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All-in-One blower/vac/mulcher
 מפוח/שואב/גורס - הכל באחד
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PRODUCT SAFETY
GENERAL SAFETY WARNINGS

WARNING: Read all safety warnings and 
all instructions. Failure to follow the 

warnings and instructions may result in electric 
shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future 
reference.
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.
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.

WARNING: To reduce the risk of injury, user 
must read and understand instruction manual. 

1. Training
a) Read the instructions carefully. Be familiar 

with the controls and the proper use of the 
appliance;

b) Never allow people unfamiliar with these 
instructions to use the appliance. Local 
regulations may restrict the age of the operator;

c) Never operate the appliance while people, 
especially children, or pets are nearby;

d) The operator or user is responsible for 
accidents or hazards occurring to other people 
or their property.

2. Preparation
a) While operating the appliance, always wear 

substantial footwear and long trousers. Do 
not operate the equipment when barefoot or 
wearing open sandals;

b) Do not wear loose clothing or jewellery that can 
be drawn into the air inlet. Keep long hair away 
from the air inlets.

c) Wear protective goggles while operating
d) To prevent dust irritation the wearing of a face 

mask is recommended
e) Before using, check the supply and extension 

cord for signs of damage and aging. Do not use 
the appliance if the cord is damaged or worn.

f) Never operate the appliance with defective 
guards or shields, or without safety devices, for 
example debris collector in place 

g) Only use a weather proof extension cable fitted 
with a coupler according to IEC 60320-2-3.

h) The appliance should being supplied via 
a residual current device (RCD) with a 
tripping current of not more than 30 mA is 
recommended.

i) If an extension cord is used, make sure it 
is for outdoor use and marked as such. The 

recommended size of extension cord is not 
lighter than 1mm2.

3. Operation
a) Always direct the cable to the rear away from 

the appliance.
b) If the cord becomes damaged during use, 

disconnect the supply cord from the mains 
immediately. DO NOT TOUCH THE CORD 
BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY.

c) Do not carry the appliance by the cable.
d) Disconnect the appliance from the mains supply
 - Whenever you leave the machine;
 - Before clearing a blockage;
 - Before checking, cleaning or working on the 

appliance;
 - If the appliance starts to vibrate abnormally.
e) Operate the appliance only in daylight or in 

good artificial light.
f) Do not overreach and keep your balance at all 

times.
g) Always be sure of your footing on slopes.
h) Walk, never run;
i) Keep all cooling air inlets clear of debris.
j) Never blow debris in the direction of 

bystanders.
k) Do not put hands or feet near or under rotating 

parts. Keep clear of the discharge opening at all 
times;

l) Never pick up or carry the appliance while the 
engine is running;

4. Maintenance and storage
a) Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure 

the appliance is in safe working condition;
b) Check the debris collector frequently for wear or 

deterioration.
c) Replace worn or damaged parts.
d) Use only genuine replacement parts and 

accessories.
e) Store the appliance only in a dry place.

SYMBOLS

Read the operator’s manual.

Wear eye protection

Wear ear protection
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Double insulation

Disconnect the mains plug if the cord 
becomes damaged or entangled

SWITCH OFF: Remove plug 
from mains before cleaning or 
maintenance.

Keep bystanders away

Warning of hazard

Do not expose to rain

Blow mode

Vacuum mode

Impeller continues to rotate after the 
machine is switched off. Wait until all 
machine components have completely 
stopped before touching them.

Lock

Unlock

COMPONENT LIST
1. HANDLE

2. ON /OFF SWITCH

3. SAFETY LOCK KNOB

4. UPPER VACUUM TUBE

5. LOWER VACUUM TUBE

6. LEAF COLLECTION BAG

7. BLOWER TUBE 

8. VARIABLE BLOWER SPEED KNOB

9. BLOWER/ VACUUM SELECTOR LEVER

10. QUICK RELEASE BAG COLLAR

11. MOTOR HOUSING

12. EXTENSION CORD HOLDER (See Fig. 
C1)

Not all the accessories illustrated or 
described are included in standard delivery.

