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Handle
Boost trigger
SpinScrub tool and caddy
Clean water/solution tank release button
Clean water/solution tank caps
Clean water/solution tank
Rinse/Wash dial
Dirty water release latch
Dirty water tank
Hose and solution connection port (hidden)
Nozzle release clip
Quick Clean function
Nozzle
SpinScrub brushes and brushbars
Solution trigger (hidden)
Quick cord release hook (hidden)
Handle lock dial (hidden)
Recline pedal (hidden)
On/Off pedal (hidden)

Unit

1
15

2
3

4
5
16

Accessories
6
17
7

Hose

SpinScrub
tool

Upholstery
wash tool

8

9

10

Pre-treatment wand

Hard floor squeegee
18
12

Accessory bag

11

2 x 250ml
Platinum solution

13
19
14

GENERAL SAFETY INFORMATION 2
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Only use the carpet washer indoors and keep the area you’re cleaning well lit.
Keep fingers, hair and loose clothing away from moving parts and openings whilst using the carpet washer.
Before using the carpet washer test your carpets/rugs/upholstery for colourfastness and pile distortion.
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.
Only Vax recommended tools and solution should be used with this carpet washer. Using other solutions may
invalidate the guarantee.
Don’t leave the carpet washer plugged in when unattended.
Don’t use the carpet washer if it has been dropped, damaged or left outdoors.
Don’t run over the power cord or use the carpet washer if the power cord or plug is damaged. 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.
Don’t use the carpet washer to pick up any flammable or combustible materials (lighter fluid, petrol, kerosene
etc.) or use the carpet washer in an area with explosive vapours or liquid.
Don’t handle the plug or use the carpet washer with wet hands.
Don’t pull or carry the carpet washer by the power cord.
Don’t use the carpet washer to pick up hot coals, cigarette butts, matches or smoking hot burning items or use
in an area where there may be harmful fluids (chlorine, bleach and ammonia drain cleaner).
Don’t use the power cord as a handle, pull the power cord around corners or sharp edges, or close a door
over the power cord.
Don’t unplug the carpet washer by pulling on the power cord.
Don’t carry the carpet washer while it’s switched on.
Don’t attempt to remove blockages with sharp objects as this may cause damage to the carpet washer.
Don’t use the carpet washer with incorrect voltage as this may result in damage or injury to the user.
The correct voltage is listed on the ratings label.
Check with the manufacturer of your flooring prior to using the carpet washer.
The clean water tank should be filled with warm water (max 40°C) only. Filling the clean water tank with hot
or boiling water will damage the machine and invalidate the guarantee.
Always vacuum your flooring thoroughly before using the carpet washer.
Test all carpets/rugs/upholstery before full usage. Run the carpet washer over a small hidden area.
If no damage or pile distortion occurs continue cleaning.
Always replace the fuse in the plug with a British 13amp fuse.
Always unplug the carpet washer before carrying out any maintenance and before connecting or
disconnecting the hose/accessories.
Always check tools and accessories are free from damage, dirt and debris before using.
Take extra care when cleaning on the stairs.
Always protect the power cable from heated surfaces or near open flames.
Turn off all controls on the carpet washer before disconnecting or connecting the power cord.
After use always wrap the power cord around the cord clips provided.
Always keep the power cord away from the brushes whilst using the carpet washer.
Use only CE approved 13amp extension cords, non-approved extension cords may overheat.
Care should be taken to arrange the extension cord as it can be a trip hazard.
Always use the carpet washer with all water/solution tanks and filters in place.
Keep all openings clear and free from debris as this may affect the airflow/suction.
Always use the carpet washer in an upright position. To prevent motor damage from dirty water, never hold
the carpet washer upside down or on its side.
Store the carpet washer in a cool, dry area. Before storing the carpet washer please ensure all water/
solutions tanks and filters are thoroughly clean and dry.

3 OPERATION
PLEASE READ ‘GENERAL SAFETY INFORMATION’ AT THE BEGINNING BEFORE USE
IMPORTANT: Carpets should be dry vacuumed thoroughly before washing.
Test for colourfastness – Wet a white absorbent cloth with the solution. In a small hidden area of your
carpet/rugs/upholstery gently rub with the dampened cloth. Wait ten minutes and check for colour
removal or bleed with a white paper towel or cloth. Check all carpets/rugs/upholstery material before
first use and If your carpet has more than one colour, check all colours.
Test all carpets/rugs/upholstery before full usage. Run the carpet washer over a small hidden area.
If no damage or pile distortion occurs continue cleaning.
When cleaning an entire room, move furniture out of the area to be cleaned. If the furniture cannot be
moved, place aluminium foil or wax paper under the legs. This will prevent wood finishes from staining
your carpet. Pin up furniture skirts and curtains.
When using the carpet washer, basic safety precautions should always be observed and don’t over
saturate your carpets.
Only use Vax carpet solution. Using other solutions may cause excess foaming and will invalidate your
guarantee.
The clean water tank should only be filled with warm water (max 40°C). Filling the clean water tank with
hot/boiling water will damage your machine and invalidate the guarantee. This is a powerful carpet
washer, before plugging in make sure all controls are turned off and hold the carpet washer firmly when
starting and during use.
Assembling your carpet washer

Stand the base of the
carpet washer on the
floor in the upright
position. Line up the
handle with the main
body and push into
place.

Turn handle lock dial
clockwise to lock in
position.

Line up the SpinScrub tool
with the holder and slide the
tool downwards into place.

Assemble the tanks by
tilting and lining up the
front of the tank to the
washer and pushing
the tank back until
it clicks into place.

Slide the SpinScrub
tool holder over and
down the handle.

