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Safety precautions
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.
Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
Batteries must be removed from the appliance before it is scrapped.
The battery is to be disposed off safely.
Only use the charging adapter that was provided with the product.
The product should only be used for normal vacuuming indoors and in a domestic environment. Make 
sure it is stored indoors and in a dry place.
Packaging material, e.g. plastic bags should not be accessible to children to avoid suffocation.
The power must be shut off before cleaning or maintaining the vacuum cleaner.

Never use the vacuum cleaner:
• In wet areas.
• Close to flammable gases, etc.
• When the product shows visible signs of damage.
• On sharp objects or fluids.
• On hot or cold cinders, lighted cigarette butts, etc.
• On fine dust, for instance from plaster, concrete, flour,hot or cold ashes.
• Do not leave the vacuum cleaner in direct sunlight.
• Never use the vacuum cleaner without its filters.
• When the wheels are blocked.

Warning:
Avoid exposing the vacuum cleaner to strong heat or freezing temperatures: To protect the motor, battery and electronics the product 
should not be operated in: an ambient temperature below 5 °C or exceeding 35 °C. A humidity level below 20% or exceeding 80% 
(noncondensing). Storage considerations to protect the battery and electronics; If the product is temporarily stored in a temperature 
below 5 °C or exceeding 35 °C, let the product cool down or warm up and dry for a few hours before usage. Dew condensation may form 
inside the product if the unit is moved from a cold to a warm environment.
The battery cells within must not be dismantled, short circuited or placed against a metal surface. Using the vacuum cleaner in the above 
circumstance may cause serious personal injury or damage to the product. Such injury or damage is not covered by the warranty.
All service or repairs must be carried out by an authorized service centre.
Batteries are components subject to wear and tear due to consumer use and natural degradation.
The cleaner must be taken to an Electrolux authorized service centre for battery replacement.
This warranty does not cover reduction in battery runtime due to battery age or use, as the life of the battery depends upon the nature of 
use.
Do not use a damaged cord. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in 
water, take it to an authorized service centre before using. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

This symbol on the product indicates that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed with normal 
household waste.

This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household waste. To recycle your 
product, please take it to an offi cial collection point or to a service center that can remove and recycle the battery and electric parts in a 
safe and professional way. Follow your country’s rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.



다음과 같은 상황에서 진공 청소기 사용을 금합니다:
⋅ 습기가 있는 곳.
⋅ 인화성 가스 및 기타 유사한 물질과 인접한 곳.
⋅ 제품의 손상 정도가 분명하게 드러난 경우.
⋅ 날카로운 물체 또는 액체 위.
⋅ 뜨겁거나 차가운 재 또는 불이 붙어 있는 담배 꽁초 등.
⋅ 미세 먼지, 석고, 콘크리트, 밀가루 및 뜨겁거나 차가운 재가 있는 환경.
⋅ 직사광선이 비추는 곳에 진공 청소기를 두거나 보관 또는 충전하지 마십시오.
⋅ 필터를 장착하지 않은 채로 청소기를 사용하지 마십시오.
⋅ 휠이 움직이지 않는 경우

경고:
열이 강한 곳에 진공 청소기를 두지 마십시오. 모터, 배터리 및 전자제품을 보호하기 위해 다음 조건에서 제품을 작동시키지 마십시오:
주변 온도 5 °C 이하이거나 35 °C 이상인 경우.  습도가 20% 이하이거나 80% 이상인 경우(비응결 상태).
배터리 및 전자 제품 보호를 위한 보관 고려 사항;  제품을 5 °C 이하이거나 35 °C 이상인 곳에 임시로 보관하는 경우, 사용 전 몇 시간 동안 
제품을 식히거나 예열해야 합니다. 추운 곳에서 따뜻한 곳으로 장치를 옮길 때 제품 내부에 결로가 생길 수 있습니다.
배터리 셀 내부를 해체하거나, 회로 단락 또는 금속 표면에 접촉시키지 마십시오.
위와 같은 상황에서 진공 청소기를 사용하면 사람에게 심각한 부상이나 제품에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다. 그렇게 발생한 부상이나 
손상은 보증 혜택을 받을 수 없거나 또는에서 서비스를 제공하지 않습니다.
모든 서비스 또는 수리는 반드시 공식 서비스 센터에서 받으셔야 합니다.
배터리는 소비자의 사용 또는 자연적인 성능저하로 소모될 수 있는 부품입니다.
배터리는 반드시 공식 서비스센터를 통해서 구매하고 교체하십시오.
배터리 노후 또는 사용으로 인해 배터리 사용 시간이 감소된 경우 보증 혜택을 받으실 수 없으며, 배터리 수명은 사용 특성 및 사용횟수에 
따라 달라집니다.
청소기가 손상, 혹은 외부에 장시간 노출되었거나 물에 빠져 작동하지 않는다면 반드시 사용하기 전 공식 서비스센터에 문의하십시오.

