
 

 
 
   Αρ. Μοντέλου: VC8129 
   Σκουπάκι χειρός 
   Οδηγίες χρήσης 

 
            Σύντομη εισαγωγή            
Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής.  
Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη 
επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα.  
Χρησιμοποιείται σε υγρές και στεγνές επιφάνειες και 
μπορεί να απορροφήσει τη σκόνη και το νερό εύκολα. 
Είναι πολύ βολική για το σπίτι ή άλλους παρόμοιους 
χώρους. 



 

Γενική περιγραφή( Εικ. 1) 

 
A. Χώρος συλλογής σκόνης 
B. Κουμπί απασφάλισης χώρου συλλογής σκόνης. 
C. Διακόπτης On/off (ενεργ./απενεργοποίησης 
D. Λυχνία φόρτισης(LED) 
E. Ανοίγματα εξόδου αέρα 
F. Βάση φόρτισης 
G. Φίλτρο 
H. Εξάρτημα βούρτσας 
I. Εξάρτημα για γωνίες 
J. Ελαστική σπάτουλα καθαρισμού υγρών  
k. Μετασχηματιστής 



 

             Σημαντικό                 
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για 
μελλοντική αναφορά. 
Κίνδυνος  
- Μην απορροφάτε ποτέ εύφλεκτες ουσίες ή διαβρωτι- 
κά υγρά ούτε στάχτες, εάν δεν έχουν πρώτα κρυώσει. 
- Μη βυθίζετε ποτέ το ηλεκτρικό σκουπάκι ή τη βάση 
φόρτισης στο νερό. 
Προειδοποίηση 
- Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή 
αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού 
συνδέσετε τη συσκευή. 
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το βύσμα, το 
καλώδιο ρεύματος ή άλλα εξαρτήματα έχουν βλάβη. 
- Εάν το καλώδιο του μετασχηματιστή έχει υποστεί 
βλάβη, πρέπει να σταματήσετε να τον χρησιμοποιείτε 
και να τον αντικαταστήσετε με καινούργιο. 
- Η αντικατάσταση του μετασχηματιστή ή του φορτιστή 
αυτής της συσκευής δεν είναι δυνατή. Εάν ο 
μετασχηματιστής ή η βάση φόρτισης υποστούν βλάβη, 
η συσκευή θα πρέπει να απορριφθεί. 
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες 
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή 



 

από άτομα χωρίς εμπειρία και νώση, εκτός αν τη 
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες 
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο 
για την ασφάλειά τους. 
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. 
Προσοχή 
- Αποσυνδέετε το μετασχηματιστή από την πρίζα πριν 
καθαρίσετε τη βάση φόρτισης. 
- Φορτίζετε το ηλεκτρικό κουπάκι μόνο με το 
μετασχηματιστή και τη βάση φόρτισης που παρέχονται. 
Κατά τη φόρτιση, ο μετασχηματιστής θα είναι ζεστός 
στην αφή. Αυτό είναι φυσιολογικό. 
- Μην κρατάτε τη συσκευή με το χώρο συλλογής 
σκόνης στραμμένο προς τα επάνω και μη γέρνετε τη 
συσκευή προς τη μία πλευρά κατά την απορρόφηση. 
- Απενεργοποιείτε πάντα το ηλεκτρικό σκουπάκι μετά 
από κάθε χρήση. 
- Η τάση στα σημεία επαφής της βάσης φόρτισης είναι 
χαμηλή και, επομένως, δεν είναι επικίνδυνη. 
- Μη φράζετε τα ανοίγματα αέρα κατά τη χρήση. 
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή όταν τη 
φορτίζετε. 
- Χρησιμοποιείτε πάντα το ηλεκτρικό σκουπάκι με τη 
μονάδα φίλτρου τοποθετημένη. 



 

- Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για την 
απορρόφηση υγρών, αδειάστε και στεγνώστε το χώρο 
συλλογής σκόνης προτού την τοποθετήσετε στη βάση. 
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να 
είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε τρύπες στον τοίχο για 
να τοποθετήσετε τη βάση φόρτισης, ιδιαίτερα όταν 
είναι κοντά σε πρίζα. 

Προετοιμασία για χρήση                           
Τοποθέτηση της βάσης φόρτισης 
1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης στον τοίχο, 
σύμφωνα με την εικόνα (Εικ.2). Εάν στερεώσετε τη 
βάση φόρτισης στον τοίχο, η απόσταση ανάμεσα στις 
δύο τρύπες για τις βίδες πρέπει να είναι 3,7 cm. 
2. Μπορείτε επίσης να βάλετε τη βάση φόρτισης σε 
οριζόντια επιφάνεια (π.χ. τραπέζι ή γραφείο) (Εικ. 3)  

    
        (Εικ.2)                 (Εικ.3) 
Φόρτιση της συσκευής 
Φορτίζετε τη συσκευή για τουλάχιστον 10 ώρες κάθε 
φορά που εξαντλείται η μπαταρία. 



