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2 IMPORTANT SAFETY INFORMATION
This machine is intended for household use only and NOT for commercial
or industrial use.
PLEASE KEEP INSTRUCTIONS FOR FURTHER USE AND USE ONLY AS
INSTRUCTED IN THIS GUIDE.
• Don’t leave the charger plugged in when unattended.
• Don’t use the machine if it is faulty or has been dropped, damaged or left outdoors.
• Don’t use the machine to pick up any flammable or combustible materials (lighter fluid,
petrol, kerosene etc.)or use the machine in an area with explosive vapours or liquid.
• Don’t use the machine 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 handle the charger, battery or use the machine with wet hands.
• Don’t unplug the charger by pulling on the power cord.
• Don’t use the charger if the charger cord or plug is damaged.
• Don’t attempt to remove blockages with sharp objects as this may cause damage to
the machine.
• Don’t use the machine with the incorrect battery or charger as this may result in
damage or injury to the user. The correct battery charger information is listed on the
battery pack ratings label.
• Don’t charge the battery outdoors, or leave the charger connected to the mains when
not in use.
• Don’t use the machine with a damaged battery. If the battery is damaged return the
machine, battery and charger to the point of purchase.
• Don’t carry the machine while it’s switched on.
• Only Hoover ONEPWR batteries (BV15020ME/BV15030ME/BV15040ME) and
charger (BV05100ME) should be used with this machine.
• Only Hoover ONEPWR recommended tools and accessories should be used with this
machine.
• Refer to the floor/surface manufacturer’s care recommendations before use.
Test your flooring/surface - run the machine over a small hidden area, if no damage
or discolouration occurs continue cleaning. Not suitable for use on water sensitive
flooring.
• Always remove the battery from the machine before carrying out any maintenance or
if storing unused for a long period of time.
• Keep all openings clear and free from debris as this may affect the airflow/suction.
• Turn off all controls on the machine before disconnecting or connecting the battery.
• Always protect the charger power cord from heated surfaces or near open flames.
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• Store the machine in a cool, dry area. Before storing ensure all water/solution tanks
and filters are thoroughly clean and dry.
• The machine 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
machine in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the machine. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
• Only use the machine 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
machine.
• 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.
• The water/solution tank should be filled with warm water (max 40°C) only. Filling the
water/solution tank with hot or boiling water will damage the machine and invalidate
the guarantee. Always use the machine with all water/solution tanks and filters in
place.
• Only Hoover recommended solution should be used with the machine. Using other
solutions may invalidate the guarantee.
• Always use the machine in an upright position. To prevent motor damage from dirty
water, never hold the machine upside down or on its side. Always stand the machine
on a stable, level surface.
BATTERY SAFETY PRECAUTIONS
• Replace the battery with a Hoover ONEPWR battery only. Use of another battery
may present a risk of fire or explosion.
• Do not attempt to disassemble the battery, remove any component projecting from the
battery terminals and do not dispose of in a fire.
The battery and charger have no user serviceable parts. Fire or injury may result.
• Prior to disposal, protect exposed terminals with heavy insulating tape to prevent
shorting. The battery is to be disposed of safely at your local battery recycling centre.
• When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects that
can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals
together may cause burns or a fire.
• In case of battery leakages, avoid any contact with skin. Return the machine, battery
and charger to the point of purchase.

4 GENERAL INFORMATION
Service and Help
If you have any queries or concerns about using your Hoover spot washer,
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 Specifications
Weight (without battery pack)
Water/solution tank capacity
Dirty water tank capacity

2.9kg
225ml
295ml

Run time and charge time dependent on battery pack used.
Subject to technical change without notice.

© 2020 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.
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Power ON/OFF
Carry handle
Dirty water tank release latch
Battery dock
Water/solution tank
Dirty water tank
Main unit
Wash tool
Hose
Multi-purpose attachment
Squeegee attachment
Pet attachment
ONEPWR Battery
ONEPWR Charger
250ml Multi-floor Solution
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6 OPERATION
Charging the battery
IMPORTANT: THIS MACHINE IS ONLY TO BE USED WITH HOOVER ONEPWR BATTERIES AND CHARGER.
PLEASE READ THE SAFETY GUIDE BEFORE USE.
Before first use, ensure the battery is fully charged. Failure to fully charge the battery before first use may
result in poor battery performance. The life expectancy of the battery will vary depending on the usage of the
machine.

Slide the battery down on to
the charger.

