
 

 
 

  ATOMמדגם  למטאטא רכוב מצברהוראות הפעלה 
 

 םשממוקמיבגב המכונה היכן בל הטעינה ממוקם , כבודה עם המכונה יש להטעינהתחילת הע טרם
למשך  220vחבר את התקע לשקע חשמל רגיל ו  את מכסה הגב האחורי פתח .הפילטרים האנכיים

 הטענתאת המכונה עד לסיום  לנתקלא  מומלץ .ורק אז ניתן להתחיל בעבודהשעות ברציפות  6-8
ב המצברים ממוקם ליד לוח תצוגת מצ ,) ניתוק טרם הזמן יקצר את אורך חיי המצברים( המצברים

 (אור אדום ריק –אור ירוק מלא גלגל ההגה )

 
 .השמאלי של הנהג בצדוהממוקם  באמצעות המפתחהפעל את המכונה  .1
איסוף המברשת וידית  למשוך את ידית מברשת הצדיש   (מימינו ומשמאלו) גלגל ההגהסמוך לב .2

  יורים תואמים.אליך. משיכת הידית תוריד את המברשות לרצפה. הידיות מסומנות בצ המרכזית
 (דמיתלנסיעה ק)ועליו ציור של חץ קדימה כפתור הנסיעה הממוקם במרכז ההגה ץ על יש ללחו .3

 ( על פי כיוון הנסיעה הרצוי.רברסוחץ אחורה )לנסיעת 
 לצורך הפעלת המברשות יש ללחוץ על הלחצן השמאלי הממוקם על גבי ההגה.  .4
 .לצד שמאל הימנילצורך הפעלת מערכת השאיבה יש ללחוץ על הלחצן  .5
 . לצורך התחלת נסיעה הימניתיש ללחוץ על הדוושה  .6
 לצורך עצירה. ללחוץ על הדוושה השמאלית הגדולה יש  .7
לצורך הרמת אמברקס, יש ללחוץ על דוושת הברקס ובד בבד למשוך את הידית השחורה  .8

לשחרור האמברקס יש ללחוץ בחוזקה על דוושת  הימני של ההגה. בצדו( הממוקמת T)בצורת 
 הברקס.

לצורך הפעלת מערכת  ,לצד שמאלשממוקם בהגה ללחוץ על הלחצן הימני בסיום העבודה יש  .9
. פעולה זו מסייעת לשמור על שניות כל פעם 2פעמים למשך  3, של הפילטרים הניעור החשמלית

יש להרים את ידיות המברשות חזרה, ללחוץ על לחצן כיוון  .מהם להיסתםהפילטרים ומונעת 
 הנסיעה לאמצע ולכבות את הסוויץ'.

ולמשוך את  יש לשחרר את התפס )הממוקם בתחתית גב המכונה( מיכל האיסוףלצורך ריקון  .10
 .כלמיה

 
 תחזוקה וטיפול שבועי:

שבוע יש לנקות את הפילטרים באמצעות לחץ אחת ל
כמו כן יש לבצע סריקה וויזואלית  אוויר או שואב אבק.

ולבדוק האם נתפסו גורמים זרים במברשת הצד 
 חררם.ולש

 
מלעלות  יש להימנע, לתשומת ליבך לקוח יקר

הם עם המכונה על ניילונים, חוטים ושרינקים 
ואף  נתפסים על המברשת מעוותים אותה

אין לעבור  ,כמו כן .סביםהמיכולים להרוס את 
עם המכונה על שלוליות מים שכן המים עלולים 

יש להימנע מעבודה  .לסתום את הפילטרים
 באזורים בעלי חומרים דליקים!!!

 
המכונה לא עובדת כשאדם לא  –לבטיחותך  

  .סא הנהגייושב על כ

                    

במקרה של תקלה או כל שאלה 
 08-9414477התקשר : 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ידית הורדה/ הרמה מברשת צד

 מערכת ניעור חשמלית

 כיוון נסיעה קדימה / רברסלחצן 

כבל חשמלי ו מצברים מיקום
 לצורך הטענה

 חרור מיכל איסוףתפס לשי

 ידית הורדה/ הרמה מברשת צד

 שאיבה / כיבוי הפעלתלחצן 
 ליוניעור חשמ

 מברשות / כיבוי הפעלתלחצן 

 פילטרים אנכייםמערכת 

 מיכל איסוף