TECHNICAL DATA
Voltage 220-240V~50/60Hz

Power input 3000W

No load speed 15000/min

Air capacity 600m3/h

Air speed 128-335Km/h

Mulching rate 16:1

Collection bag capacity 45L

Machine Weight 4.1kg

Protection class  /II

ACCESSORIES
Leaf collection bag 1 

We recommend that you purchase your accessories 
from a Worx authorized dealer or service center. 
Refer to the accessory packaging for further details. 
Store personnel can assist you and offer advice.
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OPERATION
INTENDED USE: 
The blower & Vac is intended for residential use only. 
Use the blower outdoors to move or vacuum yard 
debris as needed.

ASSEMBLY AND OPERATION
ACTION FIGURE

Blow mode 

Assembling the Blower/ 
Vacumm Tube

CAUTION: When 
assembling the vacuum 

tube, make sure the safety lock 
knob is completely tightened 
firstly, then attach the vacuum 
tube to the motor housing.

CAUTION: Make sure the 
ON/OFF switch is in the 

OFF Position before loosening 
or tightening the safety lock 
knob.

See Fig. A & 
B1&B2

Attaching the Extension Cord See Fig. C1 & C2

Starting & Stopping See Fig. D

Using the Blower See Fig. E1 & E2

Adjusting the Blowing Speed See Fig. F

Vaccumming

Attaching the Leaf Collection 
Bag

See Fig. G1& 
G2& G3

Attaching the Extension Cord See Fig. C1 & C2

Starting & Stopping See Fig. D

Using the Vacuum See Fig. H1 &H2

Emptying the Leaf Collection 
Bag 

See Fig. I1& 
I2& I3

Removing Clogged Debris from 
the Impeller(no tool included)

WARNING: Make sure the 
ON/OFF switch is in the 

OFF Position before loosening 
the safety lock knob.

See Fig. J1&J2

STORAGE
Store the Blower/Vacuum and extension cord 
indoors, in a cool dry location, out of reach of 
children and animals.

TROUBLE SHOOTING
Problems Possible Causes Corrective Action

The 
Blower/Vac 
does not 
operate.

The Blower/
Vacuum Tube 
is not attached 
to the Motor 
Housing.

Attach the 
Blower/ Vacuum 
Tube to the 
Motor Housing.

Power cord is not 
connected to the 
power source.

Connect the power 
cord to a power 
source.

The 
Blower/Vac 
jammed or 
clogged.

Debris blocking 
in the Impeller

Remove clogged 
debris from the 
Impeller.

Debris blocking 
in the Blower/
Vacuum Tube or 
the connection 
of the Leaf 
Collection Bag.

Remove clogged 
debris from the 
Blower /Vacuum 
Tube or the 
connection of the 
Leaf Collection 
Bag.

ENVIRONMENTAL 
PROTECTION
Disposal

The machine, its accessories and 
packaging materials should be sorted 
for environmentally friendly recycling.
The plastic components are labeled for 
categorized recycling.
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שם החברה: סמיקום לקסיס בע”מ
כתובת: א”ת מערבי קדימה ת.ד. 9090 אבן יהודה

טלפון: 09-7611222
www.semicom.co.il

פתרון בעיות
בעיות גורם אפשרי פעולה מתקנת

המפוח/שואב 
אינו פועל.

צינור המפוח/שואב 
אינו מחובר לבית 

המנוע.

חבר את צינור 
המפוח/שואב לבית 

המנוע.
כבל החשמל אינו 

מחובר למקור 
חשמל.

חבר את כבל 
החשמל למקור 

חשמל.

המפוח/שואב 
תקוע או 

סתום.

נשורת חוסמת את 
המניע

הסר נשורת 
שתקועה במניע.

נשורת חוסמת את 
צינור המפוח/שואב 

או את חיבור שק 
איסוף העלים

הסר את הנשורת 
מצינור המפוח/

שואב או מחיבור שק 
איסוף העלים.