 

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. 
2. Συνδέστε το μετασχηματιστή στην πρίζα. 
3. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης (Εικ. 4)  
* Η λυχνία φόρτισης της συσκευής ανάβει, 
υποδεικνύοντας ότι η συσκευή φορτίζεται (Εικ. 5). 

               
         (Εικ.4)               (Εικ.5) 

Σημείωση: Η λυχνία φόρτισης παραμένει αναμμένη 
όσο η συσκευή είναι τοποθετημένη στη βάση φόρτισης. 
Σημείωση: 

Χρήση της συσκευής                         

Η λυχνία φόρτισης δεν παρέχει καμία 
ένδειξη σχετικά με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας 
της συσκευής. 

1. Πιέστε το διακόπτη on/off  
προς τα εμπρός για να ενεργο- 
ποιήσετε τη συσκευή. 
2. Πιέστε το διακόπτη on/off  
προς τα πίσω για να απενεργο- 
ποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 6) . 

 
(Εικ.6) 



 

Εξαρτήματα 
Η συσκευή συνοδεύεται από τα ακόλουθα εξαρτήματα: 
- βούρτσα για καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών 
- εξάρτημα για γωνίες ή στενά ανοίγματα 
- ελαστική σπάτουλα για την απορρόφηση υγρών. 
 
 
 

Εικ. 7 
1. Διαλέξτε το εξάρτημα που θέλετε. 
2. Προσαρτήστε το εξάρτημα στο στόμιο της συσκευής 
(Εικ.7)  
Απορρόφηση υγρών 
Συνδέστε τη σπάτουλα καθαρισμού υγρών στη 
συσκευή. 
1. Κρατήστε τη συσκευή με το στόμιο στραμμένο προς 
τα κάτω, σε γωνία 30o. 
Σημείωση: Μην κρατάτε ποτέ τη συσκευή με το στόμιο 
στραμμένο προς τα επάνω όταν υπάρχει υγρό μέσα στο 
χώρο συλλογής σκόνης. 
Σημείωση: Μη γέρνετε τη συσκευή προς τη μία πλευρά 
και μην την ανακινείτε όταν υπάρχει υγρό στο χώρο 
συλλογής σκόνης  



 

3. Τοποθετήστε το εξάρτημα καθαρισμού υγρών στην 
επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. 
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα παραμένει σε επαφή με 
την επιφάνεια. 
4. Απορρόφηση υγρών 
Σταματήστε την απορρόφηση όταν η στάθμη του υγρού 
μέσα στο χώρο συλλογής σκόνης έχει φθάσει στη 
μέγιστη ένδειξη. 
5. Αδειάζετε και στεγνώνετε το χώρο συλλογής σκόνης 
μετά από κάθε χρήση της συσκευής για την 
απορρόφηση υγρών. 
Καθαρισμός: 
Μετά από κάθε χρήση της συσκευής για την 
απορρόφηση υγρών, φροντίστε να αδειάζετε πάντα 
και να στεγνώνετε το χώρο συλλογής σκόνης. 
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί. 
1. Κρατήστε τη συσκευή πάνω από έναν κάδο 
απορριμμάτων, πατήστε το κουμπί απασφάλισης του 
χώρου συλλογής σκόνης (1) και αφαιρέστε το χώρο 
συλλογής σκόνης (2) .(Εικ.8) 
2. Αφαιρέστε το φίλτρο από το κύριο σώμα(Εικ.9). 
3. Αδειάστε το χώρο συλλογής σκόνης, ανακινώντας 
τον με το ελεύθερο χέρι σας (Εικ.10). Εάν είναι 
απαραίτητο, καθαρίστε το χώρο συλλογής σκόνης με 



 

ένα νωπό πανί. 
Φροντίστε να αδειάζετε και να καθαρίζετε τακτικά το 
χώρο συλλογής σκόνης. 

   
(Εικ.8)            (Εικ.9)        (Εικ.10)   

Σημείωση:

4. Καθαρισμός του φίλτρου: 

 Εάν υπάρχει υγρό στο χώρο συλλογής 
σκόνης, αδειάστε τον και στεγνώστε τον. 