棄置
注意！取出電池前，請將Rapido吸塵機從充電站座中取出。
1.  確保電池已完全放電。
2.  卸下五顆螺釘和吸塵機底部。
3.  小心提起真空吸塵器蓋。
4.  切斷連接電線並取出電池。
用過的電池請不要與普通的家庭垃圾一起處理。應該棄置於回收站。

描述符號

產品組件清單

注意/充電邏輯

如何清空/維護產品

產品充電方法/充電座的調整

產品使用

產品處置/回收

폐기
배터리를 제거할 때 제품이 충전 상태가 아니어야 합니다.
1.  배터리가 완전히 방전되었는지 확인하십시오.
2.  제품 아래 부분에 5개의 나사를 제거하십시오.
3.  청소기 커버를 조심히 들어올리십시오.
4.  연결 케이블을 자르고 배터리를 제거하십시오.
사용된 배터리는 일반 가정용 폐기물로 처리되어서는 안됩니다. 전문적인 방법으로 폐기할 수 있는 공식 수거업체 또는 
서비스센터에서 처리하여야 합니다.

기호 안내

제품 구성품

주의 / 충전 방법

제품 유지 및 관리

제품 충전 방법 / 충전대 사용

제품 사용 방법

제품 폐기 / 재활용

不可在下列情況下使用吸塵器：
⋅ 在潮濕的區域內。
⋅ 當產品出現損壞的明顯跡象
⋅ 靠近可燃性氣體等。
⋅ 用於尖銳物品或液體上。
⋅ 用於高溫或低溫的餘燼、點燃的煙蒂等。
⋅ 用於微塵，例如來自於灰泥、水泥、麵粉、高溫或低溫灰燼。
⋅ 請勿將吸塵器放置、存放在陽光直接照射處並在其中充電。
⋅ 切勿在沒有過濾網的情況下使用吸塵器。
⋅ 輪子阻塞時。

警告：
避免讓吸塵器接觸強烈熱源。 若要保護馬達、電池及電子元件，則不應將產品用於下列環境： 低於 5°C 或超過 35°C 的室內環境。
低於 20% 或超過 80% 的濕度 (非凝結) 電池和電器產品的儲存注意事項： 如果臨時將產品放置在低於 5°C 或超過 35°C 的溫度，請先讓
產品冷卻或升溫和乾燥數小時，然後再使用產品。 如果將產品從寒冷環境移到溫暖環境，產品內部可能產生結露現象。
內部的電池組不得拆卸、短路或接觸金屬表面。 在上述情況下使用吸塵器，可能會對人員造成嚴重的損害或產品毀損。 此類傷害或毀損
不屬於 保固範圍。 所有的維護及修理皆要由 客戶服務中心進行。
電池是消耗品及會因應使用而自然損耗。
吸塵機必須交由指定授權的維修服務中心進行電池更換。
此保固並未涵蓋因為電池老化或使用而導致電池執行時間縮短，因為電池使用壽命視使用性質而定。
請勿使用已受損的電源線。如果吸塵機無法正常工作，掉落，損壞，放置戶外或掉入水中，請將其帶到指定授權的維修服務中心。請勿通
過拉扯電線來拔出插頭。

제품 위의 이 기호는 이 제품이 가정용 폐기물로 처리되어서는 안 되는 내장 충전식 배터리를 포함함을 나타냅니다.

제품이나 포장 박스에 있는 이 기호는 이 제품을 일반 가정용 폐기물로 처리해서는 안 됨을 나타냅니다. 제품을 재활용하려면 배터리 및 전자 부품을 
안전하고 전문적인 방법으로 폐기할 수 있는 공식 수거업체 또는 서비스 센터에 가져가십시오. 전자 제품 및 충전식 배터리의 분리 수거는 사용자 국가의 
규정을 따르십시오.