OPERATION 4
NOTE: Carpets should be dry vacuumed thoroughly before washing. For heavily soiled areas, it may
be necessary to repeat the cleaning process. Make criss-crossing strokes across the original pattern and
overlap with each pass.
Filling the water/solution tank and cleaning modes

Press the clean water/
solution tank release
button, pull and lift to
remove the tank.

Twist the water/solution
tank cap anti-clockwise
and remove.

RINSE

Tilt and line up the
front of the tank to the
washer and push the
tank back until it clicks
into place.

Pour the required
amount of carpet
cleaning solution into
the tank. Tighten the
cap before returning
the tank to the washer.

Fill the clean water tank
with warm water (max
40°C). Fill to max fill
line for a Deep Clean,
and fill to the Quick
Clean fill line for a
quick surface clean.

WASH

Turn the wash/rinse
dial to ‘wash’. The
SpinScrub brushes and
brushbar deep clean
your carpets with water
and solution removing
dirt and stains.

Plug into the mains, press Choose the cleaning
the On/Off button to
mode by turning the dial
switch on.
on the base.
Quick Clean Mode:
Best for a quick, surface
clean - carpets dry in
less than an hour.*
Deep Clean Mode:
Best overall results for
a thorough, deep clean.

NOTE: This machine has an auto mix tank so any
solution not used can be poured back into the bottle.

*Tested on PP and Wool - Nylon carpet. Results may vary.

5 OPERATION
IMPORTANT: Your dirty water tank is fitted with a float. When the dirty water tank is full, or the
floorhead is not in contact with the carpet, the float will shut off the suction on the carpet washer. You will
be able to hear if this has happened as the motor noise on the machine will increase. Once the float is
activated, empty the dirty water tank if full. If the dirty water tank is not full then turn off your machine at
the power switch and wait for the float to settle.

Press the recline pedal
and pull the handle
backwards.

Squeeze the trigger to
release the solution and
water mix.

RINSE

For tough stains press
the boost trigger
together with the
solution trigger to
release more water/
solution mix.

For best results apply water/solution
on the forward stroke and release
the trigger on the backward stroke to
pick up water/solution. For a dryer
finish, follow with an additional dry
stroke with no trigger pressed.

WASH

Turn the wash/rinse dial
to ‘rinse’. Only water
is released to remove
solution residue.

NOTE: For best cleaning results use slow straight parallel strokes. Intermittent dry forward strokes will
increase water pick up. The ‘rinse’ mode will also work when using the hose.

OPERATION 6
Using the hose and tools
NOTE: The carpet washer should be in the upright position when using the hose and tools; this will
de-activate the SpinScrub brushes and brushbar.

RINSE

WASH

Pour the required
amount of carpet
cleaning solution into
the tank.

Fill the clean water tank
with warm water
(max 40°C).

Turn the wash/rinse
dial to ‘wash’.

Push the hose end and
hose solution connector
into the hose and
solution connection port.

Select the SpinScrub or Upholstery tool. Slide the
tool over the tab at the end of the hose until it clicks
into place.

Press the trigger on
the hose to release
solution/water.

Squeeze the trigger on the forward stroke and
release the trigger on the backward stroke to pick
up water/solution. For a dryer finish, follow with
an additional dry stroke with no trigger pressed.

Pull down the accessory
hose connector cover.

Plug into the mains and
press the On/Off button
to switch on.

NOTE: Use the carpet washer or hose to pick up spills before washing and cleaning the area.

7 OPERATION
Using the pre-treatment wand
NOTE: Pre-treating your carpet before washing will help to remove stubborn stains.
Do not saturate your carpet.

RINSE

WASH

Pour the required
amount of carpet
cleaning solution into
the tank.

Fill the clean water tank
with warm water
(max 40°C).

Turn the wash/rinse dial
to ‘wash’.

Pull down the accessory
hose connector cover.

Push the wand
connector into the
solution tube port.

Plug into the mains and
press the On/Off button
to switch on.

Press and hold the trigger
on the pre-treatment
wand, spraying evenly
over stubborn stains.

Leave the solution for
10-15 minutes before
washing the carpet.

OPERATION 8
CAUTION: To prevent damage to wood floors and other hard floors, follow the flooring manufacturer's
cleaning recommendations. Inspect the floor surface for a worn finish, bare wood or separated joints.
It is not recommended to use the carpet washer on floors if any of these conditions exist.
Test on an inconspicuous area first.
Washing hard floors
IMPORTANT: Hard floors should be dry vacuumed thoroughly before washing.
Before attaching the hard floor squeegee onto the carpet washer, either remove the tanks or make sure
the tanks are empty before lying the carpet washer on its back.

Pour the required amount
of solution into the tank.

Fill the clean water tank
with warm water
(max 40°C).

Lie the carpet washer
on its back and line up
the squeegee with the
nozzle.

IMPORTANT: For best results, clean hard floors in Quick Clean Mode.

Hold the front of the
squeegee onto the edge
of the nozzle and push the
squeegee under the nozzle
until it clicks into place.

9 MAINTENANCE
CAUTION: Always unplug the carpet washer before performing any maintenance/troubleshooting checks.
Emptying and cleaning the dirty water tank
IMPORTANT: Empty and rinse out the clean and dirty water tanks and leave to air dry before replacing.
Do not leave solution stored in the tanks between uses.

Press the dirty water
tank release latch and
pull the tank to remove.

Pull and lift the dirty
water tank clip to
release the lid. Lift the
tank lid to remove.

Clean the filter screen
located at the back of
the dirty water tank.

To re-fit, tilt the dirty water
tank and line the front of
the tank up onto the carpet
washer. Push back until it
clicks into place.

Empty the dirty water
over the sink. Rinse the
dirty water tank and lid
under water (max 40°C)
to remove dirt/debris.

MAINTENANCE 10
CAUTION: Always unplug the carpet washer before performing any maintenance/troubleshooting checks.
Removing and cleaning the nozzle

Remove both tanks and
tilt the carpet washer
back.