 Αφαιρέστε τη μονάδα φίλτρου από το χώρο 
συλλογής σκόνης και ανακινήστε τον πάνω από ένα 
κάδο απορριμμάτων για να αφαιρέσετε τη σκόνη. 
Έπειτα, καθαρίστε το φίλτρο με ένα νωπό πανί. 
Καθαρίστε τη μονάδα φίλτρου με μια βούρτσα ή με μια 
κανονική ηλεκτρική σκούπα, αν είναι πολύ βρώμικο.  
Σημείωση: Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να 
καθαρίσετε το φίλτρο με κρύο ή χλιαρό νερό. 
Στεγνώστε καλά το φίλτρο προτού το 
επανατοποθετήσετε στο χώρο συλλογής σκόνης. 
5. Επανατοποθετήστε το φίλτρο στο χώρο συλλογής 
σκόνης. (Εικ.11)  
7. Για να επανατοποθετήσετε το χώρο συλλογής 
σκόνης, ευθυγραμμίστε τη σχισμή του χώρου συλλογής 



 

σκόνης με την προεξοχή της συσκευής. Προσαρμόστε 
πρώτα το κάτω μέρος του χώρου συλλογής σκόνης (1) 
και, στη συνέχεια, πιέστε το επάνω μέρος του χώρου 
συλλογής σκόνης προς το μέρος της συσκευής (2) μέχρι 
να ασφαλίσει στη θέση του ("κλικ")(Εικ.12) 

     
           (Εικ.11)              (Εικ.12)       
 

Αποθήκευση 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό σκουπάκι και 
τα εξαρτήματά του στη βάση φόρτισης. 
 

Αντικατάσταση 
Το ύφασμα του φίλτρου έχει απεριόριστη διάρκεια 
ζωής. Μπορείτε να το πλένετε, αλλά ύστερα από 
κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, η απόδοσή του 
ενδέχεται να μην είναι τόσο καλή. Μπορείτε να 
αντικαταστήσετε το πανί του φίλτρου μετά από μια 
παρατεταμένη περίοδο χρήσης ή όταν δεν μπορείτε 
πλέον να το καθαρίσετε σωστά. 
Αντικατάσταση του πανιού του φίλτρου  
1. Αφαιρέστε τη μονάδα φίλτρου από το χώρο 



 

συλλογής σκόνης. 
2. Ξεβιδώστε τη βίδα του πλαστικού καλύμματος του 
φίλτρου.(Εικ 13)  
3. Αφαιρέστε προσεκτικά το πανί του φίλτρου και 
τοποθετήστε νέο πανί φίλτρου.  
4. Βιδώστε ξανά το κάλυμμα του φίλτρου και 
στερεώστε το σωστά.  
5. Επανατοποθετήστε το φίλτρο στο χώρο συλλογής 
σκόνης. 
Σημείωση: Φροντίστε να βιδώσετε το κάλυμμα του 
φίλτρου στη σωστή θέση και τοποθετήστε σωστά το 
φίλτρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιβάλλον 
- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε 
μαζί με τα συνηθισμένα   απορρίμματα του σπιτιού 

   
(Εικ.13) 



 

σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο 
συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος. 
- Οι ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το 
περιβάλλον. 
  Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν απορρίπτετε τη 
συσκευή. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με τα 
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά 
παραδώστε τις σε επίσημο σημείο συλλογής για 
μπαταρίες.  
Εξοικονόμηση ενέργειας 
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το 
μετασχηματιστή από την πρίζα για να εξοικονομήσετε 
ενέργεια. 
Απόρριψη των επαναφορτιζόμενων μπαταριών 
Οι μπαταρίες NiMH ή NiCD ενδέχεται να εκραγούν εάν 
εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες ή φωτιά. 
Να αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο 
όταν είναι εντελώς άδειες. 
Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τον 
ακόλουθο τρόπο: 
1. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να 

σταματήσει, αφαιρέστε τις βίδες και ανοίξτε το 



 

ηλεκτρικό σκουπάκι (Εικ. 14)  
2.  Κόψτε τα καλώδια σύνδεσης ένα ένα και 

αφαιρέστε την μπαταρία (Εικ. 15). 

    
         (Εικ. 14)                (Εικ.15) 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα 
προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με την 
ηλεκτρική σκούπα σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
διαβάστε τις άλλες ενότητες. 
 

Πρόβλημα Λύση 
Η συσκευή δεν 
λειτουργεί 

Η στάθμη των μπαταριών μπορεί 
να είναι πολύ χαμηλή. Φορτίστε τις 
μπαταρίες. 
Μπορεί να μην έχετε τοποθετήσει 
σωστά το μετασχηματιστή στην 
πρίζα. 
Συνδέστε σωστά το 



 

μετασχηματιστή στην πρίζα. 

Η συσκευή μπορεί να τέθηκε σε 
λειτουργία στη διάρκεια της 
φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή είναι εκτός λειτουργίας 
κατά τη φόρτιση.  

Η ενδεικτική 
λυχνία 
φόρτισης δεν 
ανάβει. 

Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής 
έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα 
και ότι η συσκευή είναι εκτός 
λειτουργίας. 