The charger light will flash white to
show when the battery is charging.
The light on the charger will stop
flashing and go off when the battery
is fully charged.

Once fully charged, slide the battery
off the charger to remove.
To check the battery charge
level press the battery symbol.

Assembly
WARNING: The brushbar in the powered head constantly rotates when switched on. Never use the powered
head on one spot for an extended period of time as the brushbar may damage the floor surface. Always turn
the powered head brushbar off when cleaning hard floors. To prevent any damage being sustained, test on an
inconspicuous area of the flooring first.

Pull to open the battery cover.

Holding the cover open, slide the
battery into the machine until it clicks
into place.

Close the battery cover.
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IMPORTANT: Before using the machine to clean dried-on stains and dirt, the flooring should be vacuumed
throughly.
• Test for colourfastness - Wet a white absorbent cloth with the solution. In a small hidden area of your
carpet/rugs/upholstery/hard floors, gently rub with the dampened cloth. Wait ten minutes and check for
colour removal or bleed with 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/hard floors before use. Test the spot washer on a small hidden area. If no
damage or pile distortion occurs continue cleaning.
• 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 spot washer, basic safety precautions should always be observed and don’t over saturate
your carpets/rugs/upholstery/hard floors.
• Only use Hoover ONEPWR Multi-floor solution. Using other solutions may cause excess foaming and will
invalidate your guarantee.
• The water/solution tank should only be filled with warm water (max 40°C). Filling the water/solution tank
with hot/boiling water will damage your washer and invalidate the guarantee.

Filling the water/solution tank

Lift to remove the water/solution tank
from the side of the machine.

Unscrew the cap and fill to the water
and solution markers on the tank.

Replace the cap and push the tank
down on to the machine until it clicks
into place.

IMPORTANT: Your dirty water tank is fitted with a float. When the
dirty water tank is full, the float will shut off the suction on the spot
washer. You will be able to hear if this has happened as the motor
noise on the washer 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 washer at the power
switch and wait for the float to settle.

Press the on/off button to switch the
washer on.

8 OPERATION
IMPORTANT: For heavily soiled areas, it may be necessary to repeat the cleaning process. Make crisscrossing strokes across the original pattern and overlap with each pass.
Using the spot washer and tools

Lift the wash tool and hose out of the
holder to release from the side of the
machine.

Press the trigger on the handle to
release water and solution.

Select the desired tool attachment.

Use the brush to agitate any stubborn
stains.

Hook the tabs on the selected
attachment into the wash tool and
clip into place.

Release the trigger to recover the
water and solution.
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CAUTION: Always switch off the machine and remove the battery before carrying out any maintenance or
troubleshooting.
IMPORTANT: Empty and rinse out the water/solution tank and dirty water tank and leave to air dry before
replacing. Do not leave solution stored in the tanks between uses.
Emptying and cleaning the dirty water tank

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

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

Replace the lid.

Lift the lid to remove from the dirty
water tank.

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

10 MAINTENANCE
WARNING: Always switch off the machine and remove the battery before carrying out any maintenance or
troubleshooting.
Cleaning the filter

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

Remove any dirt and debris from
the filter located underneath the
dirty water tank.

IMPORTANT: Before using the machine to clean dried-on stains and dirt, the flooring should be vacuumed
throughly. This will prevent a build up of dirt and debris in the hose and nozzle.
If the nozzle is fitted incorrectly, this will cause poor dirty water pick up.

Cleaning the wash tool nozzle

40°C
MAX

Push the button on the wash tool to
release the nozzle.

Rinse the nozzle under water to
remove dirt/debris.

Refit the nozzle onto the wash tool.
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Cleaning and removing blockages in the hose

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

Release the hose from the side of the
washer.

40°C
MAX

Pull to remove the hose assembly
away from the base of the washer.

Rinse the hose under warm water
(40°C) to remove any dirt and debris.

Lie the washer on to its side and
undo the 3 screws on the base.