Lift the nozzle release
clip and pull the nozzle
forward, separating the
tabs on the nozzle and
carpet washer.

Rinse the nozzle under
water to remove
dirt/debris.

To replace the nozzle,
line up the tabs on the
nozzle with the tabs
underneath the front of
the carpet washer.
Push the nozzle down
until it clicks into place.

IMPORTANT: If the nozzle is fitted incorrectly, this will cause poor dirty water pick up.
Removing and cleaning the SpinScrub brushes

Lie the carpet washer
on its back exposing
the SpinScrub brushes
and brushbar.

Firmly pull the sides
of the SpinScrub
cover and remove the
SpinScrub brushes.

Using a pair of scissors,
remove any threads or
hair caught around the
brushes. Rinse under
water to remove debris.

Line up the spindle and
tabs on the side of the
SpinScrub cover into
carpet washer, push
firmly until it clicks into
place.

NOTE: Carpets and hard floors should be dry vacuumed thoroughly before washing.
This will help prevent excessive build up of dirt/debris in the nozzle.

11 MAINTENANCE
Removing and cleaning the brushbar

Using a crosshead
screwdriver, undo the
2 screws and remove
the belt guard.

Using a crosshead screwdriver remove the 4
screws on the side brushes and the top and
bottom screws from each of the rug guards
(metal pins) to get access to the brushbar.

Pull and slide the right
side brushes together
with the brushbar.
Remove the side cap
from the brushbar and
unloop the brushbar
from the belt.

Using a pair of
scissors, remove any
threads or hair caught
around the brushes.
Rinse under water
(max 40°C) to remove
debris.

Attach the other side
of the brushbar to the
side brushes. Slide onto
the side of the base
and into place.

Refit the belt guard and tighten the 2 screws.
Replace and tighten the 4 screws on the side
brushes and refit the rug guards tightening the
4 screws to secure.

Pull and slide the left
side brushes and
remove the side cap
from the brushbar.

To refit, loop the brushbar Line up the ‘right’ side
through the belt and onto brushes with the base
the belt grip.
and slide into place.
Attach the brushbar to
the side brushes.

FAQs 12
IMPORTANT: Always unplug the carpet washer before performing any maintenance/troubleshooting
checks.
Is there an accessory missing?
• Check the contents on the box to make sure the part is definitely included with your washer.
Why won't the carpet washer turn on?
• 	The plug may not be fully pushed into the electrical socket.
•		Check if the fuse in the plug needs replacing. Always replace with a British 13amp fuse.
Why won't the solution/clean water dispense?
•		Make sure the clean water tank is fitted securely. Go to ‘Assembling your Carpet Washer’.
•		The Wash/Rinse dial has been set to Rinse, set the dial to Wash to dispense the solution.
•		The clean water tank valve may be stuck, hold the clean water tank over the sink and press the valve
underneath to release.
•		Squeeze the trigger on the handle to release solution and water mix.
•		The water/solution tank is empty. Refill the tank.
			 Go to ‘Filling the water/solution tank and cleaning modes’.
Why won’t the carpet washer pick up?
•		The float in the dirty water tank may have been activated.
Empty the dirty water tank wait for the float to settle before re-starting your carpet washer.
•		Check the SpinScrub and brushbar for blockages and clear.
•		The dirty water tank may not be fitted correctly, also make sure the lid is pushed down securely.
•		Check the nozzle for blockages and clear.
•		Check the nozzle is correctly fitted. Go to ‘Removing and cleaning the nozzle’.
•		Check the filter screen located in the dirty water tank for dirt and debris. Go to 'Emptying and cleaning
the dirty water tank'.
Why won’t the brushes spin?
•		The brushes will only spin when the carpet washer is reclined.
•		Check the SpinScrub and brushbar for blockages and clear. Go to 'Removing and cleaning the
			 brushbar.
•		Check for damage to the brushbar and the spindle on the back of the SpinScrub brush.

13 OTHER INFORMATION
Service and Help
If you have any queries or concerns about using your Hoover carpet washer, simply visit
hoover-mea.com

Consumables
To purchase spares and accessories, please visit hoover-mea.com
The use of genuine Hoover spare parts helps to maintain optimised performance and validates
your guarantee.

Technical Specification
Voltage: See rating label on machine for details.
Wattage: See rating label on machine for details.
Cord length 9m
Weight 9.5kg
Subject to technical change without notice.

© 2019 Techtronic Floor Care Technology Ltd
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle
where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

This marking on the product(s) and/or accompanying documents means that used electrical and electronic
equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery
and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free
of charge. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential
negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate
waste handling.
Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

NOTES 14

مالحظات 14

 13معلومات أخرى
الخدمة والمساعدة
إذا كانت لديك أي تساؤالت أو مخاوف متعلقة باستخدام غسالة سجاد هوڤر ،فتفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
hoover-mea.com

المستلزمات االستهالكية
لشراء قطع الغيار والملحقات ،تفضل بزيارة موقعنا اإللكترونيhoover-mea.com :
إن استخدام قطع غيار هوفر األصلية يساعد في الحفاظ على األداء األمثل وعلى سالمة ضمانك.

المواصفات الفنية
الفولتية :راجع لوحة المعايرة الموجودة على الجهاز للتعرف على التفاصيل.
شدة التيار :راجع لوحة المعايرة الموجودة على الجهاز للتعرف على التفاصيل.
طول السلك  9أمتار
الوزن  9.5كجم
خاضع للتغيير الفني بدون إشعار.

© 2019 Techtronic Floor Care Technology Ltd
ينبغي أال يتم التخلص من نفايات المنتجات الكهربائية عن طريق طرحها مع النفايات المنزلية .الرجاء إعادة
تدويرها إن وجدت مراكز إعادة التدوير .راجع األمر مع السلطة المحلية أو بائع التجزئة للحصول على النصائح
المتعلقة بإعادة التدوير.

