloth to
clean the body.
• Avoid placing the product, the battery in particular,
near any heat source or direct sunlight.
There is danger of an explosion or a fire.
• When disposing of batteries, please follow
appropriate disposal methods.
There is danger of an explosion.
• Do not use the product in bathrooms.

• When a problem occurs with the product, stop
vacuuming and turn off the main power.

• Do not place the product near industrial oil fumes or
metal particulates.
Doing so could result in fire or damage to the product.

• If the battery has leaked, avoid contact with the skin
or eyes. If the battery fluid gets on your skin or in
your eyes, immediately rinse the affected part with
plenty of water and seek medical attention.
Battery fluid may cause a burn on your skin or loss of eyesight.
• Do not put fingers near the gear.
Failure to do so could result in personal injury.
gear

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
CAUTION
• Do not put any objects into openings.
Failure to do so could result in product damage.

•D
 o not use with any opening blocked: keep free of
dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
Failure to do so could result in product damage.

•D
 o not use vacuum cleaner without the dust tank
and/or filters in place.
Failure to do so could result in product damage.

• Always clean the dust bin after vacuuming carpet
cleaners or fresheners, powders and fine dust.
These products clog the filters, reduce airflow and can
cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust
bin could cause permanent damage to the cleaner.

• Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard
objects, small toys, pins, paper clips, etc.
They may damage the cleaner or dust bin.

• Store the vacuum cleaner indoors.
Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
• The vacuum cleaner is not intended to use by young
children or infirm people without supervision.
Failure to do so could result in personal injury or product
damage.

• Only use parts produced or recommended by LG
Electronics Service Agents.
Failure to do so could result in product damage.

•U
 se only as described in this manual. Use only with LG
recommended or approved attachments and accessories.
Failure to do so could result in personal injury or product
damage.
•T
 o avoid personal injury and to prevent the machine
from falling when cleaning stairs, always place it at
the bottom of stairs.
Failure to do so could result in personal injury or product
damage.

•D
 o not grasp the tank handle when you are moving
the vacuum cleaner.
The vacuum cleaner’s body may fall when separating
tank and body. Personal injury or product damage could
result. You should grasp the carrier handle when you are
moving the vacuum cleaner. (Page 14)

• Make sure the filters (motor safety filter and air filter)
are completely dry before replacing in the machine.
Failure to do so could result in product damage.
• Do not dry the filter in an oven or microwave.
Failure to do so could result in fire hazard.
• Do not dry the filter in a clothes dryer.
Failure to do so could result in fire hazard.
• Do not dry near an open flame.
Failure to do so could result in fire hazard.

• Do not use filters that is not dried.
• If the power cord is damaged, it must be replaced by an
approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.

• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.

• Do not approach to vacuum cleaner suddenly, when
Robosense™ function activated.
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
• The battery for the main body is designed for this
vacuum cleaner only. Never use it for any other product.
Doing so could result in fire or damage to the product.

• Do not use the floor nozzle to clean high areas.

• When you dry the filter, do not use a heating device
such as a dryer or heater. Leave it in an airy place and
let it dry completely.
• Do not carry the vacuum cleaner with the nozzle head
connected to the body.
• Empty the dust bin frequently to keep it clean.

• Always use the vacuum cleaner with the filter unit
assembled in the dust bin.

• Never remove the hose or pipe when the main power
is On.
• Use this vacuum cleaner for household use only.

Thermal protector :
This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor
overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the Main Power Switch. Check the vacuum
cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these
conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After
the 30 minute period, turn on the Main Power Switch.
If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualified electrician.
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How to use Assembling vacuum cleaner
Hose Handle

Spring latch

Telescopic pipe

➊ Carpet and floor nozzle (depend on model)
Push the telescopic pipe into the nozzle.
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Transmitting sensor

➋T
 elescopic pipe
• Push telescopic pipe firmly into
hose handle.
• Grasp the spring latch to expand.
• Pull out the pipe to desired length.

Click!

Charging terminal

Receiving sensors

Button
Battery indicator
Fitting pipe

Flexible Hose

Attachment Point

➌C
 onnecting the hose to the vacuum cleaner
Push the fitting pipe on the flexible hose into the
attachment point on the vacuum cleaner.
To remove the flexible hose from the vacuum
cleaner,press the button situated on the fitting pipe, then
pull the fitting pipe out of the vacuum cleaner.
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How to use Operating vacuum cleaner

Charging terminal

Main power switch
Control Button
MAX line.
Power button
Control mode button

➊H
 ow to operate
• Please disconnect the charging cord
from the product.

• To operate the vacuum cleaner, press
down the power button for about 1
second.
• When you turn it on, Mode is the Middle
power.
• You can control Mode of the power
using ‘ + ’, ‘ – ’ Button.
• To turn off, Push the power button.
• After the used, Please connect the
charging cord to the product.
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➋ Emptying the dust tank
•A
 lways empty the dust tank when the
dust tank level reaches the MAX line.