הגנה סביבתית
סילוק

יש למיין את המכונה, את האביזרים ואת 
חומרי האריזה לצורך מחזור ידידותי 

לסביבה.
חלקי הפלסטיק מסומנים בהתאם לתקנות 

מחזור בינלאומיות.
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רשימת רכיבים
ידית  .1

ON/OFF  מתג  .2

כפתור נעילת בטיחות  .3

צינור מפוח עליון  .4

צינור מפוח תחתון  .5

שק איסוף עלים  .6

צינור מפוח  .7

בקרת מהירות משתנה  .8

ידית  בחירת מפוח/שואב  .9

טבעת שק בשחרור מהיר  .10

בית המנוע  .11

  ) מחזיק כבל מאריך )תרשים   .12

לא כל האביזרים המשורטטים או מתוארים כלולים באספקה 
הסטנדרטית.

נתונים טכניים
220-240V~50/60Hz וולטאג

3000W  הספק כוח

/ דקה   מהירות ללא 

600m3/h תפוקת אוויר

 128-335 מהירות אוויר

16:1 קצב גיבוב עלים

45 L קיבולת שק האיסוף

משקל המכשיר  

 /II רמת הגנה

 אביזרים
יח’ שק איסוף עלים 1

 אנו ממליצים לרכוש את האביזרים מאותה החנות
 בה נרכש המכשיר. יש להשתמש באביזרים איכותיים

 המסומנים בשם מותג ידוע. יש לבחור את הסוג בהתאם
 לעבודה שעומדת להתבצע.  יש לעיין באריזת האביזר

הוראות תפעול
מטרת השימוש: 

המפוח והשואב נועדו לשימוש ביתי בלבד. השתמש 
במפוח בחוץ כדי להזיז או לשאוב נשורת בחצר, כנדרש.

הרכבה והפעלה
איור פעולה

מצב תפעול מפוח

 A & תרשים
 B1&B2

הרכבת צינור השואב/המפוח
אזהרה: בעת הרכבת צינור 
הוואקום, יש להקפיד להדק 

היטב את כפתור נעילת הבטיחות לפני 
התקנת צינור הוואקום על בית המנוע.

אזהרה: לפני שמתרגלים או 
מהדקים את כפתור נעילת 

הבטיחות, וודאו כי מתג הפעלה / כיבוי 
נמצא במצב כיבוי.

 C1 & C2 תרשים חיבור הכבל המאריך

 D תרשים הפעלה/כיבוי

E1 & E2 תרשים שימוש במפוח

 F תרשים כיוון מהירות המפוח

מצב תפעול שאיבה
 G1& תרשים

 G2& G3 חיבור שק איסוף העלים

C1 & C2  תרשים חיבור הכבל המאריך 

D  תרשים הפעלה/כיבוי

H1 &H2  תרשים שימוש בשואב

 I1&  תרשים
I2& I3 ריקון השק

J1&J2  תרשים

הסרת נשורת שנתקעה בגלגל המניע 
)לא מצורף כלי(

אזהרה: ודא שמפסק ההפעלה/
כיבוי הוא במצב כיבוי לפני 

שחרור כפתור נעילת הבטיחות.

אחסון
יש לאחסן את המפוח/השואב ואת הכבל המאריך בתוך 

מבנה, במקום יבש וקריר, הרחק מילדים ובעלי חיים.
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• היצרן אינו אחראי לנזקים שיגרמו עקב שימוש לא תקין 
במכשיר

הערה: לבטיחות המפעיל, יש להשתמש במכשיר אך ורק 
לאחר שהורכבו עליו צינור השאיבה ושקית האיסוף.

הערה: אין להשתמש במכשירי כוח נמוך לעבודות מסיביות. 
אין להשתמש במכשיר למטרות אחרות מאלו להן הוא מיועד.

אזהרה! לצמצום סכנת פציעה, על המשתמש לקרוא 
ולהבין היטב את הוראות המדריך.  

סכנת פציעה בעיניים: י ש להשתמש במשקפי מגן או במגני 
עיניים דומים.

לצמצום סכנת ההתחשמלות, יש להחליף כבל פגום 
באופן מיידי.  