إن وجود هذه العالمة على المنتج (المنتجات) و/أو المستندات المصاحبة له يعني أن المعدات الكهربية واإللكترونية
المستعملة يجب الخلط بينها وبين النفايات المنزلية العامة .للحصول على المعالجة واالسترداد وإعادة التدوير بشكل
صحيح ،من فضلك خذ هذا المنتج (هذه المنتجات) إلى نقاط التجميع المخصصة حيث سيتم قبولها دون أي تكلفة .إن
التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح سيساعد في توفير الموارد الثمينة ويمنع أي تأثيرات سلبية محتملة على صحة
اإلنسان والبيئة والتي قد تنشأ نتيجة التعامل الخاطئ مع النفايات.
مزيد من التفاصيل حول أقرب نقطة تجميع مخصصة لك.
ٍ
الرجاء االتصال بالسلطة المحلية للحصول على

األسئلة المتكررة 12
معلومة مهمة :احرص على فصل غسالة السجاد عن مصدر التيار الكهربائي قبل إجراء أي أعمال صيانة/فحوصات
الستكشاف األخطاء وإصالحها.
هل هناك قطعة ملحقة مفقودة؟
• افحص محتويات الصندوق للتأكد أن القطعة موجودة مع الغسالة.
ما سبب تعذر تشغيل غسالة السجاد؟
تماما في المقبس الكهربي.
•	 ربما لم يتم دفع القابس
ً
دوما بمصهر بريطاني  13أمبير.
•	تحقق مما إذا كان المصهر الموجود في القابس بحاجة لالستبدال .استبدله
ً
ما سبب عدم إخراج المحلول/الماء النظيف؟
•	تأكد من تركيب خزان الماء النظيف بشكل محكم .انتقل إلى "تجميع غسالة السجاد".
•	ضبط مفتاح الغسيل/الشطف على وضع الشطف ،وعندئذ يجب ضبط المفتاح على وضع الغسيل إلخراج
المحلول.
ملتصقا ،احمل خزان الماء النظيف فوق الحوض واضغط على الصمام
ً
•	ربما يكون صمام خزان الماء النظيف
الموجود أسفله إلخراج الماء.
•	اضغط على الزر الموجود على المقبض إلخراج خليط المحلول والماء.
•	خزان الماء/المحلول فارغ .أعد ملء الخزان.
انتقل إلى "ملء خزان الماء/المحلول وأوضاع التنظيف".
ما سبب تعذر امتصاص غسالة السجاد للماء/المحلول؟
•	قد يكون الجسم العائم في خزان الماء المتسخ في حالة نشطة.
أفرغ خزان الماء المتسخ وانتظر حتى يستقر الجسم العائم قبل إعادة تشغيل غسالة السجاد.
•	افحص المنظف الدوار وقضيب الفرشاة للتأكد من خلوهما من أي انسدادات وقم بإزالتها إن ُوجدت.
أيضا من تثبيت الغطاء بشكل محكم.
•	ربما لم يتم تركيب خزان الماء المتسخ بشكل صحيح ،تأكد ً
•	افحص الفوهة للتأكد من خلوها من أي انسدادات وقم بإزالتها إن ُوجدت.
•	تأكد من تركيب الفوهة بشكل صحيح .انتقل إلى "خلع وتنظيف الفوهة".
•	افحص مرشح الفلتر الموجود في خزان الماء المتسخ للتأكد من خلوه من األوساخ والبقايا .انتقل إلى "إفراغ
وتنظيف خزان الماء المتسخ".
الفرش؟
ما سبب تعذر دوران ُ
الفرش فقط في حالة إمالة غسالة السجاد.
•	تدور ُ
•	افحص المنظف الدوار وقضيب الفرشاة للتأكد من خلوهما من أي انسدادات وقم بإزالتها إن ُوجدت .انتقل إلى
"خلع وتنظيف قضيب الفرشاة".
•	افحص قضيب الفرشاة ومسمار التثبيت الموجود بالجزء الخلفي من فرشاة المنظف الدوار للتأكد من خلوهما
من التلف.

 11الصيانة:
خلع وتنظيف قضيب الفرشاة

باستخدام مفك
متصالبُ ،فك البرغيين
وقم بخلع واقي السير.

للفرش
باستخدام مفك متصالبُ ،فك البراغي األربعة ُ
كل من
الجانبية والبرغيين العلوي والسفلي من ٍ
واقيي السجاد (مسمارين معدنيين) للوصول إلى
قضيب الفرشاة.

اسحب وحرك الفرش
الموجودة على الجانب
األيمن مع قضيب
الفرشاة .اخلع الغطاء
الجانبي من قضيب
وفك حلقات
الفرشاة ُ
قضيب الفرشاة من السير.

باستخدام مقص ،قم
بإزالة أي خيوط أو شعر
الفرش .اغسلها
عالق في ُ
تحت الماء الجاري (في
درجة حرارة تبلغ بحد
أقصى  40°سيلزيوس)
إلزالة البقايا.

وصل الجانب اآلخر
ّ
من قضيب الفرشاة
بالفرش الجانبية .حركها
ُ
على جانب القاعدة ثم إلى
مكانها.

أعد تركيب واقي السير واربط البرغيين بإحكام .أعد
الفرش الجانبية
تركيب وربط البراغي األربعة على ُ
وتركيب واقيي السجاد بربط البراغي األربعة
لتثبيتهما.

الفرش
اسحب وحرك ُ
الموجودة على الناحية
اليسرى واخلع الغطاء
الجانبي من قضيب
الفرشاة.

