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Σκούπα καθαρισμού στάχτης  
Model/Μοντέλο MAC-2012 
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Εγχειρίδιο χρήσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGLISH 
The appliance is dry pick-up use only  
Attention: Please read this manual before installing and usage. 
Important instructions:  
•    Check whether or not the local power supply mains matches the appliance 
electric rating printed on the label before operation.  
•    When the appliance is not in operation, please remove the plug from the 
supply mains.  
•    The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or 
maintaining the appliance.  
•    Do not remove the plug by pulling the power cord.  
•    Do not leave the appliance unattended while in operation.  
•    This appliance 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 appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not 
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children without supervision  
•    Do not press and roll the power cord by heavy objects.  
•    If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its 
service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard.  
•    Do not vacuum objects such as: liquids, inflammable and explosive 
dangerous material, corrosive material and burning ash, matches, and cigarettes.  
•    Do not use the appliance to vacuum any dust harmful to health.  
•    Keep the appliance in a dry environment.                                           
•    Do not touch the live parts in appliance.  
•    The manufacturer or its authorized service agent are only allowed to make 
repairs.  
•    Do not use this appliance for other than its intended use.  



 

•    Pay special attention when cleaning stairs.  
•    Use the accessories and spare parts only supplied by the manufacturer or its 
authorized service agent.  
•    When using the appliance to vacuum fireplace ash, you must not vacuum 
ashes with a temperature more than 40°C or ashes and other objects that the fire is 
not completely extinguished. 
•    Do not use the appliance if the filter is not installed! Do not use other filters 
except the ones (fire prevention filter) provided by the manufacturer.  
•    For cold ash only, “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.  
•    Substance to be vacuumed - cold ashes from fireplaces, wood/coal stoves, 
ashtrays, grill.  
•    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. 
•    Do not use for the cleaning of health-hazardous dusts (dust classes M)  
•    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  
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6 1.Handle                                  
2.Cover                                  
3.Aluminium tube 
4.Air inlet                                                   
5.Soft hose                                  
6.Power switch                                  
7.Tank                                                                    
8. HEPA filter                                  
9.Metal mesh 
filter 



 

The function of the parts:  
•    Aluminum pipe: Used to vacuum ash in the fireplace (Fig. A2)  
•    Power switch: Control the appliance to work or stop operating. 
 
I. Installation of the vacuum cleaner  
•   Take out the appliance and accessories from the packing box, check the 
accessories and whether the appliance enclosure is well-found or not. (Fig. A1) 
• Loosen the clasp, and take the head apart from the container.  
•   Attach the filter set to the bottom of the head part.  
•   Put the head part on the container and use the clasp to secure it.  
•   Insert the aluminum pipe into the soft tube, and fix the other end of soft tube 
into the air inlet. (Fig. A1)  
 
     Installation of Blowing function uses 
•    As shown in the picture, put ① into the air outlet④ and tighten it to  
the left 
  
 
 
 
 
• Put aluminum tube③ into ② 
 
 
 
II.   Vacuum ash  
•    Use the fire prevention filter only.  
•    When the container is full or it feels difficult to vacuum more dust, the filter 
needs to be taken out and cleaned.  

•    While vacuuming the fireplace, the ash temperature must be below 40°C. Do 
not vacuum any ash where the fire is not fully extinguished! (Fig. A2) 
 
III.    After the usage (Fig. A3)  
•    Press the switch to turn off vacuum cleaner. 
•    Disconnect the power supply plug from the socket.  
•    Roll up the power cable.  
•    Disassemble the soft tube from the appliance.  
•    Take off the head part from the appliance.  
•    Empty the dust container and wash it.  
•    Use a rag to dry the container.  
•    Take out the filter, clean and wash it carefully, and dry it in air before 
installing it on the vacuum cleaner again. (Fig.  A3)  
 
IV.        Maintenance (Fig. A3)  
•    The container and outer shell of head part need to be cleaned frequently.  
•    The dirty container should be washed with clean water.  
•    The filter should be washed with clean water and if needed with mild soap.  
•    If the appliance operates unsatisfactory, it is usually caused from the jam of 
soft tube or conjunction of pipes or accessories. In that case, please clean these 
parts.  
 

② ③ 

Short  
 

④ ① 

Longer  
  
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Η συσκευή προορίζεται μόνο για στεγνή απορρόφηση.  
Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και 
τη χρήση. 
Σημαντικές οδηγίες:  
• Ελέγξτε αν η τοπική παροχή ρεύματος ταιριάζει με τις ονομαστικές τιμές 

ηλεκτρισμού της συσκευής, που είναι εκτυπωμένες επάνω στην ετικέτα, πριν 
από τη λειτουργία.  