How to use Operating vacuum cleaner

➌ Park mode
• Turn off the Main power switch position before
park.
• To store during vacuuming, for example to move a
small piece of furniture or a rug, use park mode to
support the flexible hose and nozzle.
-S
 lide the hook on the nozzle into the slot on the
side of vacuum cleaner.

➍ Storage
• After the used product, please connect
the charging cord to the product.
• You can store your vacuum cleaner in a
vertical position by sliding the hook on the
nozzle into the slot on the underside of
the vacuum cleaner.

WARNING

No liquid suction.
Liquid suction can cause defects.
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How to use Robosense™ function

Robosense™ function can measure distance
between the user and vacuum cleaner. After
the measurement, vacuum cleaner will move
automatically to keep a constant distance
(about 1.0m) between the user and the vacuum
cleaner. When distance between transmitting
sensor in the grip handle and receiver sensors
on the vacuum cleaner becomes more than
1m, Vacuum cleaner will move automatically
toward the user. If the distance remains within
1 m, the body just rotates to face the user. The
Auto Moving function does not work properly on
carpets with long hair (longer than 20 mm).

• When using vacuum cleaner, be careful not
to block the transmitting sensor by wall or
body. If transmitting sensor was blocked,
Robosense™ function cannot work properly.

Transmitting sensor

Receiving
sensors

1m

• Keep the direction of grip handle to receiving
sensors for sending the signal. If the hose points
the wrong direction, Robosense™ function cannot
work properly.

NOTICE

Do not put liquid such as water and drink in
transmitting sensor and receiving sensors.
Robosense™ function cannot work properly.
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How to use Using carpet and floor nozzle / hard floor nozzle

1

2
Carpet

Pedal
Floor

➊ Carpet and floor nozzle (depend on model) ➋ Hard floor nozzle (depend on model)
• The 2 position nozzle

This is equipped with a pedal which allows you
to alter its position according to the type of floor
to be cleaned.

• Efficient cleaning of hard floors
(wood, linoleum, etc)

• Carpet or rug position
Press the pedal (

) to lower brush.

Press the pedal (

) to lift the brush up.

• Hard floor position (tiles, parquets floor)

• Cleaning carpet and floor nozzle
• Clean the hole and brush of nozzle.
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How to use Using accessory nozzles

Crevice tool

Upholstery nozzle

3

➌ Crevice tool

Dusting brush

4

5

➍ Upholstery nozzle

➎ Dusting brush

Crevice tool is for vacuuming
in those normally hardto-reach places such as
reaching cobwebs or between
the cushions of a sofa.

Upholstery nozzle is for
vacuuming upholstery,
mattresses etc.

Push the button

<Upholstery nozzle mode>

Dusting brush is for
vacuuming picture frames,
furniture frames, books and
other irregular surfaces.

Pull the cover

<Dusting brush mode>

NOTICE

Be cautious to use the product on
TV, LCD, Monitor or furniture, it can
cause small scratch.

• PE BAG •
• Accessory nozzles are included in the
"PE BAG" with owner's manual.
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How to use Charging the Vacuum Cleaner

Charging terminal

When the battery is low

Battery level indicator
• When the battery is low, use the power cord
to recharge the battery.
• Please insert the power cord all the way into
the main charging terminal.
• When the battery is completely drained, the
charging time is approximately 4 hours.

The battery indicator shows the following battery
power levels.
① When the battery power level is low, the battery
indicator shows one blinking light.
② When the battery is fully charged, the vacuum
cleaner runs for 17 minutes on high-powered
mode.
③ In case of operating the protection circuit, You
can charge & use the product after
approximately one hour later.
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How to use Emptying dust tank

Tank separation lever

①

②

③

Pull out

Tank handle
MAX line.

Moving the vacuum cleaner
① Turn off the vacuum cleaner.
② Grasp the handle of the tank and then

press the tank separation lever.
Pull out the dust tank.
③ Empty the tank and then assemble the
dust tank as below.

• Don't grasp the tank handle when you are
moving the vacuum cleaner.
The vacuum cleaner's body may fall when
separating tank and body.
You should grasp the carrier handle when you
are moving the vacuum cleaner.

Assembling the dust tank
Tank handle
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Carrier
handle

How to use Cleaning dust tank

Tank separation lever

①

②

Pull out

Tank handle

④

① Press tank separation lever and pull out dust tank.
② Raise dust tank cap
③ Wash dust tank.
④ Dry fully in shade so that moisture is entirely

removed.

③

NOTICE

If suction power decreases after
cleaning the dust tank, clean the
air filter and the motor safety filter.
 Next page
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How to use Cleaning air filter and motor safety filter

①

②

Dust separator

③

Guide cover lever

⑤

⑥

④

Guide cover

⑦

Air filter

Motor safety filter

① Open the vacuum cleaner cover by pushing the button.
② Grasp the handle of the dust separator and take out it.
③ Open the guide cover by pulling the guide cover lever and remove the dust.
④ Open the air filter cover by pushing the air filter cover lever and take out the air filter.
⑤ Separate the Air filter & Motor safety filter from the dust separate.
⑥ Wash the air filter and the motor safety filter.

