
 

 

 

 

 

Operating instructions 

Εγτειρίδιο Λειτοσργίας 

 
 

 

 
 

ASH AND FLOOR VACUUM CLEANER 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΑΥΣΗ & ΔΑΠΕΔΩΝ 
 

 

Model/Μοντέλο: MAFC-2113 
 
 

IMPORTANT: Keep this instructions manual for future reference 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φςλάξηε ηο εγσειπίδιο σπήζηρ για πιθανή μελλονηική αναθοπά 



 

 

ENGLISH 
Appliance figure: 
 

 

  
      
 

 
 
Important safety instructions: 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer , its 
service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 

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. 

Materials to be vacuumed - cold ashes from fireplaces, wood/coal stoves, 
ashtrays, grill, floor dust. 

“Cold Ash” is ash cooled down for a sufficient time without any pockets of embers 
inside. This can be confirmed by scouring the ash for pockets of embers by using 
metal tools before using the ash vacuum cleaner. Cold ash does not emit any 
recognizable heat. 
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Empty and clean vacuum cleaner before and after vacuuming to avoid the 
collection of materials that could pose a fire hazard in the vacuum cleaner. 

Do not vacuum any soot or flammable substances. 
Always check hoses and vacuum cleaner for heating when vacuuming. 
Always empty and clean vacuum cleaner before and after vacuuming. 

 

 Do not vacuum any sharp-edged, hot or incandescent 
materials.  

 

 The appliance should not be exposed to heat. 

 

 Do not vacuum any moist or liquid substances. Never 
immerse the appliance in water. 

 

 Unplug the appliance from the mains supply socket 
after use and before every cleaning. Pull the plug, not 
the mains cable, in order to disconnect the appliance 
from the mains.  

 Do not put any object into openings. Do not use with 
any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair etc. 

 

 Do not use the vacuum cleaner without the dust 
container or dust filter bag in place. 

 

 Do not vacuum any flour, cement etc, in order to avoid 
the overloading the appliance.  

 

 The appliance should only be cleaned using a dry or 
damp cloth; it should never be immersed in water. Do 
not use any solvents for cleaning.  

 

 This appliance is intended for domestic use only and 
not for commercial applications. 
 

 

 Prevent the nozzle or brush from touching the surface 
of furniture. 

 

 Do not use the mains wire to carry the appliance. Do 
not pull the mains wire over sharp edges. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Area of application: 

Materials to be vacuumed - cold ashes from fireplaces, wood/coal stoves, 

ashtrays, grill, and floor dust. 

Empty and clean the vacuum cleaner before and after vacuuming to avoid the 

collection of materials that could pose a fire hazard in the vacuum cleaner. 

Always check hoses and vacuum cleaner for heating when vacuuming. 
 
Restriction of use: 

Do not use for the separation of health-hazardous dusts (dust classes L, M, H). 

Do not vacuum soot. 

Vacuum only ashes from admissible fuels. 

Do not vacuum any hot, burning or glowing objects. 

Do not vacuum any objects that are hotter than > 40 °C. 

Do not vacuum any flammable substances. 

 
Assembly: 

HEPA filter: 

Firmly attach the HEPA filter in the dust container cover.  

 
Dust container: 
Attach the dust container to the cover of the vacuum cleaner. 

 
Flexible hose:  
To use the flexible hose, insert the end of the hose into the 
suction hole. Make sure, that it is snapped in the position. 

 
Accessories: 
Choose your desired accessory and attach it to the suction 
hole. 

 
Plastic tube: 
Choose the plastic tube and attach it to the suction hole of the 
hose, when use to vacuum cleaner.  

Brush: 
Choose the brush and attach it to the suction hole of the 
plastic tube, when use to vacuum cleaner. 

 
 
 

Operation: 

 

Before you start the appliance, make sure that the dust 
filter is in position firmly secured. 



 

 

 

Unwind the power cord. 

 

Plug the appliance and switch on. 

 

Unplug the appliance after use. 

 
Cleaning and maintenance: 

 

Open the dust container. 

 

Take out the HEPA filter. 

 

Empty the dust container.  

 

Clean the HEPA filter by shaking off the ash. 

 

Assemble the vacuum cleaner.  

 
Error detection: 
Before you contact our service center, please check the following: 

Problem Possible reason Advice 

Motor does not start -Power cord not firmly 
plugged into outlet.  
-Outlet damaged. 
-Cleaner not switched on. 