• Όταν η συσκευή δεν είναι λειτουργία, αποσυνδέστε την από την πρίζα 
ηλεκτρικού ρεύματος.  

• Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν από το καθάρισμα ή τη 
συντήρηση της συσκευής.  

• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.  
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.  
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και 

άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, 
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, μόνο αν παρακολουθούνται ή 
καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και 
κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά 
να παίζουν με τη συσκευή. Δεν πρέπει να επιτρέπεται το καθάρισμα και η 
συντήρηση της συσκευής από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.  

• Μη συμπιέζετε και μην πατάτε το καλώδιο ρεύματος με βαριά αντικείμενα.  
• Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον 

κατασκευαστή ή τον τεχνικό αντιπρόσωπό του ή από άλλο εξειδικευμένο 
άτομο για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.  

• Μην κάνετε απορρόφηση των εξής: υγρά, εύφλεκτα και εκρηκτικά επικίνδυνα 
υλικά, διαβρωτικά υλικά και καυτές στάχτες, σπίρτα και τσιγάρα.  

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για απορρόφηση σκόνης που είναι επικίνδυνη 
για την υγεία.  

• Διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνό περιβάλλον.                 
• Μην αγγίζετε τα ηλεκτροφόρα μέρη της συσκευής.  
• Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από τον κατασκευαστή ή την 

εξουσιοδοτημένη τεχνική αντιπροσωπεία του.  
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον 

οποίο προορίζεται.  
• Δείξτε μεγάλη προσοχή όταν καθαρίζετε σκάλες.  
• Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ και ανταλλακτικά που είναι εγκεκριμένα από 

τον κατασκευαστή ή από την εξουσιοδοτημένη τεχνική αντιπροσωπεία του.  
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την απορρόφηση στάχτης από τζάκι, δεν 

πρέπει να γίνεται απορρόφηση στάχτης με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 
40°C. Δεν πρέπει να γίνεται απορρόφηση στάχτης ή άλλων αντικειμένων που 
δεν έχουν σβήσει τελείως. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν είναι τοποθετημένο το φίλτρο! Μη 
χρησιμοποιείτε άλλα φίλτρα εκτός από εκείνα (φίλτρο αποτροπής πυρκαγιάς) 
που έχει τοποθετήσει ο κατασκευαστής στη συσκευή.  

• Κρύα στάχτη θεωρείται η στάχτη που έχει αφεθεί να κρυώσει για αρκετή ώρα 
και μέσα στην οποία δεν υπάρχουν αναμμένοι θύλακες. Αυτό μπορείτε να το 
επιβεβαιώσετε ανακατεύοντας τη στάχτη με ένα μεταλλικό εργαλείο για να 
δείτε αν υπάρχουν θύλακες φωτιάς, προτού χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική 
σκούπα στάχτης. Η κρύα στάχτη δεν αναδίδει αναγνωρίσιμη θερμότητα.  

• Ουσίες για απορρόφηση: κρύα στάχτη από τζάκια, ξυλόσομπες, δοχεία 
στάχτης, ψησταριές.  

• Αδειάστε και καθαρίστε την ηλεκτρική σκούπα πριν και μετά την απορρόφηση 
για να αποφευχθεί η συλλογή υλικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
κίνδυνο στην ηλεκτρική σκούπα. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το διαχωρισμό σκόνης που είναι 
επικίνδυνη για την υγεία (κατηγορία σκόνης M).  

• Μην κάνετε απορρόφηση καπνιάς.  



 

• Κάντε απορρόφηση μόνο στάχτης από επιτρεπόμενα καύσιμα υλικά.  
• Μην κάνετε απορρόφηση ζεστών, καυτών ή λαμπερών αντικειμένων.  
• Μην κάνετε απορρόφηση υλικών με θερμοκρασία μεγαλύτερη από > 40 °C.  
• Μην κάνετε απορρόφηση εύφλεκτων ουσιών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. Α3 