Do not wash filters with hot water.

⑦ Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.

The air filter and the motor safety filter should be cleaned as above the figure.

NOTICE

If filters are damaged, do not use them.
In this cases, contact LG Electronics Service
Agent.
Wash filters at least once a month.

16

Air filter cover

Air filter cover
lever

How to use Cleaning exhaust filter

Exhaust filter cover

①

Exhaust filter

Button

Lever

②

Exhaust filter cover

④

Click!

③

• The exhaust filter is reusable.
① To clean the exhaust filter, remove the exhaust filter cover on the body by pulling it out.
② Separate the exhaust filter.
③ Dust off filter.(Do not wash filter with water.)
④ Insert the projection of exhaust filter into the grooves on the body and push the exhaust filter.

Exhaust filter cover assembling

• Fit exhaust filter cover lugs to the grooves of vacuum cleaner body.
• Join it the body.

NOTICE

The exhaust filter should be cleaned at
least a year.
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What to do if your vacuum cleaner does not work
Check the charging cord is disconnected and please make sure that the main switch is turned on.

What to do when the vacuum cleaner does not work
• Check if the battery has been charged.
• Check if the main power switch is on.
• Disassemble the body and hose, and the reassemble them.

What to do when the suction performance decreases
• Check nozzles, the hose, telescopic tube, dust separator, and dustbin to see if there are any
large foreign objects and remove them using chopsticks or tweezers.
• Check if the motor-protecting filter or exhaust filter is dirty.
• Check if the dust separator is correctly attached to the body.

Disposal of your old appliance

1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the
municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the
government or the local authorities.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact
your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the
product.

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the
use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.
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What to do if Robosense™ function does not work.

• Check the transmitting sensor and receiving sensors
• Please make sure that is blocked by obstacles (wall, clothes, etc.).
If the sensors were blocked, Robosense™ function cannot work properly.
• If transmitting sensor and receiving sensors were blocked by dust, clean the sensors using a
cotton swab. Clean the sensor holes using a cotton swab periodically.

NOTICE

For your safety, if abnormal electrical noise
occurred, the speed of the wheel could be changed
instantaneously.
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מדריך למשתמש

שואב אבק חדש מסוג ציקלון
המידע הבא כולל הוראות חשובות לשימוש בטוח בשואב האבק
ותחזוקתו .באופן מיוחד ,קרא את כל המידע המופיע בעמודים
 3ו 4 -ו ,5 -למען בטיחותך .שמור מדריך הפעלה זה במקום
נגיש ועיין בו בכל עת.
VR94070NCAQ
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הוראות בטיחות חשובות

לפני השימוש בשואב האבק קרא את כל ההוראות ופעל לפיהן כדי למנוע סיכון לשריפה  ,התחשמלות או פגיעה בגוף או ברכוש בעת השימוש במכשיר.
מדריך זה אינו מכסה את כל המצבים האפשריים העשויים להתרחש .הקפד תמיד לפנות לסוכן השירות שלך או ליצרן בכל בעיה שאינך מבין
מכשיר זה תואם את הדרישות הכלולות בהנחיות  ECהבאות) 2006 / 95 / EC Low Voltage Directive :הנחיית ה EC -בנושא מתח נמוך(
) 2004 / 108 / EC EMC Directiveהנחיית ה EC-בנושא .(EMC
זהו סמל התראת בטיחות .
סמל זה מזהיר אותך מסיכונים אפשריים העלולים לגרום לפציעה ואף למוות שלך או של אחרים .כל הודעות הבטיחות יופיעו לאחר
סמל התראת הבטיחות ולאחר המילים ’אזהרה‘ או ’זהירות‘ .משמעותן של מילים אלה היא :

אזהרה

סמל זה נועד להזהיר אותך מסיכונים או נוהלי עבודה לא בטוחים העלולים לגרום לפציעה חמורה
ואפילו מוות .

זהירות

סמל זה נועד להזהיר אותך מסיכונים או נוהלי עבודה לא בטוחים העלולים לגרום לפציעה או נזק לרכוש.

אזהרה

 .1מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים )או ילדים(
עם יכולות פיזיות ,חושיות או שכליות מופחתות או
אנשים חסרי ניסיון או ידע  ,אלא אם כן הם נתונים
בהשגחה או שעברו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר
מצד אדם האחראי לבטיחותם.
 .2יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו
במכשיר.
 .3אם כבל המתח פגום ,יש להחליפו דרך נציג שירות,
יש להחליפו דרך נציג שירות של LG Electronics
כדי להימנע מסכנה.
 .4במכשיר זה יוכלו להשתמש ילדים מגיל  8ומעלה
ואנשים עם יכולות פיזיות ,חושיות או שכליות
מופחתות או אנשים חסרי ניסיון וידע ,ובלבד שהיו
נתונים בהשגחה או עברו הדרכה בנוגע לשימוש
בטוח במכשיר והם מבינים את הסכנות הכרוכות
בכך .אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר .אין לאפשר
לילדים לבצע פעולות של ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
 .5זהירות  :צינור זה מכיל חיבורים חשמליים:
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– אין להשתמש כדי לשאוב מים;
– אין לטבול במים לצורך ניקוי
– יש לבדוק את הצינור בקביעות ואין להשתמש בו אם הוא פגום
אזהרה

הוראות בטיחות חשובות

• נתק את המכשיר החשמלי לפני ניקוי היחידה או מסירתה לתיקון או
כאשר השואב אינו בשימוש.

