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RC1808 Turbo 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION  

WARNING:  

Your safety is important to us. To reduce the risk of fire, electrical shock, 
injury to person or damage when using your vacuum cleaner, follow basic 
safety precautions including the following: 

1- Read this manual before assembling or using your vacuum cleaner.  
2- To reduce the risk of electric shock – Do not use outdoors or on wet 

surfaces. 
3- Disconnect electrical supply before servicing or cleaning out brush 

area. Failure to do so could result in electrical shock. 
4- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the 

cord. 
5- Hold plug when rewinding onto cord reel.-Do not allow plug to whip 

when rewinding.  
6- Do not use with damaged cord or plug. If cleaner is not working as it 

should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into 
water. Return it to a sears service center /department. 

7- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, 
or pull cord around sharp edges or corners. Do not run cleaner over 
cord. Keep cord away from heated surfaces. 

8- Do not leave cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not 
in use and before servicing. 

9- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when 
used by or near children.  

10- Do not handle plug or cleaner with wet hands.  
11- Do not put any objects into openings.  
12- Do not use with any opening blocked, Keep free of dust, lint, hair, and 

anything that may reduce airflow. 
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13- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from 
openings and moving parts. 

14- Do not use cleaner without dust bag and /or filters in place. 
15- Always change the dust bag after vacuuming carpet cleaners or 

freshener, powders and fine dust. These products clog the bag, 
reduce airflow and can cause the bag to burst. Failure to change bag 
could cause permanent damage to the cleaner.  

16- Do not use cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, 
paper clips, etc. they may damage the cleaner or dust bag. 

17- Do not use cleaner to pick up anything that is burning or smoking, 
such as hot ashes, cigarette, matches. 

18- Do not use cleaner to pick up flammable or combustible liquids 
(cleaning fluid, gasoline, perfumes, etc.) or use in areas where they 
may be present. The fumes from these substances can create a fire 
hazard or explosion.   

19- Use extra care when cleaning on stairs. Do not put on chairs, table, 
etc. keep on floor. 

20- 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 
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PARTS AND FEATURES 
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1. Switch pedal 
2. Rear cover 
3. Power adjust button 
4. Air outlet grid  
5. Cord rewind pedal 
6. Rear wheel 
7. Base  
8. Air outlet button 
9. Front cover 

10. Hand cover 
11. Front cover lock 
12. Indicator spring 
13. Indicator cover 
14. Indicator body 
15. Indicator  
16. Filter  
17. Dust bag 
18. Bag holder 

 

ASSEMBLY INSTRUCTION 

1- Check the dust bag 
Check if the dust bag is in place  

 

2- Connect the hose to the cleaner 
Insert the hose assembly to the hole in the base and rotate the 
suction until it is locked into the right place.  
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3- Connect the hose to the telescopic tube 
Attach the telescopic tube to the hose by pushing and twisting 
together (Twist and pull apart to dismantle.) 

.  

4- Connect the telescopic tube to the floor brush 
Attach the telescopic tube to the floor brush by pushing and twisting 
together (Twist and pull apart to dismantle.) 

 

5- Extend and rewind the power cord 
5a- Extend the power cord and connect it to the socket  

 

Caution: do not extend the power cord to the yellow mark.  
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5b- Press the cord rewind pedal with foot to rewind cord. 

 

Caution: rewind the power cord with the plug in your hand to avoid 
hunting.  

6- Switch on and off the cleaner 
Press the on/off switch pedal with the foot to start the vacuum cleaner. 
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7- Adjust suction power 
Adjust suction power by moving the Power adjust button to and fro  

 

 

8- Parking the floor brush 
8a- A convenient parking position (which saves your back) when pausing 

during cleaning. 
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8b- Parking position for storage 

    

 
ATTACHMENT USE CHART 
 

  Cleaning  Area 

Attachment 
Floor or 
Carpet 

Furniture 
Between 
cushions 

drapes stairs walls 

Floor Brush *    *  

Combination 
Brush

 *  * * * 

Crevice Tool  * *  *  
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VACUUM CLEANER CARE 

1-  Replacing the dust bag/cleaning the filter 

a) Replacing the dust bag. 
The dust bag should be changed and the filter should be cleaning or 
replace when the indicator is saw through the window of the front 
cover. Open the front cover, push the bag holder to remove the 
dust bag, insert the new dust bag to the right place in the base and 
pushing the bag holder to grasp the dust bag. 

 

b) Replacing and cleaning the air inlet filter  
Open the front cover, remove the old air inlet filter to rinse and 
allow the filter to dry, then insert air inlet filter or a new filter and 
close the front cover. 
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2-  Replacing and cleaning the HEPA filter 

Open the cover-air outlet grid, remove the old HEPA filter, tap the filter 
frame to cleaning, insert the cleaned HEPA filter or a new HEPA filter 
and close the cover-air outlet grid.  