إلعادة التركيب ،قم بتوصيل قم بمحاذاة الفرش
الموجودة على الجانب
حلقات قضيب الفرشاة
بالسير وعلى مقبض السير .األيمن مع القاعدة وحركها
وصل قضيب
إلى مكانهاّ .
بالفرش الجانبية.
الفرشاة ُ

الصيانة10 :
تنبيه :احرص على فصل غسالة السجاد عن مصدر التيار الكهربائي قبل إجراء أي أعمال صيانة/فحوصات الستكشاف
األخطاء وإصالحها.
خلع وتنظيف الفوهة

قم بخلع الخزانين وإمالة
غسالة السجاد للخلف.

ارفع مشبك تحرير الفوهة
واسحب الفوهة لألمام،
مع فصل المقابض
الصغيرة الموجودة على
الفوهة وغسالة السجاد.

اغسل الفوهة تحت الماء
الجاري إلزالة األوساخ/
البقايا.

إلعادة الفوهة إلى مكانها،
قم بمحاذاة العروات الصغيرة
الموجودة على الفوهة مع
العروات الموجودة أسفل
الجزء األمامي من غسالة
السجاد .اضغط على الفوهة
لألسفل حتى تستقر في
مكانها بإحكام.

معلومة مهمة :إذا لم يتم تركيب الفوهة على نحو صحيح ،فسيؤدي ذلك إلى ضعف امتصاص الماء المتسخ.
خلع وتنظيف ُفرش المنظف الدوار

ضع غسالة السجاد على
جانبها الخلفي بحيث تظهر
ُفرش وقضبان ُفرش
المنظف الدوار.

اسحب جوانب غطاء
المنظف الدوار بقوة
وقم بخلع ُفرش المنظف
الدوار.

أزل أية خيوط أو شعر عالق
الفرش باستخدام
حول ُ
مقص .اغسلها تحت الماء
الجاري إلزالة البقايا.

قم بمحاذاة مسمار
التثبيت والعروات
الموجودة على جانب غطاء
المنظف الدوار مع غسالة
السجاد ،واضغط عليها
بقوة حتى تستقر في
مكانها بإحكام.

جيدا قبل غسلها.
مالحظة :يجب تنظيف السجاد واألرضيات الصلبة بواسطة المكنسة الكهربائية ً
حيث يساعد ذلك في منع تراكم األوساخ/البقايا بداخل الفوهة.

 9الصيانة:
تنبيه :احرص على فصل غسالة السجاد عن مصدر التيار الكهربائي قبل إجراء أي أعمال صيانة/فحوصات الستكشاف
األخطاء وإصالحها.
إفراغ وتنظيف خزان الماء المتسخ
معلومة مهمة :قم بإفراغ وشطف خزانات الماء النظيف والمتسخ واتركها لتجف في الهواء قبل إعادتها إلى الغسالة.
ال تترك المحلول بداخل الخزانات بين مرات استعمال الغسالة.

اضغط على قفل تحرير
خزان الماء المتسخ
واسحب الخزان إلخراجه.

اسحب وارفع مشبك
خزان الماء المتسخ لتحرير
الغطاء .ارفع غطاء الخزان
لخلعه.

قم بتنظيف مرشح
الفلتر الموجود في
الجزء الخلفي لخزان الماء
المتسخ.

إلعادة التركيب ،قم بإمالة
خزان الماء المتسخ ومحاذاة
الجزء األمامي للخزان مع
غسالة السجاد .اضغط عليه
للخلف حتى يستقر في مكانه
بإحكام.

أفرغ الماء المتسخ في
الحوض .اغسل خزان الماء
المتسخ والغطاء تحت الماء
الجاري (في درجة حرارة تبلغ
بحد أقصى  40°سيلزيوس)
إلزالة األوساخ/البقايا.

التشغيل 8
تنبيه :للحيلولة دون تلف األرضيات الخشبية وغيرها من األرضيات الصلبة ،اتبع توصيات التنظيف الصادرة عن شركة تصنيع
األرضية .افحص سطح األرضية ً
بحثا عن أية أجزاء بالية في الطبقة الخارجية أو خشب مكشوف أو وصالت منفصلة.
ال يوصى باستخدام غسالة السجاد على األرضيات في أية من هذه الحاالت.
أوال.
اختبر األماكن التي يصعب رؤيتها ً
غسل األرضيات الصلبة
جيدا قبل غسلها.
معلومة مهمة :يجب تنظيف األرضيات الصلبة بواسطة المكنسة الكهربائية ً
قبل توصيل الممسحة المطاطية لألرضيات الصلبة بغسالة السجاد ،قم إما بخلع الخزانين أو التأكد من فراغهما قبل
وضع الغسالة على الجانب الخلفي لها.

ُصب الكمية المطلوبة من
المحلول في الخزان.

امأل خزان الماء النظيف
بماء دافئ (بحد أقصى
 40°سيلزيوس).

ضع غسالة السجاد
على الجانب الخلفي لها
وقم بمحاذاة الممسحة
المطاطية مع الفوهة.

أمسك بالجزء األمامي من
الممسحة المطاطية وضعه
على حافة الفوهة واضغط
على الممسحة أسفل الفوهة
حتى تستقر في مكانها.

معلومة مهمة :للحصول على أفضل النتائج ،قم بتنظيف األرضيات الصلبة في وضع التنظيف السريع.

 7التشغيل
استخدام عصا المعالجة المسبقة
مالحظة :تساعد المعالجة المسبقة للسجادة قبل غسيلها في إزالة البقع العنيدة.
ال تغمر السجاد بشكل زائد.

WASH

RINSE

ُصب الكمية المطلوبة من
محلول تنظيف السجاد
في الخزان.

امأل خزان الماء النظيف
بماء دافئ (بحد أقصى
 40°سيلزيوس).

أدر مفتاح الغسيل/الشطف
إلى وضع "الغسيل".