-Plug unit firmly. 
-Check the Outlet. 
-Switch on the appliance 

Suction power is 
weaker 

-Unit clogged 
-HEPA filter needs cleaning 
-Dust container not in 
position. 

-Remove the blockage. 
-Clean the dust filter. 
-Attach the dust container again 
to the cleaner. 

 
 
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Περιγραθή ηης ζσζκεσής: 
 

 

  
      
 

 
 
Σημανηικές οδηγίες αζθαλείας: 

Σε πεξίπησζε θζνξάο ηνπ θαισδίνπ παξνρήο ξεύκαηνο ζα πξέπεη άκεζα λα 
αληηθαηαζηαζεί από επίζεκν ηερληθό ηκήκα, ή από θάπνην αλάινγα εμνπζηνδνηεκέλν 
ηερληθό πξνο απνθπγή θηλδύλνπ ή ηξαπκαηηζκνύ. 

Η ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από άηνκα, ή παηδηά, κε κεησκέλε θπζηθή, 
λνεηηθή ή αηζζεζηαθή ηθαλόηεηα ή κε έιιεηςε γλώζεο θαη εκπεηξίαο, εθηόο θαη αλ 
επηβιέπνληαη ή έρνπλ ιάβεη νδεγίεο από άηνκν ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο. ΤΑ 
παηδηά ζα πξέπεη λα επηηεξνύληαη ώζηε λα κελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. 

Υιηθά πνπ κπνξνύλ λα ζθνππηζηνύλ – θξύα ζηάρηε ζε ηδάθηα, θνπξλάθηα, γθξηι ή 
ηαζάθηα, ζθόλε από δάπεδα. 

“Κξύα ζηάρηε” ζεσξείηαη ε ζηάρηε ε νπνία έρεη θξπώζεη γηα επαξθέο ρξνληθό 
δηάζηεκα, θαη ε νπνία δελ θέξεη θιεγόκελα ή ππξαθησκέλα κέξε. Μπνξείηε λα 
θάλεηε ζρεηηθό έιεγρν αλαδεύνληαο ηε ζηάρηε κε κεηαιιηθό εμάξηεκα ώζηε λα 
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βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρνπλ ππξαθησκέλα κέξε, θαζώο επίζεο θαη όηη δελ εθιύεη 
πςειή ζεξκνθξαζία. 

Ο θάδνο πξέπεη πάληα λα θαζαξίδεηαη πξηλ θαη κεηά από ηε ρξήζε πξνο απνθπγή 
θηλδύλνπ πξόθιεζεο θσηηάο ζην εζσηεξηθό ηεο ζπζθεπήο. 

Μελ θαζαξίδεηε θιεγόκελα ή ππξαθησκέλα πιηθά.. 
Πάληα ειέγρεηε ηνπο ζσιήλεο θαη ηα ινηπά ζεκεία ηεο ζπζθεπήο γηα ζεκάδηα 

ππεξζέξκαλζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 
 

 

 Μελ θαζαξίδεηε ππξαθησκέλα ή πνιύ δεζηά, ή 
αηρκεξά αληηθείκελα. 

 

 Μελ εθζέηεηε ηε ζπζθεπή ζε πςειή ζεξκόηεηα. 

 

 Μελ θαζαξίδεηε πγξά. Μελ εηζάγεηε ηε ζπζθεπή ζε 
πγξά. 

 

 Πάληα λα απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή από ηελ παξνρή 
ξεύκαηνο κεηά από ηε ρξήζε ηεο ή πξηλ από ηνλ 
θαζαξηζκό. Πάληνηε απνζπλδέεηε ηξαβώληαο ην 
θαιώδην από ηελ εηδηθή ιαβή θαη όρη από ην ζώκα ηνπ.  

 Μελ εηζάγεηε αληηθείκελα ζηα αλνίγκαηα ηεο ζπζθεπήο. 
Μελ θάλεηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο κε ηα αλνίγκαηα ηεο 
βνπισκέλα. Δηαηεξείηε ηελ θαζαξή από ζθόλεο, ηξίρεο, 
θηι.  

 Μελ θάλεηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ρσξίο ηνλ θάδν ή ην 
θίιηξν ηνπνζεηεκέλα. 