לצמצום סכנת פציעה, אין להשתמש ללא מגנים שהורכבו 
במקומם. 

י ש לדאוג לבידוד כפול בעת טיפול, ולהשתמש אך ורק 
בחלקי חילוף זהים. 

י ש לשמור על מרחק בטיחותי של לפחות 5 מ' מעוברי אורח. 

תוספת לאזהרות בטיחות 
אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגיני שמיעה בעת 

השימוש בכלי העבודה.
אזהרה: יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל דרך 

מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 
אמפר.

הערות: אפשר שמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים 
במתקן.יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת 

לחודש באמצעות לחיץ הביקרת שלו

סמלים

 אזהרה!
יש לקרוא את המדריך למשתמש.

 יש להרכיב מגני עיניים

יש להרכיב מגני אוזניים

 בידוד כפול

כבו את הכלי! נתקו את התקע 
מהשקע לפני כוונון, ניקוי, או כשכבל 

הזינה מסתבך או פגום.

 כיבוי: יש לנתק את התקע מהחשמל 
לפני פעולות ניקוי או תחזוקה.

 יש להרחיק עוברי אורח.

אזהרה מפני סכנות

 אין להשתמש במכשיר או להשאירו 
בחוץ בעת גשם.

מצב תפעול מפוח 

מצב תפעול שאיבה 

הגלגל המניע ממשיך להסתובב 
לאחר כיבוי המכונה. המתן עד 

שרכיבי המכונה ייעצרו לחלוטין לפני 
שתיגע בהם.

נעילה                          

פתיחת נעילה
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הוראות בטיחות כלליות
אזהרה יש לקרוא את כל האזהרות וההוראות. אי 

ציות לאזהרות או להוראות עלול לגרום להתחשמלות, 
לשריפה ו/או לפציעה

חמורה.
יש לשמור את כל האזהרות וההוראות להתייחסות 

עתידית. 
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים בעלי לקויות   -

פיזיות, תחושתיות או מנטליות )כולל ילדים(, או חסרי 
ניסיון וידע, למעט תחת השגחה או עם הדרכה של אדם 

האחראי לבטיחותם בכל הנוגע לשימוש.  
כדי לוודא שילדים לא ישחקו במכשיר עליהם להיות תחת   -

השגחה.
במקרה של כבל חשמל פגום יש לדאוג להחלפתו על ידי   

היצרן, סוכן השירות או אדם מורשה אחר, כדי למנוע סכנה.

אזהרה: יש לקרוא ולהבין את חוברת ההוראות, 
לצמצום סכנת פציעה.

הדרכה  .1
יש לקרוא את ההוראות בזהירות. יש ללמוד להכיר את  א( 

הבקרות והשימוש הנכון במכשיר;
אין לאפשר שימוש במכשיר על ידי אנשים שאינם מכירים  ב( 
הוראות שימוש אלו. תקנות מקומיות עשויות להגביל את 

גיל המפעיל;
אין להפעיל את המכשיר בקרבת אנשים, בעיקר ילדים  ג( 

וחיות מחמד;
על המפעיל או המשתמש חלה אחריות לתאונות או  ד( 

לסכנות הנגרמות לאנשים אחרים בשטח.

הכנה  .2
בעת הפעלת המכשיר ,יש ללבוש תמיד מכנסיים ארוכים  א( 

ונעליים מתאימות לעבודה. אין להפעיל את המכשיר 
יחפים או בסנדלים; 

אין ללבוש בגדים רחבים או לענוד תכשיטים  מחשש  ב( 
לשאיבתם לפתח שאיבת האוויר. יש להרחיק שיער ארוך 

מפתח האוויר.
יש להרכיב משקפי מגן בעת הפעלת המכשיר ג( 
מומלץ לחבוש מסיכת פנים למניעת גירוי אבק ד( 

לפני שימוש, יש לבדוק את הכבל החשמלי המאריך  ה( 
מחשש לנזקים ובלאי. אין להשתמש במכשיר אם הכבל 