• אין להחליף את התקע בשום אופן שהוא.
אי הקפדה על הוראה זו עלולה להביא להתחשמלות או לפציעה גופנית

אם לא תעשה זאת  ,הדבר עלול לגרום התחשמלות או פציעה
גופנית.
• אין להשתמש בשואב האבק כדי להרים חפץ בוער או שיוצא ממנו עשן
 ,כגון סיגריות או אפר חם.
פעולה כזו עלולה להסתיים בשריפה ,התחשמלות ואפילו מוות.
• אין לשאוב חומרים דליקים או נפיצים ,כגון בנזין ,בנזן ,מדללים ופרופן
)נוזלי או בגז(.
האדים הנפלטים מחומרים אלה עלולים ליצור סכנת שריפה או פיצוץ.
פעולה כזו עלולה להסתיים בפגיעה גופנית ואפילו במוות.
• אין לגעת בתקע החשמל או בשואב האבק בידיים רטובות.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות ואפילו למוות.
• אין למשוך את התקע החוצה על-די משיכת הכבל.
הדבר עלול לגרום נזק למוצר או התחשמלות .לניתוק ,אחוז בתקע  ,לא בכבל.
• הרחק שיער ,פריטי לבוש רפויים ,אצבעות ואיברי גוף מפתחי המכשיר
ומהחלקים הנעים שבו.

 ,או לגרום נזק למוצר .הדבר עלול להסתיים במוות .אם התקע לא מתאים
 ,פנה לחשמלאי מוסמך על מנת להתקין את השקע המתאים.
כדי למנוע סכנה במקרה של נזק לכבל החשמל  ,יש להחליפו באמצעות
היצרן ,סוכן השירות שלו או אדם מורשה אחר.
• תיקונים במכשירים חשמליים יבוצעו אך ורק על-ידי מהנדסי שירות
מוסמכים.

אי הקפדה על הוראה זו עלולה להסתיים בהתחשמלות או פציעה גופנית.
• הצינור מכיל חוטים חשמליים .אין להשתמש בו אם הוא פגום
 ,חתוך או מנוקב .
אי הקפדה על הוראה זו עלולה ,להסתיים בהתחשמלות ואפילו במוות .
• אין לאפשר שימוש במכשיר כצעצוע  .יש להקדיש תשומת לב יתרה
כאשר המכשיר בשימוש של ילדים או בקרבתם .
שימוש ללא בקרה עלול להסתיים בפציעה גופנית או בנזק למוצר.
• אין להשתמש בשואב האבק אם כבל המתח או התקע פגום או מקולקל.
הדבר עלול להביא לפציעה או לגרום נזק למוצר .במקרים כאלה
 ,פנה לנציג שירות של  LG Electronicsכדי למנוע סכנה.
• אין להשתמש בשואב האבק אם הוא היה מתחת למים.
הדבר עלול להביא לפציעה או לגרום נזק למוצר .במקרים כאלה
 ,פנה לנציג שירות של  LG Electronicsכדי למנוע סכנה.
• אין להשתמש בכבל מאריך עם שואב אבק זה.
הדבר עלול להוות סיכון לשריפה או לגרום נזק למוצר .
• שימוש במתח מתאים .
שימוש במתח לא מתאים עלול לגרום נזק למנוע ולפציעה אפשרית של
המשתמש .המתח המתאים מפורט בתחתית שואב האבק.
4

תיקונים לא נאותים עלולים להוות סכנה חמורה למשתמש.
• אין לשטוף במים את גוף שואב האבק.
• יש למנוע נגיעה של מתכת מכל סוג שהוא במסוף הטעינה
ובנקודות החיבור של גוף המכשיר והצינור .
• לפני ניקוי גוף המכשיר  ,נתק את כבל המתח וכבה את מתג ההפעלה.
יש להשתמש תמיד במטלית יבשה על מנת לנקות את גוף המכשיר.
• הימנע מהנחת המוצר ,ובמיוחד הסוללה ,בסמוך למקור חום או
באור שמש ישיר.
יש בכך סכנה לפיצוץ או שריפה.
• בעת השלכת הסוללות ,נקוט את שיטות ההשלכה המתאימות.
אי הקפדה על כך מהווה סכנה לפיצוץ.
• אין להשתמש במוצר בחדרי אמבטיה.
• כאשר קיימת בעיה במוצר ,הפסק לשאוב וכבה את מתג ההפעלה.
• אין להניח את המוצר בקרבת אדי שמנים תעשייתיים או חלקיקי מתכת.
הדבר עלול לגרום נזק למוצר או שריפה.
• אם הסוללה דלפה ,יש להימנע ממגע עם העור או העיניים .אם נוזל הסוללה
נוגע בעור או בעיניים  ,שטוף מיד במים רבים את האזור שנפגע ופנה
לקבלת טיפול רפואי.
וזל הסוללה עלול לגרום לכוויה בעור או לאובדן ראייה.
• אין לקרב את האצבעות לציוד.
אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לפציעה גופנית .
ציוד

