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Σημάνσεις Ασφαλείας: 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή 

τραυματισμού:  
1. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέστε την από την πρίζα 

όταν δεν χρησιμοποιείται καθώς και πριν από τη συντήρηση. 

2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες. 

3. Μην αφήνετε να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Απαιτείται προσοχή όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. 

4. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Χρησιμοποιήστε μόνο 

εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. 

5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις έχουν πάθει ζημιά. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως 

θα έπρεπε ή αν πέσει στο έδαφος, καταστραφεί, αφεθεί σε εξωτερικό χώρο ή πέσει στο νερό: Επιστρέψτε την σε 

ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. 

6. Μην την τραβάτε ή τη μεταφέρετε από το καλώδιο, μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, μη μαγκώνετε το 

καλώδιο σε πόρτες και μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές ή γωνίες. 

7. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Για να αποσυνδέσετε, τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο. 

8. Μην πιάνετε το φις ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. 

9. Μη βάζετε αντικείμενα μέσα στη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φραγμένα ανοίγματα. Φροντίστε 

να είναι απαλλαγμένη από σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα. 

10. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματός σας μακριά από τα ανοίγματα και τα 

κινούμενα μέρη της συσκευής. 

11. Σβήστε τη συσκευή πριν από την αποσύνδεσή της από το ρεύμα. 

12. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε σκάλες. 

13. Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα για εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά, όπως βενζίνη, σπίρτα και μην τη χρησιμοποιείτε 

σε χώρους που ενδέχεται να υπάρχουν τέτοιου είδους πράγματα. 

14. Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα σε αντικείμενα που καίγονται ή καπνίζουν, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή στάχτες. 

15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς σακούλα σκόνης ή/και χωρίς τα φίλτρα στη θέση τους. 

16. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα και τη σήμανση της συσκευής.  

17. Φροντίστε ώστε το άκρο και τα τμήματα του σωλήνα καθώς και τα άλλα ανοίγματα της συσκευής να βρίσκονται 

μακριά από το πρόσωπο και το σώμα σας. 

18. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα. 

19. Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο. Φυλάξτε τη σκούπα σε μέρος που δεν εμποδίζει για να 

αποφύγετε τον κίνδυνο να σκοντάψετε επάνω της. 

20. Όταν η τάση του ρεύματος δεν είναι η προβλεπόμενη υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στο μοτέρ και τραυματισμού του 

χρήστη. Η σωστή τάση αναγράφεται στην ετικέτα σήμανσης της συσκευής. 

21. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνές, εσωτερικές επιφάνειες. 

22. Μην τη χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. 

23. Αν η συσκευή πάθει ζημιά, πρέπει να επισκευαστεί από τον κατασκευαστή ή τον τεχνικό αντιπρόσωπό του ή από 

άλλο εξειδικευμένο άτομο για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι. 

24. Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. 

25. 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. 

26. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες 

φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, παρά μόνο αν παρακολουθούνται 

ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

27. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

Η ισχύς αναρρόφησης της σκούπας σας ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Η σκόνη έχει γεμίσει τη σακούλα και μπλοκάρει την αναρρόφηση. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη σακούλα. 

2. Κάποιο αντικείμενο μπλοκάρει είτε το πέλμα, είτε το σωλήνα, είτε το σπιράλ. Η σκούπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ξανά αν καθαρίσετε τις διόδους. 

 

Εισαγωγή στο προϊόν  
Η ηλεκτρική σας σκούπα μπορεί να σκουπίσει αποδοτικά με μειωμένο θόρυβο, μεταβλητή ισχύ σκουπίσματος, με 

ένδειξη πληρότητας σακούλας σκόνης, και αυτόματη περιέλιξη καλωδίου. Είναι εύχρηστη και ευέλικτη στο 

σκούπισμα, ενώ παράλληλα παρέχει αυξημένη αξιοπιστία.  