       

 

CAUTION: Unplug from outlet before cleaning and servicing. 

 

WARNING: 

All the rubberized bags in the cleaner’s packing box shall not be used as 
toys, please put these bags far away from children lest any accident 
should occur. 
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b(  استبدال فلتر إدخال الهواء وتنظيفه 
افتح الغطاء األمامي، أخِرج فلتر إدخال الهواء القديم لغسله بالماء ثم اتركه ليجّف.  رّكب فلتر إدخال الهواء أو 

 فلتر جديد وأغلق الغطاء األمامي.

 

 HEPA. استبدال وتنظيف فلتر هواء الجزئيات العالي الكفاءة/2
الهواء، انزع فلتر هواء الجزيئات القديم، اضرب بخفّة على إطار الفلتر لتنظيفه، رّكب  افتح غطاء شبكة مخرج

 أو فلتر جديد وأغلق غطاء شبكة مخرج الهواء. الذي قمت بتنظيفهالفلتر 

 
 
 

 انزع القابس من الكهرباء قبل التنظيف أو التصليح. : إنتبه

 تحذير:
ة في علبة توضيب المكنسة الكهربائية كألعاب؛ رجاًء أبقِها بعيداً عن األوالد يجب أال تُستخَدم األكياس المطاطية الموضوع

 لتجنّب وقوع أّي حادث.

 

 

12



   
 

AR 

RC1808 

 

 قةجدول استخدام األدوات الملحَ 

  

 األداة الملَحقة
األرض أو 

 الجدران الساللم الستائر بين الوسائد المفروشات السّجاد

 * فرشاة األرض
   

* 
 

 الفرشاة المشتركة
 

* 
 

* * * 

 تنظيف الشقوقأداة 
 

* * 
 

* 
 

 العناية بالمكنسة الكهربائية
 استبدال كيس جمع الغبار/ تنظيف الفلتر 1.

a( جمع الغبار. استبدال كيس 
ّشر في نافذة الغطاء األمامي. افتح ؤيجب تغيير كيس جمع الغبار وتنظيف الفلتر أو استبداله عندما يظهر الم

 شدّ والغطاء األمامي، ادفع حامل كيس الغبار لنزع الكيس ثم رّكب الكيس الجديد في مكانه الصحيح في القاعدة 
 على حامل الكيس لتثبيت كيس الغبار في مكانه.
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 تعديل قوة الشفط ,7
 عّدل قوة شفط األنبوب من خالل تحريك زّر تعديل القوة من وإلى

 

 ركن فرشاة األرض ,8
8a .وضعيّة ركن مريحة (لئال تؤذي ظهرك) عند التوقف مؤقتاً أثناء التنظيف 

 

8b وضعيّة الَركن عند التخزين 
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 التفكيك

 

 توصيل األنبوب المتداخل بفرشاة األرض. 4
 قم بوصل األنبوب المتداخل بفرشاة األرض من خالل دفعه إلى الداخل وفْتله (اْفتله وشّد إلى الخارج لتفكيكه).

 
 . إطالة السلك الكهربائي ولفّه5

5a الكهربائ أِطل السلك الكهربائي وأدخله بمأخذ التيار 

 
 : ال تُِطل السلك الكهربائي وصوالً إلى العالمة الصفراء.إنتبه

5b .ُدس بقدمك على دّواسة لّف السلك الكهربائي إلعادة لفّه 

 
 لقابس بيدك لتجنُّب ارتطامه.ا: لّف السلك الكهربائي مع إمساك إنتبه

 
 . تشغيل وإطفاء المكنسة6

 ء لتشغيل المكنسة الكهربائية.ُدس بقدمك على دّواسة التشغيل/اإلطفا
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 دّواسة التشغيل   . 1
 الغطاء الخلفي   . 2

 .11 
12 . 

قفل الغطاء األمامي  
 مؤّشر النابض

 غطاء المؤّشر . 13 زّر تعديل الطاقة  . 3
 هيكل المؤّشر . 14 شبكة مخرج الهواء  . 4
 المؤّشر . 15 دّواسة لّف السلك   . 5
 الفلتر . 16 الدوالب الخلفي . 6
 كيس جمع الغبار . 17 القاعدة    . 7
 حامل كيس جمع الغبار . 18 زّر إخراج الهواء . 8
 الغطاء األمامي   . 9

 مقبض اليد.  10

 تعليمات التركيب

 التحقق من كيس جمع الغبار ,1
 تحقق من أّن كيس جمع الغبار موضوع في مكانه

 

 توصيل الخرطوم بالمكنسة ,2
 .الصحيح رّكب الخرطوم في الثقب الموجود في قاعدة المكنسة وأِدر الخرطوم إلى أن يثبت في مكانه

 