זהירות

הוראות בטיחות חשובות

• אין להכניס שום חפץ בפתחים.
אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק למוצר.
• אין להשתמש אם אחד הפתחים חסום :הקפד שלא יהיה אבק ,מוך
 ,שיער וכל דבר אחר שעלול להפחית זרימת אוויר תקינה.
אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק למוצר.
• אין להשתמש בשואב האבק כשמכל האבק ו/או המסננים אינם במקומם
אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק למוצר.
• הקפד תמיד לנקות את מכל האשפה לאחר שאיבת חומרים לניקוי
שטיחים או מטהרי אוויר ,אבקות ואבק דק.
מוצרים אלה סותמים את המסננים מפחיתים את זרימת האוויר וגורמים
נזק לשואב .אי הקפדה על ניקוי מכל האשפה עלולה לגרום נזק לצמיתות
לשואב .
• אין להשתמש בשואב האבק כדי לאסוף חפצים חדים קשיחים ,צעצועים קטנים
 ,סיכות ,מהדקי נייר וכו’.
הם עלולים לגרום נזק לשואב או למכל האשפה.
• אחסן את שואב האבק בתוך הבית.
הנח את שואב האבק במקום מרוחק לאחר השימוש כדי למנוע
מעידה מעליו.
• שואב האבק אינו מיועד לשימוש של ילדים או אנשים בעלי מוגבלות ללא
פיקוח.
אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום פציעה גופנית או נזק למוצר.
• השתמש אך ורק בחלפים שיוצרו על-ידי או הומלצו עלאו הומלצו על
 LG Electronicsאו הומלצו על-ידי נציגי השירות שלה .
אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק למוצר.
• יש להשתמש במכשיר אך ורק בהתאם למתואר במדריך הפעלה זה .
יש להשתמש במכשיר אך ורק עם תוספות ואביזרים שהומלצו או
אושרו על-ידי .LG
אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לפציעה גופנית או נזק למוצר.
• כדי להימנע מפציעה גופנית ולמנוע כשל במכשיר בעת ניקוי מדרגות
 ,יש למקם אותו תמיד בתחתית המדרגות.
אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לפציעה גופנית או נזק למוצר.

• אין לאחוז בידית המכל בעת הזזה של שואב האבק.
גוף שואב האבק עלול ליפול בעת הפרדת המכל והגוף.
הדבר עלול להביא לפציעה או לגרום נזק למוצר) .עמוד (14
• ודא שהמסננים )מסנן הבטיחות של המנוע ומסנן האוויריבשים לחלוטין
לפני יבשים לחלוטין לפני ( יבשים לחלוטין לפני החזרתם למקומם
במכשיר.
אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק למוצר.
• אין לייבש את המסנן בתנור או במיקרוגל.
אי הקפדה על הוראה זו עלולה ליצור סכנה לשריפה.
• אין לייבש בסמוך לאש פתוחה.
אי הקפדה על הוראה זו עלולה ליצור סכנה לשריפה.
• אין להשתמש במסננים שאינם יבשים.
• אם כבל המתח פגום ,יש להחליפו דרך נציג שירות מורשה של
 LG Electronicsכדי להימנע מסכנה ,או חסרי ניסיון או ידע.
• מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (לרבות ילדים) עם
יכולות פיזיות ,חושיות או נפשיות מוגבלות ,או חסרי ניסיון או
ידע ,אלא אם כן הם נתונים בהשגחה או שעברו הדרכה בנוגע
לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי לבטיחותם.

יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר.
• אין להתקרב בפתאומיות אל שואב האבק ,כאשר הפונקציה
™ Robosenseמופעלת.
אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לפציעה גופנית או נזק למוצר.
• הסוללה עבור הגוף הראשי מיועדת עבור שואב אבק זה בלבד.
אין להשתמש בה באף מוצר אחר.
אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה או נזק למוצר.
• אין להשתמש בפייה המיועדת לרצפה לניקוי אזורים גבוהים.
• בעת ייבוש המסנן  ,אין להשתמש במכשיר חימום ,כגון מייבש או תנור.
השאר אותו במקום מאוורר והנח לו להתייבש לחלוטין .
• אין לשאת את שואב האבק כשראש הפייה מחובר לגוף.
• רוקן את מכל האבק לעתים קרובות כדי שיישאר נקי.
• השתמש בשואב האבק תמיד כשיחידת המסנן מורכבת במכל האבק.
• אין להסיר את הצינור כשהמכשיר מופעל.
• השתמש בשואב אבק זה לשימוש ביתי בלבד.