 

 Μελ ζθνππίδεηε αιεύξη, ηζηκέλην ή ινηπά θνληάκαηα 
πξνο απνθπγή ππεξθόξησζεο ηεο ζπζθεπήο. 

 

 Η ζπζθεπή πξέπεη λα θαζαξίδεηαη κόλν κε έλα θαζαξό, 
καιαθό θαη ειαθξά πγξό παλί. Μελ εηζάγεηε ζην λεξό, 
θαη κελ θάλεηε ρξήζε ζθιεξώλ θαζαξηζηηθώλ ή 
δηαιπηηθώλ.  

 

 Η ζπζθεπή πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα 
νηθηαθή ρξήζε. 
 

 

 Απνθεύγεηε λα θέξλεηε ζε επαθή ην ζηόκην ή ηε 
βνύξηζα κε ηα έπηπια. 

 

 Μελ ηξαβάηε ηε ζπζθεπή από ην θαιώδην παξνρήο 
ξεύκαηνο. Μελ ζέξλεηε ή ηζαθίδεηε ην θαιώδην 
ξεύκαηνο γύξσ από αηρκεξά ζεκεία. 

 



 

 

 
 
Σημεία τρήζης: 

Υιηθά πνπ κπνξνύλ λα ζθνππηζηνύλ: θξύα ζηάρηε ζε ηδάθηα, γθξηι, ηαζάθηα, 

θνπξλάθηα, ζθόλεο ζε δάπεδα. 

Αδεηάζηε θαη θαζαξίζηε ηνλ θάδν πξίλ θαη κεηά ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ώζηε λα 

απνθεπρζεί ν θίλδπλνο πξόθιεζεο θσηηάο εληόο ηεο ζπζθεπήο. 

Ειέγρεηε ηνπο ζσιήλεο θαη ην ζώκα ηεο ζπζθεπήο γηα ζεκάδηα ππεξζέξκαλζεο 

θαηά ηε ρξήζε. 

 
Απαγορεύζεις ως προς ηη τρήζη: 

Μελ ρξεζηκνπνηείηε γηα ην δηαρσξηζκό επηθίλδπλσλ πιηθώλ (θαηεγνξίεο L, M, H). 

Μελ αλαξξνθάηε ππξαθησκέλα πιηθά. 

Σθνππίδεηε απνθιεηζηηθά θαη κόλν πξνηόληα θαύζεο επηηξεπόκελσλ νπζηώλ. 

Μελ ζθνππίδεηε δεζηή, ππξαθησκέλε ή θιεγόκελε ζηάρηε. 

Μελ ζθνππίδεηε πιηθά κε ζεξκνθξαζία > 40 °C. 

Μελ ζθνππίδεηε εύθιεθηα πιηθά. 

 
Σσναρμολόγηζη: 

HEPA θίιηξν: 

Εισάγετε το φίλτρο HEPA ζην θαπάθη ηνπ θάδνπ  

 
Κάδνο: 
Αζθαιίζηε ηνλ θάδν κε ην θαπάθη. 

 
Εύθακπηνο ζσιήλαο:  
Εηζάγεηε θαη αζθαιίζηε ην άθξν ηνπ ζηελ είζνδν 
αλαξξόθεζεο ηνπ θάδνπ. 

 
Παξειθόκελα: 
Επηιέμηε ην αμεζνπάξ πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη 
εθαξκόζηε ην ζηελ είζνδν αλαξξόθεζεο ηεο ζπζθεπήο. 

 
Πιαζηηθνί ζσιήλεο: 
Εθαξκόζηε ηνπο κεηαμύ ηνπο θαη ζπλδέζηε ζηελ άθξε ηνπ 
εύθακπηνπ ζσιήλα ώζηε λα ζθνππίζεηε δάπεδα.  

Πέικα δαπέδνπ: 
Εθαξκόζηε ην πέικα ζηνλ πιαζηηθό ζσιήλα. 

 
 
 

Λειηοσργία: 

 

Πξηλ ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία βεβαησζείηε όηη ην θίιηξν είλαη 
ζσζηά ηνπνζεηεκέλν. 



 

 

 

Ξεηπιίμηε ην θαιώδην παξνρήο ξεύκαηνο. 

 

Σπλδέζηε ζηελ παξνρή ξεύκαηνο θαη ζέζηε ζε 
ιεηηνπξγία. 