產品的這個符號代表產品包含內置的充電電池，此電池不得與正常家庭廢棄物一起處置。

產品或包裝上的這個符號代表不應將產品視為家庭廢棄物處理。 若要回收您的產品，請將產品攜至指定回收或 服務中心，他們會以安全且專業的方式移除
和回收電池及電子零件。 請遵循您所在國家對於分開收集電子產品及可重新充電電池的規定。

안전 주의사
이 제품은 안전에 관하여 책임이 있는 사람이 제품 사용에 관한 감독 또는 지시를 하는 경우를 제외하면 
신체, 감각 또는 지적 능력이 낮거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 사용할 수 없습니다.
어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 해야 합니다. 
어린이는 보호자의 감독 없이 제품을 청소하거나 유지보수해서는 안 됩니다. 
제품을 폐기하기 전에 먼저 배터리를 분리해야 합니다. 
배터리는 안전하게 폐기해야 합니다. 
제품과 함께 제공된 충전용 어댑터만 사용하십시오. 
본 제품은 반드시 실내 및 가정의 정상적인 진공 청소 시에만 사용해야 합니다. 본 제품은 반드시 실내 
및 건조한 환경에서 보관해야 합니다. 
질식사를 방지하기 위해 포장재, 특히 비닐봉지는 아이가 만질 수 없는 곳에 보관해야 합니다..

安全預防措施
本機設計不適合體格、感官或精神能力不健全，或者是缺少經驗和知識的人士（包括兒童）使用，除非
他們已透過負責他們安全的人士獲得有關使用本機的監督或說明。
請監督兒童確保他們不會把玩本機。
棄置本機前必須先將電池取出。
電池應以安全的方式棄置。
只能使用本機隨附的充電變壓器。
應僅將產品用於家庭環境中的室內正常吸塵功能。 確定將產品存放於室內的乾燥處。
切勿讓兒童接觸到包裝材料 (如塑膠袋) 以預防發生窒息。



Không bao giờ được dùng máy hút bụi:
⋅ Ở những chỗ ướt.
⋅ Gần các loại khí dễ cháy, v.v..
⋅ Khi sản phẩm có dấu hiệu bị hỏng hóc rõ ràng.
⋅ Trên các đồ vật sắc nhọn hoặc chất lỏng.
⋅ Trên xỉ lò nóng hay nguội, đầu thuốc còn cháy, v.v..
⋅ Trên bụi mịn, ví dụ như bụi thạch cao, bê-tông, bột mì, tro nóng hoặc nguội.
⋅ Không được cất giữ, sạc hay để máy hút bụi dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.
⋅ Không bao giờ sử dụng máy hút bụi mà không có bộ lọc.
⋅ Khi các bánh xe bị kẹt.

Cảnh báo:
Tránh để máy hút bụi tiếp xúc với nhiệt nóng: Để bảo vệ mô-tơ, không nên vận hành pin và linh kiện điện tử trong sản phẩm trong điều 
kiện: nhiệt độ môi trường dưới 5 °C hoặc trên 35 °C. Mức độ ẩm dưới 20% hoặc trên 80% (không ngưng tụ). Những lưu ý trong cất giữ 
để bảo vệ pin và linh kiện điện tử; Nếu sản phẩm được cất giữ tạm thời trong nhiệt độ dưới 5 °C hoặc trên 35 °C, hãy để nguội sản phẩm 
hoặc ấm lên và để khô trong vài giờ trước khi sử dụng. Sương ngưng tụ có thể hình thành ở bên trong nếu sản phẩm được đưa từ môi 
trường lạnh ra môi trường ấm. Không được tháo, nối ngắn mạch hay dựa bề mặt kim loại vào các viên pin bên trong. Sử dụng máy hút 
bụi trong những trường hợp trên có thể gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc làm hỏng sản phẩm. Tổn thương hoặc hỏng hóc 
này không được bảo hành và cũng không chịu trách nhiệm. Tất cả trường hợp bảo dưỡng hoặc sửa chữa đều phải được thực hiện bởi  
trung tâm dịch vụ được ủy quyền.
Pin là thành phần có thể bị hao mòn do quá trình sử dụng và quá trình xuống cấp tự nhiên.
Máy hút bụi phải được đưa đến trung tâm bảo hành được ủy quyền để thay pin.
Bảo hành này không áp dụng cho trường hợp giảm thời gian vận hành của pin do tuổi thọ hoặc do quá trình sử dụng, bởi tuổi thọ của pin 
phụ thuộc vào mức độ và tính chất sử dụng.
Không sử dụng máy hút bụi khi dây bị hỏng. Nếu máy hút bụi không hoạt động như bình thường, bị rơi, bị hỏng, để ngoài trời hoặc bị 
rơi vào nước, hãy mang máy đến trung tâm bảo hành được ủy quyền để kiểm tra trước khi sử dụng. Không rút phích cắm bằng cách 
kéo dây. Để rút phích cắm, hãy nắm vào phích cắm, không nắm vào dây.