12 FAQs
Is there an accessory missing?
Check the contents on the back of the box.
Why does the machine have no power?
• The battery is not fitted correctly. See 'Inserting the battery'.
• The battery has no charge. See 'Charging the battery'.
Why won't the solution/water dispense?
• Squeeze the trigger on the hose to release solution and water mix.
• Make sure the water/solution tank is fitted securely. See 'Filling the water/solution tank'.
• The water/solution tank valve may be stuck, hold the water/solution tank over the sink and press the valve
underneath to release.
• The water/solution tank is empty. Refill the tank. See 'Filling the water/solution tank'.
Why won’t the spot washer pick up?
• The float in the dirty water tank may have been activated. Empty the dirty water tank and wait for the float to
settle before re-starting your machine.
• Check the hose for blockages and clear. See 'Cleaning and removing blockages in the hose'.
• Check the nozzle for blockages and clear. See 'Cleaning the wash tool nozzle'.
• The dirty water tank may not be assembled correctly or the lid may not pushed down securely. See 'Emptying
and cleaning the dirty water tank'.
• Check the nozzle is correctly fitted. See 'Cleaning the wash tool nozzle'.
• Check the filter located under the dirty water tank for dirt and debris. See 'Cleaning the filter'.

 12األسئلة املتكررة
هل هناك قطعة ملحقة مفقودة؟
تفقّد املحتويات املوجودة عىل الجزء الخلفي من الصندوق.
ما سبب عدم وصول التيار الكهريب إىل الجهاز؟
•عدم تركيب البطارية بشكل صحيح .راجع القسم "إدخال البطارية".
•البطارية فارغة من الشحن .راجع القسم "شحن البطارية".
ما سبب عدم إخراج املحلول/املاء؟
•اضغط عىل الزر املوجود عىل الخرطوم إلخراج خليط املحلول واملاء.
•تأكد من تركيب خزان املاء/املحلول بشكل محكم .راجع "ملء خزان املاء/املحلول".
•رمبا يكون صامم خزان املاء/املحلول ملتصقًا ،احمل خزان املاء/املحلول فوق الحوض واضغط عىل الصامم املوجود أسفله إلخراج املاء.
•خزان املاء/املحلول فارغ .أعد ملء الخزان .راجع "ملء خزان املاء/املحلول".
ما سبب تعذر امتصاص جهاز تنظيف البقع للامء/املحلول؟
•قد يكون الجسم العائم يف خزان املاء املتسخ يف حالة نشطة .أفرغ خزان املاء املتسخ وانتظر حتى يستقر الجسم العائم قبل إعادة تشغيل الجهاز.
•افحص الفوهة للتأكد من خلوها من أي انسدادات وقم بإزالتها إن ُوجدت .راجع "تنظيف وإزالة االنسدادات داخل الخرطوم".
•افحص الفوهة للتأكد من خلوها من أي انسدادات وقم بإزالتها إن ُوجدت .راجع "تنظيف فوهة أداة الغسيل".
•رمبا مل يتم تركيب خزان املاء املتسخ بشكل صحيح أو مل يتم تثبيت الغطاء بشكل محكم .راجع "إفراغ وتنظيف خزان املاء املتسخ".
•تأكد من تركيب الفوهة بشكل صحيح .راجع "تنظيف فوهة أداة الغسيل".
•افحص الفلرت املوجود أسفل خزان املاء املتسخ للتأكد من خلوه من األوساخ والبقايا .راجع "تنظيف الفلرت".

الصيانة
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تنظيف وإزالة االنسدادات داخل الخرطوم

اضغط على قفل تحرير خزان الماء المتسخ واسحب الخزان
إلخراجه.

حرر الخرطوم من جانب الجهاز.

 40درجة
سيلزيوس
بحد أقىص

اسحب مجموعة الخرطوم لفصلها عن قاعدة الجهاز.

اغسل الخرطوم تحت الماء الجاري الدافئ ( 40درجة سيلزيوس)
إلزالة أي أوساخ وبقايا.

ضع الجهاز على جانبه وفُك البراغي الثالثة من القاعدة.

 10الصيانة
تحذير :يجب دو ًما إيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية قبل إجراء أي أعامل صيانة أو استكشاف األعطال وإصالحها.

تنظيف الفلرت

اضغط على قفل تحرير خزان الماء المتسخ واسحب الخزان إلخراجه.

أزل أي أوساخ وبقايا من الفلتر الموجود أسفل خزان
الماء المتسخ.

معلومة مهمة :قبل استخدام الجهاز لتنظيف البقع واألوساخ الجافة ،يجب تنظيف األرضية باملكنسة الكهربائية جيدًا .حيث يساعد ذلك يف منع تراكم األوساخ والبقايا
بداخل الخرطوم والفوهة.
إذا مل يتم تركيب الفوهة عىل نحو صحيح ،فسيؤدي ذلك إىل ضعف امتصاص املاء املتسخ.
تنظيف فوهة أداة الغسيل

 40درجة
سيلزيوس
بحد أقىص

اضغط على الزر الموجود على أداة الغسيل لتحرير الفوهة.