اسحب غطاء موصل
خرطوم الملحق لألسفل.

اضغط على موصل العصا
لتوصيله بمنفذ أنبوب
المحلول.

وصل الجهاز بمصدر التيار
ّ
الكهربائي ،واضغط على
زر التشغيل/اإليقاف
لتشغيله.

اضغط باستمرار على الزر
الموجود في عصا المعالجة
المسبقة ،مع رش السائل
بشكل متسق على البقع
العنيدة.

اترك المحلول لمدة
 15-10دقيقة قبل غسل
السجادة.

التشغيل 6
استخدام الخرطوم واألدوات
مالحظة :يجب أن تكون غسالة السجاد في وضع قائم عند استخدام الخرطوم واألدوات ،حيث سيؤدي
ذلك إلى تعطيل ُفرش المنظف الدوار وقضيب الفرشاة.

أدر مفتاح الغسيل/
الشطف إلى وضع
"الغسيل".

ُصب الكمية المطلوبة من
محلول تنظيف السجاد
في الخزان.

امأل خزان الماء النظيف
بماء دافئ (بحد أقصى
 40°سيلزيوس).

اضغط على طرف
الخرطوم وموصل محلول
الخرطوم إلدخاله في
منفذ توصيل المحلول
والخرطوم.

حدد أداة المنظف الدوار أو أقمشة التنجيد .حرك األداة
فوق المقبض الصغير الموجود عند طرف الخرطوم حتى
تستقر في مكانها بإحكام.

اضغط على الزر الموجود
على الخرطوم إلخراج
المحلول/الماء.

اضغط على الزر مع الحركة األمامية وحرر الزر أثناء الحركة
الخلفية اللتقاط الماء/المحلول .للحصول على نتائج أكثر
جفافا ،تابع ذلك بشوط جاف إضافي مع عدم الضغط
ً
على أي زر.

اسحب غطاء موصل
خرطوم الملحق لألسفل.

وصل الجهاز بمصدر التيار
ّ
الكهربائي ،واضغط على زر
التشغيل/اإليقاف لتشغيله.

مالحظة :استخدم غسالة السجاد أو الخرطوم اللتقاط السوائل المتناثرة قبل غسل وتنظيف المكان.

 5التشغيل
معلومة مهمة :خزان الماء المتسخ مجهز بجسم عائم .فعندما يمتلئ الخزان عن آخره ،أو ال يالمس رأس األرضية
السجادة ،يغلق هذا الجسم العائم وظيفة الشفط لغسالة السجاد .وسيكون بوسعك سماع صوت حال حدوث ذلك
عندما ترتفع الضوضاء الصادرة عن محرك الجهاز .بمجرد تنشيط الجسم العائم ،يجب إفراغ خزان الماء المتسخ إن كان
ممتلئً ا .إذا لم يكن الخزان ممتلئً ا فأوقف تشغيل الجهاز بواسطة مفتاح التشغيل وانتظر حتى يستقر الجسم العائم.

اضغط على دواسة
اإلمالة واسحب المقبض
للخلف.

اضغط على الزر لتحرير
خليط المحلول والماء.

WASH

للتخلص من البقع العنيدة
اضغط على زر التنشيط
مع زر المحلول إلخراج
كمية أكبر من خليط الماء/
المحلول.

للحصول على أفضل النتائج استخدام
الماء/المحلول مع الحركة األمامية وحرر الزر
أثناء الحركة الخلفية اللتقاط الماء/المحلول.
جفافا ،تابع ذلك
ً
للحصول على نتائج أكثر
بشوط جاف إضافي مع عدم الضغط
على أي زر.

RINSE

أدر مفتاح الغسيل/الشطف
إلى وضع "الشطف".
حيث يتم فقط إخراج الماء
إلزالة بقايا المحلول.

مالحظة :للحصول على أفضل نتائج التنظيف ،استخدم حركات مستقيمة ومتوازية .قد تؤدي الحركات األمامية
أيضا عند استخدام الخرطوم.
المتقطعة الجافة لزيادة شفط الماء .يعمل وضع "الشطف" ً

التشغيل 4
جيدا قبل غسله .بالنسبة لألجزاء شديدة االتساخ ،قد
مالحظة :يجب تنظيف السجاد بواسطة المكنسة الكهربائية ً
يتطلب األمر تكرار عملية التنظيف .قم بإجراء حركات متقاطعة على النقش األصلي مع جعل الحركات متداخلة مع
بعضها البعض.
ملء خزان الماء/المحلول وأوضاع التنظيف

اضغط على زر تحرير خزان
الماء/المحلول النظيف
واسحب الخزان وارفعه
إلخراجه.

أدر غطاء خزان الماء/
المحلول في عكس اتجاه
عقارب الساعة وقم بخلعه.

WASH

قم بإمالة ومحاذاة الجزء
األمامي للخزان مع
الغسالة واضغط على
الخزان للخلف حتى يستقر
في مكانه بإحكام.

ُصب الكمية المطلوبة من
محلول تنظيف السجاد
في الخزان .أغلق الغطاء
بإحكام قبل إعادة الخزان
إلى الغسالة.

امأل خزان الماء النظيف
بماء دافئ (بحد أقصى
 40°سيلزيوس) .امأل
الخزان حتى تصل إلى خط
الحد األقصى للتنظيف
العميق ،وامأله حتى خط
التنظيف السريع للتنظيف
السطحي السريع.

RINSE

أدر مفتاح الغسيل/
الشطف إلى وضع
"الغسيل" .تعمل ُفرش
وقضبان ُفرش المنظف
الدوار على تنظيف السجاد
بعمق بالماء والمحلول
إلزالة األوساخ والبقع.

وصل الجهاز بمصدر التيار
الكهربائي ،واضغط على زر
التشغيل/اإليقاف لتشغيله.

