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Σημάνσεις ασφαλείας: 

1. 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.

2. 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.

3. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

4. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα

με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, παρά

μόνο αν παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή

τρόπο και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με

τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

5. Για την πρώτη λειτουργία, καλό θα ήταν να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από τη

χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική παραπομπή.

6. Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο σκόνης ή η σακούλα σκόνης είναι σωστά

τοποθετημένη.

7. Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος τη παροχής σας είναι 230V~ 50Hz。

8. Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα για υγρά και εύφλεκτα αντικείμενα.

9. Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα σε αντικείμενα που καίγονται και στάχτες.

10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι το προστατευτικό φίλτρο στη θέση του.

11. Αλλάξτε τη σακούλα σκόνης αμέσως σε περίπτωση που καταστραφεί.

12. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες.

13. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σε περίπτωση κινδύνου.

14. Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστο ήχο, μυρωδιά, καπνός ή οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία ή

σπάσιμο κατά τη διάρκεια λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το

καλώδιο. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για επισκευή. Μην την

επισκευάζετε μόνοι σας.

15. Το καλώδιο πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από συντήρηση ή αντικατάσταση.

Διακοπή λειτουργίας 

Χαμηλή ισχύς της συσκευής 

1. Η συσκευή μπορεί να αφήσει τα σκουπίδια έξω από το γεμάτο δοχείο σκόνης ή τη σακούλα σκόνης.

2. Εάν υπάρχει εμπλοκή στη βούρτσα, τον εύκαμπτο σωλήνα ή τους σωλήνες, το μηχάνημα μπορεί να

επαναλειτουργήσει μόνο αφού απομακρυνθεί το εμπόδιο. 

Εισαγωγή στο προϊόν  

Η ηλεκτρική σας σκούπα μπορεί να παράγει συγκεντρωμένο αέρα, μεταβλητή ισχύ σκουπίσματος, έχει 

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

σκούπισμα, ενώ παράλληλα παρέχει αυξημένη αξιοπιστία.  
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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. (Εικ.3)

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)

1 2   3   4 
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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 φίλτρου με

το χέρι για να αντικαταστήσετε το φίλτρο (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. (Εικ.6)

     1 2 3 

     4 5 6 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

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 

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις 

ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών: 

EMC-Directive: 14 / 30 / EU 

Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU 

ErP Directive: 09 / 125 / EC 

CE Marking: 93 / 68 / EEC 

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο  

www.morris.gr 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 

17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 

www.amiridis-savvidis.gr 

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