 توصيل الخرطوم باألنبوب المتداخل ,3
 (اْفتله وشّد إلى الخارج لتفكيكه).أدِخل األنبوب المتداخل في الخرطوم من خالل دفعه إلى الداخل وفْتله 
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 تعليمات مهمة للسالمة

 تحذير:

تعرُّض لإلصابة أو الضرر عند استخدام المكنسة الإّن سالمتك تهّمنا. لتقليص خطر اندالع حريق، حصول صدمة كهربائية، 
 الكهربائية، اتبع تدابير السالمة األساسية بما في ذلك ما يلي:

 اقرأ هذا الكتيّب قبل تجميع المكنسة الكهربائية أو استخدامها. .1
  ال تستخدمها في العراء أو على أسطح رطبة. -. لتقليص خطر اإلصابة بصدمة كهربائية2
إّن عدم القيام بذلك قد يؤّدي إلى اإلصابة بصدمة  . انزع القابس من المأخذ الكهربائي قبل تصليح أو تنظيف الفرشاة.3

 ية.كهربائ
لنزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي، أمسك القابس وليس السلك  . ال تنزع القابس من خالل شّد السلك الكهربائي.4

 الكهربائي.
 أثناء إعادة لّف السلك الكهربائي. يرتطمال تدع القابس  -. أمسك القابس عند إعادة لّف السلك على البكرة. 5
في حال لم تكن المكنسة الكهربائية تعمل بشكل صحيح، وقعت على األرض،  ضرراً.. ال تستخدم سلكاً أو قابساً مت6

 تضّررت، تُِركت في الخارج أو وقعت في الماء، أِعدها إلى مركز/ قسم الصيانة.
 . ال تشّد المكنسة أو تحملها من السلك، ال تستخدم السلك كمقبض، ال تُقفل الباب على السلك أو تشّد بالسلك إزاء7

 ا حاّدة. ال تمرر المكنسة الكهربائية على السلك. أبِق السلك بعيداً عن األسطح الساخنة. زواي
تّصلة بالكهرباء عند اإلنتهاء. انزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي عندما ال تكون م. ال تترك المكنسة الكهربائية 8

 وقبل التصليح. قيد اإلستخدام
 نتباه جيداً عند استخدامها بالقرب من األوالد أو من قِبَلهم.يُرجى اإل . ال تسمح باللعب بها.9

 ال تمسك القابس أو المكنسة بيدين رطبتين.. 10
 . ال تضع أيّة أجسام في فتحات المكنسة.11
قد . ال تستخدم المكنسة في حال كانت أّي من الفتحات مسدودة. أبقِها خالية من الغبار، النُسالة، الشعر أو أّي شيء آخر 12

 يُعيق تدفّق الهواء.
 . أبِق الشعر، المالبس الفضفاضة، األصابع وكافة أجزاء الجسم بعيداً عن الفتحات واألجزاء المتحّركة.13
 . ال تستخدم المكنسة بدون وضع كيس جمع الغبار و/أو الفلترات في المكان الصحيح.14
 مواد التنظيف أو المعطّرات عن السّجاد، البودرة والغبار الدقيق. . بّدل كيس جمع الغبار دائماً بعد استخدام المكنسة إلزالة15

من شأن هذه المنتجات سّد الكيس، إعاقة جريان الهواء والتسبب بإنفجار الكيس. إّن عدم تغيير كيس الغبار قد يتسبب 
 بضرر دائم في المكنسة.

ب صغيرة، دبابيس، مشابك الورق، وغيرها ألّن ذلك قد . ال تستخدم المكنسة الكهربائية إللتقاط أجسام صلبة وقاسية، ألعا16
 يُلحق ضرراً بالمكنسة أو كيس جمع الغبار.

 . ال تستخدم المكنسة الكهربائية إللتقاط أّي شيء يحترق أو ينبعث منه الدخان مثال الرماد الساخن، السجائر وعيدان الثقاب.17
بلة لإلشتعال (سوائل تنظيف، بنزين، عطور، إلخ) وال تستخدمها في . ال تستخدم المكنسة الكهربائية إللتقاط سوائل قا18

 إّن األبخرة المنبعثة من هذه المواد قد تتسبب بخطر اندالع حريق أو حدوث انفجار. أماكن قد تتواجد فيها هذه المواد.
 ها على األرض.أبقِ بل  ال تضع المكنسة على الكراسي، الطاوالت، إلخ. . احترس جيداً عند تنظيف الساللم.19
. هذا الجهاز ليس مجهَّزاً ليستخدمه األشخاص (بمن فيهم األوالد) المعّوقين جسدياً، حسيّاً أو عقلياً، أو الذين يفتقرون إلى 20

 الخبرة والمعرفة، إال إذا خضعوا لإلشراف أو تلقّوا تعليمات من شخص مسؤول حول استخدام الجهاز وذلك من أجل سالمتهم.
 األوالد للحرص على أالّ يلعبوا بالجهاز.يجب مراقبة 
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