اختر وضع التنظيف عبر
تدوير المفتاح الموجود
على القاعدة.
وضع التنظيف السريع:
مناسب للتنظيف
السطحي السريع  -يجف
السجاد خالل أقل من
ساعة*.

وضع التنظيف العميق:
يعطي أفضل نتائج بوجه
عام للتنظيف الشامل
والعميق.

مالحظة :يضم هذا الجهاز خزان خليط تلقائي يتيح إعادة أي
مجددا إلى الزجاجة.
محلول لم يتم استعماله
ً

*تم اختباره على سجادة مصنوعة من البولي بروبيلين والصوف  -النايلون .قد تختلف النتائج.

 3التشغيل
الرجاء قراءة قسم "معلومات السالمة العامة" قبل البدء في استخدام هذا الجهاز
جيدا قبل غسله.
معلومة مهمة :يجب تنظيف السجاد بواسطة المكنسة الكهربائية ً
اختبار ثبات األلوان  -بلل قطعة قماش بيضاء شديدة االمتصاص بالمحلول .استخدم قطعة القماش المبللة
في فرك جزء صغير ومخفي من السجادة/المفرش/قماش التنجيد برفق .انتظر عشر دقائق وافحص اللون
للتحقق من عدم إزالته أو تغيره باستخدام منشفة ورقية أو قطعة قماش بيضاء .افحص جميع السجاد/المفارش/
أقمشة التنجيد قبل أول استخدام وإذا كانت السجادة بأكثر من لون واحد ،فافحص جميع األلوان.
اختبر جميع السجاد/المفارش/أقمشة التنجيد قبل االستخدام الكامل .قم بتشغيل غسالة السجاد على جزء صغير
مخفي .وإذا لم يحدث أي تلف أو تشوه للبلورات ،فواصل التنظيف.
عند تنظيف الغرفة بالكامل ،انقل األثاث خارج المنطقة التي سيتم تنظيفها .إذا تعذر نقل األثاث ،فضع رقائق
األلومنيوم أو ورق الشمع أسفل السيقان .حيث يحول ذلك دون إحداث الطبقة الخارجية لألرضيات الخشبية بقع
على السجادة .ارفع الحاشية القماشية لألثاث والستائر.
دوما اتباع احتياطات األمان األساسية عند استخدام غسالة السجاد ،وعدم غمر السجاد بشكل زائد.
ينبغي ً
استخدام فقط محلول السجاد من فاكس .فقد يؤدي استخدام المحاليل األخرى إلى تكوين رغوة زائدة وإبطال
الضمان.
يجب ملء خزان الماء النظيف بالماء الدافئ (بحد أقصى  40°سيلزيوس) .حيث إن ملء الخزان بالماء الساخن أو
المغلي سيؤدي إلى إتالف الجهاز وإبطال الضمان .إن غسالة السجاد هذه قوية للغاية ،فيجب التأكد من إغالق
جميع مفاتيح التحكم قبل توصيلها بمصدر التيار الكهربائي واإلمساك بغسالة السجاد بقوة عند بدء التشغيل وأثناء
االستخدام.
تجميع غسالة السجاد

أوقف قاعدة غسالة السجاد أدر مفتاح قفل المقبض
في اتجاه عقارب الساعة
فوق األرضية في وضع
قائم .قم بمحاذاة المقبض لتثبيته في موضعه.
مع الهيكل الرئيسي
واضغط عليه لتثبيته في
مكانه.

قم بمحاذاة أداة المنظف الدوار
مع الحامل وحرك األداء لألسفل
لتثبيتها في موضعها.

قم بتجميع الخزانات
عبر إمالة ومحاذاة الجزء
األمامي للخزان مع
الغسالة والضغط على
الخزان للخلف حتى يستقر
في مكانه بإحكام.

حرك حامل أداة المنظف
الدوار فوق المقبض
وأسفله.

معلومات السالمة العامة 2
1

ال تستخدم غسالة السجاد إال في أماكن داخلية وحافظ على اإلضاءة الجيدة في المنطقة التي تقوم بتنظيفها.

3

قبل استخدام غسالة السجاد ،اختبر السجاد/المفارش/أقمشة التنجيد للتأكد من ثبات األلوان والكشف عن تشوه البلورات.

2
4

أبعد أصابع اليد والشعر والمالبس الفضفاضة عن األجزاء المتحركة والفتحات أثناء استخدام غسالة السجاد.

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة األطفال الذين يبلغون من العمر  8سنوات أو أكثر وكذلك بواسطة األشخاص الذين
يعانون من قصور جسدي أو حسي أو عقلي أو نقص الخبرة والمعرفة بشرط خضوعهم لإلشراف وتوعيتهم باإلرشادات
الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وأن يتفهموا المخاطر الكامنة .ينبغي أال يعبث األطفال بهذا الجهاز .ينبغي أال يقوم
األطفال بالتنظيف أو بخطوات الصيانة التي يقوم بها المستخدم دون اإلشراف عليهم.

5

يجب أال يتم استخدام سوى األدوات والمحاليل التي توصي شركة فاكس بها مع غسالة السجاد .حيث قد يؤدي استخدام
محاليل أخرى إلى إبطال الضمان.

7

أرضا أو تلفها أو تركها في أماكن خارجية.
ال تستخدم غسالة السجاد في حالة سقوطها ً

6

ال تترك غسالة السجاد قيد التشغيل أثناء عدم اإلشراف عليها.

8

ال تطأ سلك الطاقة بقدمك أو تستخدم غسالة السجاد في حالة تلف سلك أو قابس التيار الكهربائي .إذا تعرض سلك التيار
الكهربائي للتلف ،فيجب استبداله بواسطة شركة التصنيع أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين بدرجة مشابهة
لتجنب وقوع أي مخاطر.