اغسل الفوهة تحت الماء الجاري إلزالة األوساخ/البقايا.

أعد تركيب الفوهة على أداة الغسيل.

الصيانة
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تنبيه :يجب دو ًما إيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية قبل إجراء أي أعامل صيانة أو استكشاف األعطال وإصالحها.
معلومة مهمة :قم بإفراغ وشطف خزان املاء/املحلول وخزان املاء املتسخ واتركهام يجفان يف الهواء قبل إعادتهام إىل الجهاز .ال ترتك املحلول بداخل الخزانات بني مرات
استعامل الجهاز.
إفراغ وتنظيف خزان املاء املتسخ

اضغط على قفل تحرير خزان الماء المتسخ واسحب الخزان إلخراجه.

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

أعد تركيب الغطاء.

ارفع الغطاء لخلعه من خزان الماء المتسخ.

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

 8التشغيل
معلومة مهمة :بالنسبة لألجزاء شديدة االتساخ ،قد يتطلب األمر تكرار عملية التنظيف .قم بإجراء حركات متقاطعة عىل النقش األصيل مع جعل الحركات متداخلة مع
بعضها بعضً ا.
استخدام جهاز تنظيف البقع واألدوات

ارفع أداة الغسيل والخرطوم إلى خارج الحامل لتحريرهما من
جانب الجهاز.

حدد ملحق األداة المطلوبة.

اربط األلسنة على الملحق المحدد بأداة الغسيل وثبتها في
مكانها بإحكام.

اضغط على الزر الموجود على المقبض إلخراج المحلول والماء.

استخدم الفرشاة لتسهيل إزالة أي بقع عنيدة.

حرر الزر الستعادة الماء والمحلول.

التشغيل 7
معلومة مهمة :قبل استخدام الجهاز لتنظيف البقع واألوساخ الجافة ،يجب تنظيف األرضية باملكنسة الكهربائية جيدًا.
•اختبار ثبات األلوان  -بلل قطعة قامش بيضاء شديدة االمتصاص باملحلول .استخدم قطعة القامش املبللة يف فرك جزء صغري ومخفي من السجادة/املفرش/قامش
التنجيد/األرضيات الصلبة برفق .انتظر عرش دقائق وافحص اللون للتحقق من عدم إزالته أو تغريه باستخدام منشفة ورقية أو قطعة قامش بيضاء .افحص جميع
السجاد/املفارش/أقمشة التنجيد قبل أول استخدام وإذا كانت السجادة بأكرث من لون واحد ،فافحص جميع األلوان.
•اخترب جميع السجاد/املفارش/أقمشة التنجيد/األرضيات الصلبة قبل االستخدام .قم بتشغيل جهاز تنظيف البقع عىل جزء صغري مخفي .وإذا مل يحدث أي تلف أو
تشوه للبلورات ،فواصل التنظيف.
•انقل األثاث خارج املنطقة التي سيتم تنظيفها .وإذا تعذر نقل األثاث ،فضع رقائق األلومنيوم أو ورق الشمع أسفل السيقان .حيث يحول ذلك دون إحداث
الطبقة الخارجية لألرضيات الخشبية بقع عىل السجاد .ارفع الحاشية القامشية لألثاث والستائر.
•ينبغي دو ًما اتباع احتياطات األمان األساسية عند استخدام جهاز تنظيف البقع ،وعدم غمر السجاد/املفارش/أقمشة التنجيد/األرضيات الصلبة.
•استخدم فقط محلول  ONEPWRمن هوفر لتنظيف األرضيات املتعددة .فقد يؤدي استخدام املحاليل األخرى إىل تكوين رغوة زائدة وإبطال الضامن.
•يجب ملء خزان املاء/املحلول فقط باملاء الدافئ (بحد أقىص  40درجة سيلزيوس) .حيث يؤدي ملء الخزان باملاء الساخن/املغيل إىل إتالف الجهاز وإبطال
الضامن.

ملء خزان املاء/املحلول

ارفع خزان الماء/المحلول إلزالته من جانب الماكينة.

فُك الغطاء وامأله حتى تصل إلى عالمات والماء والمحلول على
الخزان.

أعد وضع الغطاء واضغط على الخزان ألسفل على الجهاز حتى
يستقر في مكانه.