מגן תרמי:
שואב אבק זה מכיל תרמוסטט מיוחד המגן עליו במקרה של התחממות יתר של המנוע .אם שואב האבק נכבה באופן פתאומי,
כבה את מתג ההפעלה .חפש בשואב האבק מקור אפשרי להתחממות יתר ,כגון מכל אבק מלא ,צינור חסום או מסנן סתום.
אם זוהו מצבים אלה ,תקן אותם והמתן  30דקות לפחות לפני שתנסה להשתמש בשואב האבק שוב .בחלוף  30דקות ,הפעל את
מתג ההפעלה שוב .אם שואב האבק עדיין אינו פועל ,פנה לחשמלאי מוסמך.
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כיצד להשתמש
חיישנים קולטים

הרכבת שואב האבק

מסוף טעינה

קליק!

לחצן
מחוון הסוללה
צינור התאמה

צינור גמיש

נקודת הצמדה

➊ פייה לכל סוגי הרצפות )בהתאם לדגם(
• דחף את הצינור הטלסקופי לתוך הפייה.

6

➋ צינור טלסקופי
• דחפו בחוזקה את ידית הצינור הגמיש לתוך
הצינור הטלסקופי.
• אחזו בתפס הקפיצי כדי להרחיב.
• משכו את הצינור לאורך הרצוי.

ידית הצינור

תפס הקפיץ

חיישן משדר

צינור טלסקופי

➌ חיבור הצינור לשואב האבק
דחף את צינור ההתאמה שעל הצינור הגמיש לתוך נקודת ההצמדה בשואב האבק.
כדי להסיר את הצינור הגמיש משואב האבק ,לחץ על הלחצן הממוקם בצינור
ההתאמה ,ולאחר מכן משוך את צינור ההתאמה אל מחוץ לשואב האבק.
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כיצד להשתמש

הפעלת שואב האבק

מסוף טעינה

מתג הפעלה ראשי
לחצן בקרה
קו MAX
לחצן הפעלה
לחצן מצב בקרה

➊ כיצד להפעיל

➋ לרוקן את מיכל האבק

• נתק את כבל הטעינה מהמוצר.
כדי להפעיל את שואב האבק ,לחץ על לחצן
ההפעלה למשך שנייה בקירוב.
• כאשר תפעיל אותו ,מצב ההפעלה יהיה
) Middleאמצע(.
• באפשרותך לשלוט במצב ההפעלה באמצעות
הלחצן ' .' – ' ,' +
) OFFכבוי(.
• לכיבוי ,לחץ על לחצן ההפעלה.
• לאחר השימוש ,חבר את כבל הטעינה למוצר.

• כאשר רמת האבק במכל מגיעה לקו ,MAX
תמיד רוקן את מכל האבק.
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כיצד להשתמש

הפעלת שואב האבק

➌ מצב חניה

➍ אחסון

• כבה את מתג ההפעלה הראשי לפני החניה.
• כדי לאחסן במהלך השאיבה ,לדוגמה לצורך
הזזת רהיט קטן כלשהו או שטיח ,השתמש
במצב חניה על מנת לתמוך בצינור הגמיש ובפייה.
 החלק את הוו שבפייה לתוך החריץ בצידו שלשואב האבק.

• לאחר השימוש במוצר ,חבר את כבל הטעינה
למוצר.
• ניתן לאחסן את שואב האבק במצב אנכי על-ידי
החלקת הוו שבפייה לתוך החריץ שנמצא בצד
התחתון של שואב האבק.

אזהרה
ללא יניקת נוזלים.
יניקת נוזלים יכולה לגרום פגמים.
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כיצד להשתמש

בפונקציה ™Robosense

חיישן משדר
חיישנים קולטים
1מ'

• בעת שימוש בשואב האבק ,הקפד שלא לחסום את
החיישן המשדר בגופך או בקיר .אם החיישן המשדר
נחסם ,הפונקציה ™ Robosenseאינה יכולה לפעול
כראוי.

הפונקציה ™ Robosenseיכולה למדוד את המרחק בין
המשתמש ושואב האבק .לאחר המדידה ,שואב האבק
יזוז באופן אוטומטי כדי לשמור על מרחק קבוע )כ 1.0-מ'(
בין המשתמש ושואב האבק .כאשר המרחק בין החיישן
המשדר בידית האחיזה והחיישנים הקולטים בשואב
האבק נהיה גדול מ 1-מ' ,שואב האבק יזוז באופן אוטומטי
אל עבר המשתמש .אם המרחק נותר בגבולות של  1מ',
הגוף פשוט יסתובב כדי לפנות אל המשתמש .פונקציית
התנועה האוטומטית אינה פועלת כראוי בשטיחים בעלי
שיער ארוך )מעל  20מ"מ(.