                    

1. Κλείδωμα καπακιού        2. Εμπρόσθιο καπάκι 

3. Ένδειξη πληρότητας σκόνης     4. Οπίσθιο καπάκι 

5. Πεντάλ περιέλιξης καλωδίου 6. Ρύθμιση έντασης λειτουργίας 

7. ON/OFF πεντάλ λειτουργίας  8. Ρόδες μεταφοράς 

Παρελκόμενα: Πλήρες σετ αξεσουάρ με τηλεσκοπικό σωλήνα, πέλμα δαπέδου, στόμια καναπέ και βουρτσάκι 

Λειτουργία: 

1. Σύνδεση σπιράλ: Εισάγετε το άκρο του σωλήνα στην υποδοχή που βρίσκεται στο εμπρόσθιο καπάκι και 

ασφαλίστε. (Εικ.1) 

Αφαίρεση σπιράλ: Πιέστε τα αφτάκια στην άκρη του σπιράλ και τραβήξτε το. (Εικ.2) 

2. Συνδέστε το σωλήνα στο άλλο άκρο του σπιράλ. (Εικ3) 

3. Συνδέστε το άκρο που επιθυμείτε ανάλογα με την επικείμενη χρήση, στο άλλο άκρο του τηλεσκοπικού σωλήνα. 

Το πέλμα δαπέδου χρησιμεύει για σκούπισμα επιφανειών δαπέδου (Εικ.4,5), το βουρτσάκι/καναπέ χρησιμεύει 

για καθαρισμό γωνιών, καναπέδων, τοίχων, κλπ (Εικ.6) 

4. Ενεργοποίηση της συσκευής: συνδέστε την άκρη του καλωδίου ρεύματος σε πρίζα παροχής σύμφωνης με την 

αναγραφόμενη επάνω στη συσκευή, και πιέστε το πεντάλ λειτουργίας ON/OFF. Η συσκευή θα τεθεί σε 

λειτουργία. (Εικ.7) 

5. Περιέλιξη καλωδίου: Κρατήστε την άκρη του καλωδίου ρεύματος και τραβήξτε το απαλά προς τα έξω. 

Ταυτόχρονα πατήστε το πεντάλ περιέλιξης καλωδίου και το καλώδιο θα αρχίσει να τυλίγεται προς τα μέσα.(Εικ.8) 
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Συντήρηση: 

 

1. Αλλαγή σακούλας σκόνης: όταν η ένδειξη πληρότητας σκόνης γίνει κόκκινη, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε ή να 

καθαρίσετε (σε περίπτωση υφασμάτινης σακούλας), τη σακούλα σκόνης. (Εικ.1) 

Ανοίξτε το εμπρόσθιο καπάκι απασφαλίζοντας το κλείδωμα του (Εικ.2) 

Τραβήξτε προς τα έξω το στήριγμα της σακούλας, και αντικαταστήστε την. (Εικ.3) 

2. Αντικατάσταση του φίλτρου εξαγωγής: πιέστε προς τα κάτω και αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρο με το χέρι για να 

αντικαταστήσετε το φίλτρ (Εικ.4,5) 

3. Το φίλτρο του μοτέρ θα πρέπει περιστασιακά να αφαιρείται και να πλένεται με νερό. Η επαναχρησιμοποίηση του 

μπορεί να γίνεται μόνο αφότου θα έχει στεγνώσει πλήρως. Σε περίπτωση φθοράς του φίλτρου, θα πρέπει να 

γίνει αντικατάσταση του με νέο. (Εικ6) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 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 οι 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 
 

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών 
EMC-Directive: 2004 / 108 / EEC 
Low Voltage Directive: 2006/95/EC 
ErP Directive: 09/125/EC 
Rohs Directive: 2011/65/EU 
που δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα: 

 EN 55014-1:06+A1+A2    
EN 55014-2:97+A1+A2  
EN 61000-3-2:06+A1+ A2   
EN 61000-3-3:08    
EN 60335-1:12    
EN 60335-2-2:10+A11:12  
EN 62233:08    
Commission Regulation (EU) No. 666/2013 & Commission Delegated Regulation (EU) No. 665/2013  
IEC 62321-2:08 Ed.1   
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