معلومة مهمة :خزان املاء املتسخ مجهز بجسم عائم .فعندما ميتلئ الخزان عن آخره ،يغلق هذا
الجسم العائم وظيفة الشفط لجهاز تنظيف البقع .وسيكون بوسعك سامع صوت حال حدوث ذلك
عندما ترتفع الضوضاء الصادرة عن محرك الجهاز .مبجرد تنشيط الجسم العائم ،يجب إفراغ خزان
املاء املتسخ إن كان ممتلئًا.
إذا مل يكن الخزان ممتلئًا فأوقف تشغيل الجهاز بواسطة مفتاح التشغيل وانتظر حتى يستقر الجسم
العائم.

اضغط على زر التشغيل/اإليقاف لتشغيل جهاز التنظيف.

 6التشغيل
شحن البطارية
معلومة مهمة :يجب استخدام هذا الجهاز فقط مع بطاريات وشاحن  ONEPWRمن هوفر .الرجاء قراءة دليل السالمة قبل االستخدام.
قبل االستخدام ألول مرة ،تأكد من شحن البطارية بالكامل .قد يؤدي عدم شحن البطارية متا ًما قبل االستخدام للمرة األوىل إىل ضعف أداء البطارية .ويتباين العمر
االفرتايض للبطارية حسب استعامل الجهاز.

ح ِّرك البطارية لألسفل فوق الشاحن.

سيومض مصباح الشاحن بلون أبيض إلظهار أن البطارية قيد
الشحن .ويتوقف المصباح الموجود على الشاحن عن الوميض
وينطفئ عندما يتم شحن البطارية بالكامل.

وبمجرد أن يتم شحنها بالكامل ،ح ّرك البطارية إلى خارج الشاحن
إلخراجها.
لفحص مستوى شحن البطارية اضغط على رمز
البطارية.

التجميع
تحذير :يدور قضيب الفرشاة يف الرأس اآليل بشكل مستمر أثناء تشغيل الجهاز .ال تستخدم الرأس اآليل يف موضع واحد فوق أي سطح لفرتة زمنية طويلة؛ ألن ذلك قد
يتسبب يف إتالف سطح األرضية .ويجب دامئًا إيقاف تشغيل قضيب الفرشاة يف الرأس اآليل عند تنظيف األرضيات الصلبة .وللوقاية من حدوث أي أرضار ،قم أولً باختبار
الجهاز عىل منطقة مخفية من األرضية.

اسحب لفتح غطاء البطارية.

مع االحتفاظ بالغطاء مفتو ًحا ،حرك البطارية إلى داخل الجهاز
حتى تستقر في مكانها.

أغلق غطاء البطارية.

نظرة عامة عىل الجهاز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

زر التشغيل/إيقاف التشغيل
مقبض حمل الجهاز
قفل تحرير خزان املاء املتسخ
مساحة البطارية
خزان املاء/املحلول
خزان املاء املتسخ
الوحدة الرئيسية
أداة الغسيل
الخرطوم
ملحق متعدد األغراض
ملحق ممسحة مطاطية
ملحق للحيوانات األليفة
بطارية ONEPWR
شاحن ONEPWR
محلول تنظيف األرضيات املتعددة  250مل
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 4معلومات عامة
الخدمة واملساعدة

إذا كانت لديك أي استفسارات أو مخاوف بشأن استخدام جهاز تنظيف البقع من هوفر ،فتفضل بزيارة املوقع hoover-mea.com

املستلزمات االستهالكية
لرشاء قطع الغيار وامللحقات ،تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوينhoover-mea.com :
إن استخدام قطع غيار هوڤر األصلية يساعد يف الحفاظ عىل األداء األمثل وعىل سالمة ضامنك.
املواصفات الفنية
الوزن (بدون حزمة البطارية)
سعة خزان املاء/املحلول
سعة خزان املاء املتسخ

 2.9كجم
 225مل
 295مل

يتوقف وقت التشغيل ووقت الشحن عىل حزمة البطارية املستخدمة.
خاضع للتغيري الفني بدون إشعار.