Το σκουπάκι 
δεν απορροφά 
σωστά 

Ο χώρος συλλογής σκόνης μπορεί 
να μην έχει τοποθετηθεί σωστά στη 
συσκευή. Προσαρμόστε σωστά το 
χώρο συλλογής σκόνης στη 
συσκευή. 
Ο χώρος συλλογής σκόνης μπορεί 
να είναι γεμάτος. Αδειάστε το χώρο 
συλλογής σκόνης. 
Η μονάδα φίλτρου μπορεί να είναι 
φραγμένη. Καθαρίστε την 
εσωτερική και την εξωτερική 
μονάδα φίλτρου (Βλ. κεφάλαιο 
"Καθαρισμός") 



 

Διαφεύγει 
σκόνη από την 
ηλεκτρική 
σκούπα 

Ο χώρος συλλογής σκόνης μπορεί 
να είναι γεμάτος. Αδειάστε το χώρο 
συλλογής σκόνης. 
Ο χώρος συλλογής σκόνης μπορεί 
να μην έχει τοποθετηθεί σωστά στη 
συσκευή. Προσαρμόστε σωστά το 
χώρο συλλογής σκόνης στη 
συσκευή. 
Ίσως η μονάδα φίλτρου δεν είναι 
τοποθετημένη σωστά στο χώρο 
συλλογής σκόνης. Προσαρμόστε 
σωστά τη μονάδα φίλτρου στο 
χώρο συλλογής σκόνης. 

Το σκουπάκι 
δεν λειτουργεί 
σωστά όταν 
ένα από 
εξαρτήματα 
είναι 
προσαρμοσμέν
ο στο στόμιο. 

Ο χώρος συλλογής σκόνης μπορεί 
να είναι γεμάτος. Αδειάστε το χώρο 
συλλογής σκόνης. 
Το εξάρτημα μπορεί να είναι 
φραγμένο. Αφαιρέστε το υλικό που 
φράζει το εξάρτημα. 
Η μονάδα φίλτρου μπορεί να είναι 
φραγμένη. Καθαρίστε την 
εσωτερική και την εξωτερική 
μονάδα φίλτρου (Βλ. κεφάλαιο 
Καθαρισμός) 

Η επιφάνεια Μπορεί να μην έχετε συνδέσει τη 



 

εξακολουθεί να 
είναι πολύ 
υγρή μετά την 
απορρόφηση 
του υγρού. 

σπάτουλα καθαρισμού υγρών στο 
στόμιο. Συνδέστε τη σπάτουλα στο 
στόμιο όταν θέλετε να κάνετε 
απορρόφηση υγρών. 
Μπορεί να μην κρατάτε τη συσκευή 
με το σωστό τρόπο. Κρατήστε τη 
συσκευή με το στόμιο στραμμένο 
προς τα κάτω σε γωνία 30o..Μην 
γέρνετε τη συσκευή προς τη μία 
πλευρά και φροντίστε το εξάρτημα 
καθαρισμού υγρών να εφάπτεται 
με την επιφάνεια που θα 
καθαριστεί. 

Διαρροή υγρού 
από τη 

συσκευή. 

Το φίλτρο μπορεί να είναι υγρό. 
Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό και 
το εξωτερικό φίλτρο είναι στεγνά 
προτού τοποθετήσετε τη μονάδα 
φίλτρου στο χώρο συλλογής 
σκόνης. 
Μπορεί να μην έχετε τοποθετήσει 
σωστά τη μονάδα φίλτρου στο 
χώρο συλλογής σκόνης. Μη 
χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή 
χωρίς τη μονάδα φίλτρου. 



 

Ίσως η μονάδα φίλτρου δεν είναι 
τοποθετημένη σωστά στο χώρο 
συλλογής σκόνης. Προσαρμόστε 
σωστά τη μονάδα φίλτρου στο 
χώρο συλλογής σκόνης. 
Η ποσότητα του υγρού μέσα στο 
χώρο συλλογής σκόνης ενδέχεται 
να υπερβαίνει τη μέγιστη ένδειξη. 
Αδειάστε αμέσως το χώρο 
συλλογής σκόνης και στεγνώστε 
τον. Μην αφήνετε ποτέ το υγρό 
που συλλέγεται στο χώρο 
συλλογής σκόνης να υπερβαίνει τη 
μέγιστη ένδειξη. 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ      

Α.Μ.Π. 00510            (ΠΔ 117/2004) 

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά 
υψηλής ποιότητας και με στοιχεία που μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα, στο τέλος της ζωής τους, πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από 
τα υπόλοιπα σκουπίδια του νοικοκυριού. 
Απορρίψτε αυτά τα εξαρτήματα στο κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για τα 
χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υλικά. 
Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε! 
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