פגום או שחוק.
אין להפעיל את המכשיר עם מגנים או סוככים פגומים, או   ו( 

ללא אביזרי בטיחות, למשל שק פסולת המותקן במקום 
יש להשתמש אך ורק בכבל חשמלי עמיד לתנאי מזג  ז( 

.IEC 60320-2-3 אוויר קשים המצויד בתקע על פי
מומלץ לספק כוח למכשיר באמצעות מפסק RCD בעל  ח( 

 .mA 30 זרם מפסיק שאינו עולה על
במקרה של שימוש בכבל מאריך יש לבדוק שהוא מיועד  ט( 

לשימוש בחוץ,  ומסומן ככזה. מומלץ להשתמש בכבל 
.H05VV-F, 2x0.75 mm2-מאריך שאינו קל יותר מ

תפעול  .3
יש לכוון את הכבל לאחור, הרחק מהמכשיר. א( 

במקרה של נזק לכבל בעת השימוש, יש לנתקו מהחשמל  ב( 
באופן מיידי. אין לנגוע בכבל לפני ניתוקו מהחשמל,

אין לשאת את המכשיר באמצעות הכבל. ג( 
יש לנתק את המכשיר מהחשמל ד( 

- בכל פעם בה עוזבים את המכשיר;  
-לפני ניקוי סתימה;  

-לפני בדיקה, ניקוי או עבודה על המכשיר;  
- אם המכשיר מתחיל לרטוט באופן חריג.  

יש להפעיל את המכשיר רק לאור יום או בתנאי תאורה  ה( 
טובים.

אין להושיט ידיים רחוק ויש לשמור על שיווי משקל בכל עת. ו( 
יש לוודא אחיזת הרגליים יציבה בקרקע במדרונות. ז( 

יש ללכת, ולעולם לא לרוץ; ח( 
יש לשמור על כל פתחי קירור האוויר כאשר הם נקיים  ט( 

מכל פסולת.
לעולם אין להעיף את הפסולת לעבר עוברי אורח. י( 

תחזוקה ואחסון  .4
יש להחזיק את כל הברגים, הבריחים והאומים כאשר הם  א( 

מהודקים כדי להבטיח שהמכשיר בטוח לעבודה.
יש לבדוק את שק הפסולת באופן קבוע מחשש לבלאי או  ב( 

פגמים.
יש להחליף חלקים פגומים. ג( 

יש להשתמש רק בחלקי חילוף ואביזרים מקוריים. ד( 
יש לאחסן את המכשיר רק במקום יבש. ה( 

אזהרה!
אזהרה: מפוח גינה אינו מכשיר לשאיבה רטובה!        

יש להימנע משאיבת חומרים רטובים )עלים ולכלוך(, 
מכיוון שהדבר עלול לגרום לחסימה בתא הגריסה ולביצוע 

לקוי. בנסיבות מסוימות יש לפרק את המכשיר לחלוטין 
ולנקותו. עבודה זו חייבת להתבצע על ידי חשמלאי מומחה 

ואינה כלולה באחריות

מטרה מיועדת
אזהרה: מפוח גינה אינו מכשיר לשאיבה רטובה!    

יש להימנע משאיבת חומרים רטובים )עלים ולכלוך(, 
מכיוון שהדבר עלול לגרום לחסימה בתא הגריסה ולביצוע 

לקוי.
 

• המכשיר מיועד רק לשאיבה ולמפוח עלים יבשים בגינות 
פרטיות, וכמכשיר לעבודה בגינה בשעות פנאי. כל שימוש 

אחר, שאינו מאושר באופן מפורש בהוראות אלו, עלול 
לגרום לנזק למכשיר ולסכן את בטיחות המפעיל.

• אין להשתמש במכשיר באזורים בהם יש אבק מסוכן או 
כמכשיר לשאיבה רטובה.

• המכשיר מיועד לשימוש על ידי מבוגרים בלבד. שימוש 
על ידי צעירים מתחת גיל 16 ייעשה אך ורק תחת פיקוח 

של מבוגר.
• חל איסור להשתמש במכשיר בגשם או בסביבה לחה.
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