• שמור על כיוון ידית האחיזה אל עבר החיישנים הקולטים על
מנת לשלוח את האות .אם נקודות הצינור יהיו בכיוון הלא נכון,
הפונקציה ™ Robosenseלא תוכל לפעול כראוי.

הודעה

הקפד שלא יחדור נוזל ,כגון מים או משקה ,לחיישן
המשדר ולחיישנים הקולטים.
הפונקציה ™ Robosenseלא תוכל לפעול כראוי.
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כיצד להשתמש

שימוש בפייה לשטיח ולרצפה  /פייה לרצפה קשה

1

שטיח

2

רגלית
רצפה

➊ פייה לשטיח ולרצפה )בהתאם לדגם(

➋ פייה לרצפה קשה )בהתאם לדגם(

• הפייה בעלת שני המצבים
פייה זו מצוידת ברגלית המאפשרת לך לשנות את מצבה
בהתאם לסוג הרצפה המיועדת לניקוי.
• מצב שטיח או מרבד
( כדי להנמיך את המברשת.
לחץ על הרגלית )
• מצב רצפה קשה )אריחים ,רצפת פרקט( לחץ על
הרגלית )
( כדי להרים את המברשת.

• ניקוי יעיל של רצפות קשות
)עץ ,לינוליאום וכדומה(.

• ניקוי הפייה לשטיח ולרצפה
• נקה את הפתח ואת מברשת הפייה.
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כיצד להשתמש
כלי למקומות צרים

שימוש בפיות נלוות

פייה לריפוד

3

4

➌ כלי למקומות צרים

>מצב פייה לריפוד<

5

➍ פייה לריפוד

הכלי למקומות צרים מיועד לאותם
מקומות שבדרך כלל קשה להגיע
אליהם ,כגון קורי עכביש בתקרה או
הרווח בריפוד הספה.
לחץ על הלחצן

מברשת לניקוי אבק

➎ מברשת לניקוי אבק

פייה לריפוד מיועדת לשאיבת
ריפוד ,מזרנים ,וכו'.

המברשת לניקוי אבק מיועדת
לשאיבת מסגרות של תמונות,
מסגרות ריהוט ,ספרים ומשטחים
לא רגילים אחרים.

משוך את הכיסוי

>מצב מברשת לניקוי אבק<

הודעה

• • PE BAG
• פיות נלוות כלולות ב "PE BAG"-עם מדריך
ההפעלה למשתמש.
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היזהר בשימוש במוצר לניקוי
טלוויזיה ,מסך  ,LCDצג אחר או
ריהוט ,מכיוון שהוא עלול לשרוט אותם
קלות.

כיצד להשתמש

טעינת שואב האבק

מסוף טעינה

כאשר הסוללה חלשה

מחוון רמת טעינה בסוללה
• כאשר הסוללה חלשה ,השתמש בכבל המתח כדי
לטעון מחדש את הסוללה.
• הכנס במלואו את כבל המתח למסוף הטעינה הראשי.
כאשר הסוללה ריקה לחלוטין ,משך הטעינה הוא 4
שעות בקירוב.

מחוון הסוללה מראה את רמות כוח הסוללה הבאות.
① כאשר רמת כוח הסוללה נמוכה ,מחוון הסוללה
מציג נורית מהבהבת אחת.
② כאשר הסוללה טעונה במלואה ,שואב האבק פועל
במשך  17דקות במצב עוצמה גבוהה.
③ במקרה של הפעלת מעגל ההגנה ,תוכל לטעון
את המוצר ולהשתמש בו לאחר שעה בקירוב.
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כיצד להשתמש

ניקוי מכל האבק

ידית הפרדת המכל

①

③

②

משוך החוצה

ידית המכל
קו MAX

הזזת שואב האבק
① כבה את שואב האבק.
② אחוז בידית המכל ולאחר מכן לחץ על ידית
הפרדת המכל.
משוך החוצה את מכל האבק.
③ כאשר הסוללה טעונה במלואה ,שואב האבק פועל
כפי שמוצג להלן.

• אין לאחוז בידית המכל להזזת שואב האבק.
בעת הפרדת המכל מגוף השואב ,גוף השואב
עלול ליפול.
להזזת שואב האבק ,יש לאחוז בידית הנשיאה.

הרכבת מכל האבק
ידית הנשיאה
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ידית המכל

כיצד להשתמש
לחצן הפרדת המכל

①

ניקוי מכל האבק

ידית מכל

②

משכו החוצה

④

③

① לחץ על ידית הפרדת המכל ומשוך החוצה את מכל האבק.
② הרם את המכסה של מכל האבק.
③ שטוף את מכל האבק.
④ יבש ייבוש מלא בצל כך שכל הלחות תיעלם.