Λειτουργία των μερών:  
•    Αλουμινένιος σωλήνας: Χρησιμοποιείται για την απορρόφηση στάχτης από 
το τζάκι (Εικ. Α2)  
•    Διακόπτης ρεύματος: Θέτει σε λειτουργία ή διακόπτει τη λειτουργία της 
συσκευής. 
I.        Εγκατάσταση της ηλεκτρικής συσκευής 
•    Αφαιρέστε τη συσκευή και τα παρελκόμενα από τη συσκευασία, ελέγξτε τα 
παρελκόμενα και αν το κάλυμμα της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένο ή όχι 
(Εικ. Α1). (Εικ. A1)  
•    Ξεσφίξτε την πόρπη και αφαιρέστε το επάνω μέρος του δοχείου.  
•    Τοποθετήστε το σετ φίλτρου στον πυθμένα του επάνω μέρους.  
•    Τοποθετήστε το επάνω μέρος του δοχείου και χρησιμοποιήστε την πόρπη 
για να το σταθεροποιήσετε.  
•    Βάλτε τον αλουμινένιο σωλήνα μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα και βάλτε το 
άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στην είσοδο αέρα. (Εικ. Α1)  
 
Εγκατάσταση για λειτουργία φυσήματος 
•    Όπως εμφανίζεται στη φωτογραφία, εισάγετε το άκρο ① στην έξοδο αέρα
④ και σφίξτε προς αριστερά 
  
 
 
 
 
• Εισάγετε τον σωλήνα αλουμινίου ③ στο άκρο ② 
 
 
 
 

 

Εικ. Α2 

Εικ. Α1 
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6 1. Χειρολαβή 
2. Καπάκι 
3. Αλουμινένιος 
σωλήνας 
4. Είσοδος αέρα 
5. Εύκαμπτος σωλήνας 
6. Διακόπτης ρεύματος 
7. Δοχείο 
8. Φίλτρο HEPA 
9. Μεταλλικό πλέγμα 
φίλτρου 

② ③ 

Κοντό 
 

④ ① 

Μακρύ 
  
 



 

II.       Απορρόφηση στάχτης  
•    Χρησιμοποιείτε μόνο το φίλτρο αποτροπής πυρκαγιάς.  
•    Όταν το δοχείο είναι γεμάτο ή όταν παρουσιάζεται δυσκολία στην 
απορρόφηση περισσότερης σκόνης, πρέπει να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε το 
φίλτρο.  
•    Όταν κάνετε απορρόφηση της στάχτης από το τζάκι, η θερμοκρασία της 
στάχτης πρέπει να είναι μικρότερη από 40°C. Μην κάνετε απορρόφηση της 
στάχτης αν δεν έχει σβήσει η φωτιά! (Εικ. Α2) 
 
III.    Μετά τη χρήση (Εικ. Α3)  
•    Πατήστε το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. 
•    Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.  
•    Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος.  
•    Αποσυναρμολογήστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη συσκευή.  
•    Αφαιρέστε το επάνω μέρος της συσκευής.  
•    Αδειάστε το δοχείο σκόνης και πλύντε το.  
•    Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να στεγνώσετε το δοχείο.  
•    Αφαιρέστε το φίλτρο, καθαρίστε το και πλύντε το προσεκτικά και, στη 
συνέχεια, αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα πριν το τοποθετήσετε ξανά στην 
ηλεκτρική σκούπα. (Εικ. Α3)  
 
IV.        Συντήρηση (Εικ. Α3)  
•    Το δοχείο και το εξωτερικό κέλυφος του επανω μέρους πρέπει να 
καθαρίζονται συχνά.  
•    Το ακάθαρτο δοχείο πρέπει να ξεπλένεται με καθαρό νερό.  
•    Το φίλτρο πρέπει να ξεπλένεται με καθαρό νερό.  
•    Αν η συσκευή δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, αυτό συνήθως προκαλείται από 
φράξιμο στον εύκαμπτο σωλήνα ή μπλοκάρισμα στους σωλήνες ή τα παρελκόμενα. 
Σε αυτήν την περίπτωση, καθαρίστε τα αντίστοιχα μέρη.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
                                                           Α.Μ.Π. 00510 

(ΠΔ 117/2004) 
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά 

υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και 
να ξαναχρησιμοποιηθούν. 

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 
στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, 
ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας 
δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για 
τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC-Directive: 2004 / 108 / EEC 
Low Voltage Directive: 2006/95/EC 
RoHS Directive: 2011/65/EU 
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: 
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 62233 :2008 
EN 60335-2-2 :2010/+A11:2012 
EN 60335-1 :2012 
EN 62233 :2008 
EN 62321 :2009 
 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 Βασ. Όλγας 33 – T.K. 54641 – Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835 

 Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο 
Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137 

 www.amiridis-savvidis.gr  
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