© 2020 Techtronic Floor Care Technology Ltd

ينبغي أال يتم التخلص من نفايات املنتجات الكهربائية عن طريق طرحها مع النفايات املنزلية.
الرجاء إعادة تدويرها إن وجدت مراكز إعادة التدوير .راجع األمر مع السلطة املحلية أو بائع التجزئة للحصول عىل النصائح املتعلقة بإعادة التدوير.
إن وجود هذه العالمة عىل املنتج (املنتجات) و/أو املستندات املصاحبة له يعني أن املعدات الكهربية واإللكرتونية املستعملة ال يجب الخلط بينها وبني النفايات املنزلية
العامة .للحصول عىل املعالجة واالسرتداد وإعادة التدوير بشكل صحيح ،من فضلك خذ هذا املنتج (هذه املنتجات) إىل نقاط التجميع املخصصة حيث سيتم قبولها دون أي
تكلفة .إن التخلص من هذا املنتج بشكل صحيح سيساعد يف توفري املوارد الثمينة ومينع أي تأثريات سلبية محتملة عىل صحة اإلنسان والبيئة ،والتي قد تنشأ نتيجة التعامل
الخاطئ مع النفايات.
الرجاء االتصال بالسلطة املحلية للحصول عىل ٍ
مزيد من التفاصيل حول أقرب نقطة تجميع مخصصة لك.

معلومات السالمة املهمة
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•قم بتخزين الجهاز يف منطقة جافة وباردة .قبل تخزين الجهاز ،يُرجى التأكد من أن جميع خزانات املاء/املحلول والفالتر نظيفة وجافة
متا ًما.
•ميكن استخدام هذا الجهاز بواسطة األطفال الذين يبلغون من العمر  8سنوات أو أكرب وكذلك بواسطة األشخاص الذين يعانون من
قصور جسدي أو حيس أو عقيل أو نقص الخربة واملعرفة برشط خضوعهم لإلرشاف وتوعيتهم باإلرشادات الخاصة باستخدام الجهاز
بطريقة آمنة وأن يتفهموا املخاطر الكامنة .ينبغي أال يعبث األطفال بهذا الجهاز .ينبغي أال يقوم األطفال بالتنظيف أو بخطوات
الصيانة التي يقوم بها املستخدم دون اإلرشاف عليهم.
•ال تستخدم هذا الجهاز إال يف أماكن داخلية وحافظ عىل اإلضاءة الجيدة يف املنطقة التي تقوم بتنظيفها .أبعد أصابع اليد والشعر
واملالبس الفضفاضة بعيدًا عن األجزاء املتحركة والفتحات أثناء استخدام الجهاز.
•ال تستخدم سوى أسالك إطالة معتمدة من  CEمبعايرة  13أمب ًريا ألن أسالك اإلطالة غري املعتمدة قد تؤدي إىل زيادة السخونة .ينبغي
توخي الحذر لوضع سلك اإلطالة بحيث يتم تجنب خطر التعرث فيه.
•يجب ملء خزان املاء/املحلول باملاء الدافئ (بحد أقىص  40درجة سيلزيوس) فقط .حيث يؤدي ملء الخزان باملاء الساخن أو املغيل
إىل إتالف الجهاز وإبطال الضامن .استخدم الجهاز دو ًما مع وجود جميع خزانات املاء/املحلول والفالتر يف أماكنها.
•ينبغي عدم استخدام سوى املحلول الذي تويص رشكة هوڤر ( )Hooverبه مع هذا الجهاز .حيث قد يؤدي استخدام محاليل أخرى إىل
إبطال الضامن.
رأسا عىل عقب أو عىل جانبه.
•استخدم الجهاز دو ًما يف وضع قائم .للحيلولة دون تلف املحرك بسبب املاء املتسخ ،ال تقلب الجهاز أبدًا ً
وأوقف الجهاز دو ًما عىل سطح مستقر ومستوٍ.
التدابري الوقائية لسالمة البطارية
•ال تستبدل البطارية إال ببطارية هوفر  .ONEPWRفقد يؤدي استخدام بطارية أخرى إىل خطر نشوب حريق أو وقوع انفجار.
•ال تحاول تفكيك البطارية أو إزالة أي مكونات بارزة من أطراف التوصيل بها وال تتخلص منها بإلقائها يف النار.
ال تشتمل البطارية والشاحن عىل أجزاء يسمح للمستخدم بصيانتها .قد يؤدي ذلك إىل نشوب حريق أو وقوع إصابة.
•قبل التخلص من البطارية ،احمِ أطراف التوصيل املكشوفة برشيط عازل ثقيل ملنع حدوث تقارص كهريب .ويجب التخلص من
البطارية بأمان يف مركز إعادة تدوير البطاريات املحيل مبنطقتك.
•يف حالة عدم استخدام حزمة البطارية ،احتفظ بها بعيدًا عن األجسام املعدنية األخرى التي قد تؤدي إىل حدوث اتصال من طرف
توصيل آلخر.
فقد يؤدي حدوث دائرة قصرية بني طريف البطارية إىل اإلصابة بحروق أو نشوب حريق.
•يف حالة حدوث ترسبات بالبطارية ،تجنب مالمستها للجلد .وأعد الجهاز والبطارية والشاحن إىل نقطة الرشاء.