הודעה

אם עוצמת היניקה פוחתת לאחר ניקוי מכל האבק ,נקה
את מסנן האוויר ואת מסנן הבטיחות של המנוע.
 העמוד הבא
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כיצד להשתמש
②

①

ניקוי מסנן האוויר ומסנן הבטיחות של המנוע

מפריד אבק

④

③

מכסה מסנן אוויר

מכסה מכוון

מסנן אוויר

⑤

⑥

ידית
מכסה
מכוון

ידית מכסה מסנן אוויר

⑦

מסנן בטיחות מנוע

① פתח את הכיסוי של שואב האבק על-ידי לחיצה על הלחצן.
② אחוז בידית של מפריד האבק והוצא אותו החוצה.
③ פתח את כיסוי המכוון על-ידי משיכת הידית של כיסוי המכוון והוצא את האבק.
④ פתח את כיסוי מסנן האוויר על-ידי דחיפת הידית של כיסוי מסנן האוויר והוצא את מסנן האוויר.
⑤ הפרד את מסנן האוויר ומסנן הבטיחות של המנוע ממפריד האבק.
⑥ שטוף את מסנן האוויר ואת מסנן הבטיחות של המנוע.
אין לשטוף את המסננים במים חמים.
⑦ ייבש באופן מלא בצל כך שכל הלחות תיעלם.
יש לנקות את מסנן האוויר ומסנן הבטיחות של המנוע כפי שמוצג באיור לעיל.

הודעה
אם המסננים פגומים ,אין להשתמש בהם.
במקרים אלה ,פנו לסוכן שירות של
 LG Electronicsלפחות פעם בחודש
כדי לנקות את המסנן.
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כיצד להשתמש

ניקוי מסנן הפליטה

כיסוי מסנן הפליטה
מסנן הפליטה

לחצן

①

②

ידית

כיסוי מסנן הפליטה

④

③

קליק!

• מסנן הפליטה ניתן לשימוש חוזר.
① כדי לנקות את מסנן הפליטה ,הסר את כיסוי מסנן הפליטה מגוף המכשיר על-ידי משיכתו החוצה.
② הוצא את מסנן הפליטה.
③ נקה את האבק מהמסנן )אין לשטוף את המסנן במים(.
④ הכנס את הבליטה שבמסנן הפליטה לתוך החריצים שבגוף המכשיר ודחף את מסנן הפליטה.
הרכבת הכיסוי של מסנן הפליטה
• התאם את הזיזים של כיסוי מסנן הפליטה לחריצים שבגוף שואב האבק.
• הצמד אותו לגוף המכשיר.

הודעה
יש לנקות את מסנן הפליטה פעם בשנה לפחות.
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מה לעשות אם שואב האבק לא פועל
ודא שכבל הטעינה מנותק וודא שהמתג הראשי מופעל.

מה לעשות כאשר שואב האבק לא פועל

• בדוק אם הסוללה נטענה.
• בדוק אם המתג הראשי במצב מופעל.
• נתק את הצינור מגוף המכשיר ,ולאחר מכן חבר אותו מחדש.

מה לעשות כאשר איכות היניקה פוחתת

• בדוק את הפיות ,הצינור ,הצינור הטלסקופי ,מפריד האבק ומכל האשפה כדי לראות אם
ישנם עצמים זרים גדולים ,והוצא אותם באמצעות מקלות אכילה סיניים או פינצטה.
• בדוק אם מסנן ההגנה על המנוע או מסנן הפליטה מלוכלכים.
• בדוק אם מפריד האבק מחובר כראוי לגוף המכשיר.

השלכת מכשירים ישנים

 .1יש להשליך את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים בנפרד מהפסולת העירונית
הרגילה באמצעות מתקני איסוף ייעודיים שנקבעו על ידי הממשלה או הרשות המקומית.
 .2השלכה נכונה של המכשיר הישן תעזור במניעת השפעות שליליות אפשריות על
הסביבה ועל בריאות האדם.
 .3לקבלת מידע מפורט על השלכת מכשירים ישנים ,פנה לעירייה ,לשירות פינוי האשפה
או לחנות שבה רכשת את המוצר.

הציוד תואם לדרישות התקינה הטכנית ,במונחים של הגבלות על השימוש בחומרים מסוכנים
מסוימים בציוד חשמלי ואלקטרוני.
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מה לעשות אם הפונקציה™ Robosenseלא פועלת
• בדוק את החיישן המשדר ואת החיישנים הקולטים.
• ודא שהם אינם חסומים על-ידי מכשולים )קיר ,בגדים וכו'(.
אם החיישנים חסומים ,הפונקציה ™ Robosenseאינה יכולה לפעול כראוי.
• אם החיישן המשדר והחיישנים הקולטים נחסמו באבק ,נקה את החיישנים באמצעות
מקלון צמר גפן .נקה את פתחי החיישנים מעת לעת בעזרת מקלון צמר גפן.

הודעה
למען בטיחותך ,אם שמעת רעש חשמלי לא רגיל ,ייתכן
שמהירות הגלגל השתנתה באופן מיידי.
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