9

ال تستخدم غسالة السجاد اللتقاط أية مواد قابلة لالشتعال أو قابلة لالحتراق (سائل الوالعات ،البنزين ،الكيروسين ،وما
إلى ذلك) أو تستخدمها في مكان تنتشر به األبخرة أو السوائل القابلة لالنفجار.

10

ال تمسك القابس أو غسالة السجاد بيدين مبللتين.

12

ال تستخدم غسالة السجاد في التقاط أعقاب جمرات الفحم المشتعلة أو أعقاب السجائر أو عيدان الثقاب أو األشياء
المشتعلة التي ينبعث الدخان منها وال تستخدمها في منطقة قد تكون بها سوائل ضارة (مثل الكلور وسائل التبييض
ومنقي الصرف من األمونيا).

11

ال تسحب غسالة السجاد أو تحملها بواسطة سلك الطاقة.

13

بابا فوق سلك الطاقة.
ال تستخدم سلك الطاقة كمقبض وال تسحب سلك الطاقة حول الزوايا أو الحواف الحادة أو تغلق ً

15

ال تحمل غسالة السجاد بينما تكون قيد التشغيل.

14
16
17

ال تنزع قابس غسالة السجاد عن طريق سحبه من سلك الطاقة.

ال تحاول إزالة االنسدادات باستخدام أجسام حادة ألن ذلك قد يؤدي إلى إتالف غسالة السجاد.

ال تستخدم غسالة السجاد مع فولتية غير صحيحة ألن ذلك قد يؤدي إلى إتالفها أو إصابة المستخدم.

يتم توضيح قيمة الجهد الكهربي المناسب في لوحة المعايرة.

18

استشر شركة تصنيع األرضية قبل استخدام غسالة السجاد.

20

جيدا قبل استخدام غسالة السجاد.
احرص
دوما على تنظيف األرضيات بالمكنسة الكهربائية ً
ً
اختبر جميع السجاد/المفارش/أقمشة التنجيد قبل االستخدام الكامل .قم بتشغيل غسالة السجاد على جزء صغير مخفي.

22

دوما بمصهر بريطاني  13أمبير.
استبدل المصهر الموجود في القابس
ً
دوما قبل إجراء أية أعمال صيانة وقبل توصيل أو فصل الخرطوم/الملحقات.
افصل غسالة السجاد
ً

25

الد َرج.
توخ بالغ الحذر عند تنظيف َ

19

21

23
24
26
27

يجب ملء خزان الماء النظيف بالماء الدافئ (بحد أقصى  40°سيلزيوس) فقط .سيؤدي ملء الخزان بالماء الساخن أو
المغلي إلى إتالف الجهاز وإبطال الضمان.

إذا لم يحدث أي تلف أو تشوه للبلورات ،فواصل التنظيف.

دوما للتأكد من خلوها من التلف واألوساخ والبقايا قبل استخدامها.
افحص األدوات والملحقات
ً
دوما بحماية كابل الطاقة من األسطح الساخنة أو بالقرب من ألسنة اللهب المكشوفة.
قم
ً

أوقف تشغيل كل مفاتيح التحكم في غسالة السجاد قبل فصل أو توصيل سلك الطاقة.

دوما بلف سلك الطاقة حول مشابك السلك المتوفرة عقب االستخدام.
قم
ً

28

الفرش أثناء استخدام غسالة السجاد.
بعيدا عن ُ
دوما
احتفظ بسلك الطاقة
ً
ً
ال تستخدم سوى أسالك إطالة معتمدة من  CEبمعايرة  13أمبير ألن أسالك اإلطالة غير المعتمدة قد تؤدي إلى زيادة
السخونة.

30

دوما غسالة السجاد مع وجود جميع خزانات الماء/المحلول والفالتر في أماكنها.
استخدم
ً

32

أبدا
استخدم
دوما غسالة السجاد في وضع قائم .للحيلولة دون تلف المحرك بسبب الماء المتسخ ،ال تقلب غسالة السجاد ً
ً
رأسا على عقب أو على جانبها.
ً
قم بتخزين غسالة السجاد في مكان جاف وبارد .قبل تخزين غسالة السجادُ ،يرجى التأكد من أن جميع خزانات الماء/المحلول
تماما.
والفالتر نظيفة وجافة
ً

29

31

33

ينبغي توخي الحذر لوضع سلك اإلطالة بحيث يتم تجنب خطر التعثر فيه.

احتفظ بكل الفتحات خالية من األوساخ ألن ذلك قد يؤثر في تدفق الهواء/الشفط.

 1نظرة عامة على الجهاز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

المقبض
زر التنشيط
أداة وحامل المنظف الدوار
زر تحرير خزان الماء/المحلول النظيف
أغطية خزان الماء/المحلول النظيف
خزان الماء/المحلول النظيف
مفتاح الشطف/الغسيل
قفل تحرير الماء المتسخ
خزان الماء المتسخ
منفذ توصيل الخرطوم و المحلول (مخفي)
مشبك تحرير الفوهة
وظيفة التنظيف السريع
الفوهة
ُفرش وقضيبا ُفرش المنظف الدوار
زر المحلول (مخفي)
خطاف تحرير السلك السريع (مخفي)
مفتاح قفل المقبض (مخفي)
دواسة اإلمالة (مخفية)
دواسة اإليقاف/التشغيل (مخفية)

الوحدة

1
15

2
3

4
5
16

الملحقات
6
17
7

الخرطوم

أداة المنظف
الدوار

أداة غسيل
قماش التنجيد

8

9

11

عصا المعالجة المسبقة

الممسحة المطاطية
لألرضيات الصلبة

13
19
14

حقيبة الملحقات

محلول Platinum
 250 × 2مل

10

18
12

Platinum
Power Max
دليل المستخدم
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