Cách xử lý thải bỏ an toàn
Chú ý! Không được kết nối máy hút bụi Rapido với đế sạc khi bạn đang tháo pin.
1.  Đảm bảo rằng pin đã được xả hoàn toàn.
2.  Tháo năm con vít và phần đáy của máy hút bụi.
3.  Cẩn thận nhấc vỏ máy hút bụi.
4.  Cắt cáp kết nối và tháo pin.
Không bao giờ được vứt pin đã qua sử dụng cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Những thứ này luôn phải được đưa đến trạm 
tái chế.

Các biểu tượng mô tả

Danh sách linh kiện của máy hút bụi

Chú ý/Nguyên tắc khi sạc pin

Cách vệ sinh/ bảo trì sản phẩm

Cách sạc pin sản phẩm/ Điều chỉnh đế sạc

Cách sử dụng sản phẩm

Xử lý/ Tái chế sản phẩm

وصف الرموز

كيفية شحن المنتج/ضبط حامل الشحنقائمة مكونات المنتج

كيفية استخدام المنتج

التخلص من المنتج/إعادة تدويره

مبادئ العناية/الشحن

كيفية تفريغ/صيانة المنتج

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN
Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi các cá nhân (kể cả trẻ em) có khuyết tật về thể chất, cảm giác 
hoặc thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc chỉ dẫn sử dụng thiết bị 
bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị này.
Không nên để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có giám sát.
Phải tháo pin khỏi thiết bị trước khi thải bỏ.
Pin phải được thải bỏ một cách an toàn.
Chỉ sử dụng phích nối sạc đi kèm với sản phẩm.
Chỉ nên sử dụng sản phẩm để hút bụi bình thường trong nhà và trong môi trường dân sinh. Đảm bảo thiết bị 
được để trong nhà và ở nơi khô ráo.
Vật liệu bao bì, ví dụ như túi nylon, không nên để ở chỗ mà trẻ nhỏ có thể tiếp cận được để tránh bị ngạt.

Biểu tượng này trên sản phẩm ám chỉ rằng sản phẩm này có pin sạc gắn trong và không được thải bỏ pin này cùng với chất thải sinh hoạt thông thường.

Biểu tượng này trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm ám chỉ rằng không được xử lý sản phẩm này như chất thải sinh hoạt.
Để tái chế sản phẩm, hãy mang sản phẩm tới một điểm thu gom chính thức hoặc tới trung tâm dịch vụ của, tại đây người ta có thể tháo và tái chế pin 
cùng các bộ phận điện tử theo một cách an toàn và chuyên nghiệp. Tuân thủ quy tắc về thu gom sản phẩm điện và pin sạc ở quốc gia của bạn.

احتياطات السالمة
هذا الجهاز غير مصمم لالستخدام بواسطة األشخاص (بما في ذلك األطفال) الذي يعانون من ضعف القدرات البدنية أو 

الحسية أو العقلية أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة ما لم يخضعوا لإلشراف أو يتلقوا التوجيه بشأن استخدام الجهاز من 
أشخاص مسؤولين عن سالمتهم.

يجب مراقبة األطفال للتأكد من عدم عبثهم في الجهاز.
يحظر تنظيف الجهاز وإجراء صيانة المستخدم له من قبل األطفال بدون إشراف.

يجب نزع البطاريات من الجهاز قبل التخلص منه.
يجب التخلص من البطارية بشكل آمن.

ال تستخدم إال محول الشحن الذي يأتي مع المنتج.
ال يُستخدَم المنتج إال ألغراض الكنس الداخلي االعتيادي وفي البيئات المنزلية. تأكد من تخزينه في مكان مغلق وفي مساحة جافة.

يجب حفظ مواد التعبئة -كاألكياس البالستيكية- بعيدًا عن متناول األطفال لتجنب خطر االختناق.
يجب فصل التيار الكهربائي عن المكنسة الكهربائية قبل تنظيفها أو صيانتها.