 

Απνζπλδέζηε από ηελ παξνρή ακέζσο κεηά ηε ρξήζε. 

 
Καθαριζμός και Σσνηήρηζη: 

 

Αλνίμηε ηνλ θάδν αθαηξώληαο ην θαπάθη ηνπ. 

 

Αθαηξέζηε ην θίιηξν HEPA. 

 

Αδεηάζηε ηα πεξηερόκελα ηνπ θάδνπ.  

 

Καζαξίζηε ην θίιηξν HEPA ηηλάδνληαο ην. 

 

Σπλαξκνινγήζηε μαλά ηε ζπζθεπή.  

 
Ανηιμεηώπιζη προβλημάηων: 
Πξνηνύ θαιέζεηε ην εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό ηκήκα ειέγμηε ηα παξαθάησ: 

Πξόβιεκα Πηζαλό αίηην Αληηκεηώπηζε 

Η ζπζθεπή δελ 
ιεηηνπξγεί 

-Τν θαιώδην παξνρήο 
ξεύκαηνο δελ έρεη 
θνπκπώζεη.  
- Η πξίδα παξνρήο 
ξεύκαηνο έρεη βιάβε. 
-Η ζπζθεπή δελ είλαη 
αλακκέλε. 

-Κνπκπώζηε θαιά ην θαιώδην. 
-Ειέγμηε ηελ πξίδα παξνρήο 
-Θέζηε ζε ιεηηνπξγία ηε 
ζπζθεπή 

Η ηζρύο 
αλαξξόθεζεο είλαη 
πνιύ ρακειή 

-Η ζπζθεπή έρεη βνπιώζεη 
-Τν θίιηξν HEPA ζέιεη 
θαζαξηζκό 
-Ο θάδνο δελ έρεη αζθαιίζεη 

-Αθαηξέζηε ηα εκπόδηα. 
-Καζαξίζηε ην θίιηξν. 
-Αζθαιίζηε θαιά ην θαπάθη κε 
ηνλ θάδν. 

 



 

 

ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
                                                           Α.Μ.Π. 00510 

(ΠΓ 117/2004) 

Σν πξντόλ πνπ αγνξάζαηε έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί κε πιηθά πςειώλ πξνδηαγξαθώλ 

θαη εμαξηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ θαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Σν ζύκβνιν ππνδεηθλύεη όηη ε ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, 

ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο απνξξηκκάησλ, μερσξηζηά από ηα ζθνππίδηα ηνπ ζπηηηνύ 

ζαο. Παξαθαινύκε, ξσηήζηε ηνλ ηνπηθό ζαο δήκν γηα ηνλ ρώξν απόξξηςεο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ 

ζπζθεπώλ ή γηα ηνπνζεζία απόξξηςεο ζπζθεπώλ πξνο αλαθύθισζε. 

ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρνπλ ζεκεία ζπγθέληξσζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθώλ θαη 

ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. 

Παξαθαινύκε, βνεζήζηε καο λα πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ πνπ δνύκε! 
 

 

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
Σν πξντόλ απηό ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαθάησ νδεγηώλ: 
EMC-Directive: 2004 / 108 / EEC 
Low Voltage Directive: 2006/95/EC 
Ecodesign directive: 2009 / 125 / EC 
Ecodesign directive: 2010 / 30 / EU 
RoHS Directive: 2011/65/EU 
Οη παξαπάλσ νδεγίεο δειώλνπλ όηη ε ζπζθεπή απηή ζπκκνξθώλεηαη κε ηα παξαθάησ πξόηππα: 
EN 55014-1 :2006/+A1 :2009/+A2 :2011 
EN 55014-2 :1997/+A1 :2001/+A2 :2008 
EN 61000-3-2 :2006/+A 1:2009/+A2 :2009 
EN 61000-3-3 :2008 
EN 60335-2-2 :2010 
EN 60335-1 :2012 
EN 62233 :2008 
IEC 62321 :2008 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ 

Αμοιρίδης – αββίδης Α.Ε. 

 Βαζ. Όιγαο 33 – T.K. 54641 – Θεζζαινλίθε 

Σει: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835 

 Πνζεηδώλνο 45 – Σ.Κ. 18344 – Μνζράην 

Σει: 210 9402064, Fax: 210 9402137 

 www.amiridis-savvidis.gr  

 

http://www.amiridis-savvidis.gr/