 2معلومات السالمة املهمة
ُصنع هذا الجهاز لالستخدام املنزيل فقط وليس لالستخدام التجاري أو الصناعي.
الرجاء االحتفاظ بالتعليامت من أجل استخدامها بعد ذلك وال تستخدم هذا الجهاز إال حسب التعليامت الواردة يف هذا الدليل.
متصل بالشاحن من دون إرشاف.
•ال ترتك الجهاز ً
•ال تستخدم الجهاز إذا كان معي ًبا أو يف حالة سقوطه أرضً ا أو تلفه أو تركه يف أماكن خارجية.
•ال تستخدم الجهاز اللتقاط أي مواد قابلة لالشتعال أو قابلة لالحرتاق (سائل الوالعات ،البنزين ،الكريوسني ،وما إىل ذلك) أو تستخدمه
يف مكان تنترش به األبخرة أو السوائل القابلة لالنفجار.
•ال تستخدم الجهاز يف التقاط أعقاب جمرات الفحم املشتعلة أو أعقاب السجائر أو عيدان الثقاب أو األشياء املشتعلة التي ينبعث
الدخان منها وال تستخدمه يف منطقة قد تكون بها سوائل ضارة (مثل الكلور ووسائل التبييض ومنقي الرصف من األمونيا).
•ال متسك الشاحن أو البطارية أو تستخدم الجهاز بيدين مبللتني.
•ال تنزع الشاحن عن طريق سحبه من سلك التيار الكهريب.
•ال تستخدم الشاحن إذا كان سلك أو قابس الشاحن تالفًا.
•ال تحاول إزالة االنسدادات باستخدام أجسام حادة ألن ذلك قد يؤدي إىل إتالف الجهاز.
•ال تستخدم الجهاز مع جهد أو شاحن غري مناسب ألن ذلك قد يؤدي إىل إتالفه أو إصابة املستخدم .معلومات البطارية والشاحن
الصحيحة مدرجة عىل ملصق التصنيف املوجود عىل حزمة البطارية.
متصل مبصدر التيار الكهريب عند عدم استخدام الجهاز.
•ال تشحن البطارية يف أماكن خارجية مفتوحة أو ترتك الشاحن ً
•ال تستخدم الجهاز إذا كانت البطارية تالفة .ويف هذه الحالة أعد الجهاز والبطارية والشاحن إىل نقطة الرشاء.
•ال تحمل الجهاز بينام يكون قيد التشغيل.
•يجب فقط استخدام بطاريات  )BV15020ME/BV15030ME/BV15040ME( ONEPWRوشاحن
( )BV05100MEمن هوڤر مع هذا الجهاز.
•يجب أال يتم استخدام سوى األدوات وامللحقات التي تويص  Hoover ONEPWRبها مع هذا الجهاز.
•ارجع إىل توصيات العناية باألرضيات/األسطح التي توفرها الجهة امل ُصنعة قبل االستخدام.
اخترب األرضيات/األسطح  -شغِّل الجهاز عىل منطقة صغرية غري ملحوظة ،وإذا مل يحدث أي تلف أو تغري لأللوان فواصل التنظيف.
الجهاز غري مناسب لالستخدام عىل األرضيات الحساسة للامء.
•أخرج البطارية دو ًما من الجهاز قبل إجراء أي أعامل صيانة أو يف حالة تخزين الجهاز وعدم استخدامه ملدة طويلة.
•احتفظ بكل الفتحات خالية من األوساخ؛ ألن ذلك قد يؤثر يف تدفق الهواء/الشفط.
•أوقف تشغيل كل مفاتيح التحكم يف الجهاز قبل فصل البطارية أو توصيلها.
•قم دامئًا بحامية سلك التيار الكهربايئ الخاص بالشاحن من األسطح الساخنة أو عند االقرتاب من ألسنة اللهب املكشوفة.
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