ال تستخدم المكنسة الكهربائية في الحاالت التالية:
• في المناطق الرطبة.

• بالقرب من الغازات وغيرها من المواد القابلة لالشتعال.
• عندما تظهر على المنتج عالمات تلف واضحة.

• لكنس األجسام الحادة أو السوائل.
• لكنس الرماد الساخن أو البارد أو أعقاب السجائر المشتعلة أو ما إلى ذلك.

• لكنس الغبار الدقيق الناتج من الجص أو الخرسانة أو الدقيق أو الرماد الساخن أو البارد على سبيل المثال.
• ال تترك المكنسة الكهربائية تحت أشعة الشمس المباشرة.

• ال تستخدم المكنسة الكهربائية بدون مرشحاتها تحت أي ظروف.
• عند قفل العجالت.

تحذير:
ال تُعرِّض المكنسة الكهربائية للحرارة الشديدة أو درجات الحرارة المنخفضة: لحماية المحرك والبطارية واألجزاء اإللكترونية يجب عدم تشغيل المنتج في: درجة حرارة 
محيطة أقل من 5 درجات مئوية أو أكثر من 35 درجة مئوية، ومستوى رطوبة أقل من %20 أو أكثر من %80 (دون تكاثُف). اعتبارات التخزين لحماية البطارية واألجزاء 

اإللكترونية؛ عند تخزين المنتج مؤقتًا في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أكثر من 35 درجة مئوية، دع المنتج يكتسب بعض الدفء أو البرودة ويجف لبضع 
ساعات قبل االستخدام. قد يتكثف الندى بداخل المنتج عند تحريك الوحدة من بيئة باردة إلى أخرى دافئة.

يجب عدم تفكيك خاليا البطارية الداخلية أو تقصير دائرتها أو وضعها على سطح معدني. ربما يؤدي استخدام المكنسة الكهربائية في الظروف السابقة إلى التعرض إلى 
إصابات خطيرة أو تلف المنتج. وال يغطي الضمان مثل هذه اإلصابات أو التلفيات.

يجب إجراء الصيانة أو اإلصالح بواسطة أحد مراكز الخدمة المعتمدة.
البطاريات عبارة عن مكونات عُرضة للتآكل والبلى نتيجة لالستهالك وتدهور حالتها الناجم عن عوامل طبيعية.

يجب أخذ المكنسة إلى أحد مراكز خدمة Electrolux المعتمدة الستبدال البطارية.

ال يغطي هذا الضمان تقلص وقت عمل البطارية الناتج عن تقادم البطارية أو استهالكها، فإن عُمر البطارية يعتمد على طبيعة االستخدام.

ال تستخدم سلكًا تالفًا. في حالة عدم عمل المكنسة الكهربائية كما ينبغي أو سقوطها أو تلفها أو تركها بالخارج أو سقوطها في الماء، يجب أخدها إلى أحد مراكز الخدمة 
المعتمدة قبل االستخدام. ال تفصل المنتج عن مصدر التيار الكهربائي عن طريق سحب السلك. ويجب اإلمساك بالمقبس -ال السلك- عند الفصل.

التخلص من المنتج
مالحظة! يجب أال يكون جهاز ®Rapido متصًال بمحطة الشحن عند إزالة البطاريات.

1. تأكد من إزالة جميع الملصقات تمامًا.
2. انزع البراغي الخمسة وقاعدة الجهاز.
3. ارفع غطاء المكنسة الكهربائية برفق.
4. اقطع كابالت التوصيل وأزل البطاريات.

ال يمكن التخلص من البطاريات المستخدمة مع النفايات المنزلية العادية. ويجب أخذها إلى إحدى محطات إعادة التدوير.

يشير هذا الرمز الذي يحمله المنتج إلى احتوائه على بطارية مدمجة قابلة للشحن ال يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

يشير هذا الرمز الذي يحمله المنتج أو عبوته إلى أن هذا المنتج ال يمكن معاملته مثلما تعامَل النفايات المنزلية. إلعادة تدوير منتجك، يُرجى أخذه إلى إحدى نقاط التجميع الرسمية 
أو أحد مراكز الخدمة حيث تتم إزالة البطارية واألجزاء الكهربائية وإعادة تدويرها بشكل آمن ومهني. اتبع قواعد بلدك المتعلقة بالتجميع المنفصل للمنتجات الكهربائية 


