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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους 

βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή 

πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στη συσκευή. 

 

� Χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Χρησιµοποιείτε µόνο ανταλλακτικά που προτείνονται από τον 

κατασκευαστή. 

� Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί η σακούλα 

και το φίλτρο. 

� Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µη λειτουργείτε τη συσκευή 

σε εξωτερικούς χώρους ή σε βρεγµένες επιφάνειες.  

� Για να προστατευτείτε από φωτιά, ηλεκτροπληξία και τραυµατισµό µη 

βυθίσετε σε νερό ή άλλο υγρό το καλώδιο, το φις ή το δοχείο της σκούπας. 

� Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να µπλέκετε κάτω από τη συσκευή. 

� Αν το ηλεκτρικό καλώδιο υποστεί ζηµιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί 

ολόκληρο. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο 

κατάστηµα. 

� Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να επισκευάζονται µόνο από ειδικούς 

επαγγελµατίες, διαφορετικά καθίστανται επικίνδυνες για τους χρήστες. 

� Μην αφήνετε παιδιά να χρησιµοποιούν τη συσκευή και δίνετε ιδιαίτερη 

προσοχή όταν τη χρησιµοποιείτε κοντά τους.  

� Μην χρησιµοποιείτε τη σκούπα για να απορροφήσετε εύφλεκτα υγρά όπως 

πετρέλαιο, βενζίνη, οξέα κ.α. και µην τη χρησιµοποιείτε κοντά σε 

επικίνδυνα ή εύφλεκτα υγρά. 

� Μην απορροφάτε µε τη σκούπα οτιδήποτε καίγεται, όπως τσιγάρα, σπίρτα 

ή ζεστή στάχτη. 

� Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίσετε σπασµένα γυαλιά, 

αιχµηρά αντικείµενα ή υγρά. 

� Η συσκευή πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν τον καθαρισµό ή τη 

συντήρησή της. 

� Μην αποθηκεύετε το προϊόν κοντά σε ζεστούς φούρνους, συσκευές 

θέρµανσης ή σε εξωτερικούς χώρους. 

� Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν είναι στην πρίζα. Βγάζετε το 

φις από την πρίζα όταν δεν τη χρησιµοποιείτε. 

 

 

 



 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 

Ελέγξτε ότι η τάση ηλεκτρικού ρεύµατος στην πινακίδα τεχνικών 

χαρακτηριστικών αντιστοιχεί µε την τάση της παροχής σας, η οποία θα πρέπει 

να είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος. Εάν το φις της συσκευής δεν ταιριάζει µε 

την πρίζα σας τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί µε άλλο κατάλληλο. Πριν 

κόψετε το φις για να το αλλάξετε, φροντίστε να τραβήξετε και να ασφαλίσετε το 

καλώδιο ώστε να µην τυλιχθεί στο εσωτερικό της σκούπας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποβάλλετε το κοµµένο φις στα σκουπίδια, καθώς µπορεί να 

καταστεί επικίνδυνο εάν τοποθετηθεί σε υπό λειτουργία πρίζα. 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
1. ∆ιακόπτης On/off 

2. Ρυθµιστής ταχύτητας 

3. ∆ιακόπτης περιτύλιξης καλωδίου 

4. Υποδοχή σωλήνα 

5. Κουµπί ασφάλισης καλύµµατος 

6. Εύκαµπτος σωλήνας 

7. Μπουτόν ρύθµισης αέρα 

8. Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας επέκτασης 

9. Βούρτσα για δάπεδα 

10. Κάλυµµα εξόδου αέρα   

11. Λαβή αποθήκευσης σωλήνα 

12. Στόµια ειδικών λειτουργιών (ακροφύσιο για έπιπλα/γωνίες και πέλµα για 

καναπέδες/ταπετσαρίες) 



 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

� Συναρµολογήστε τον εύκαµπτο σωλήνα µε το µεταλλικό τηλεσκοπικό 

σωλήνα επέκτασης. 

� Συνδέστε τη βούρτσα ή κάποιο από τα ειδικά στόµια µε το µεταλλικό 

τηλεσκοπικό σωλήνα επέκτασης. 

� Βάλτε την άκρη του εύκαµπτου σωλήνα στην υποδοχή σωλήνα, που 

βρίσκεται στο πάνω µέρος της συσκευής. Πιέστε µέχρι να ακούσετε το κλικ 

που θα σηµάνει ότι ο σωλήνας βρίσκεται σωστά στη θέση του. Για να 

αφαιρέστε τον εύκαµπτο σωλήνα από την υποδοχή, πιέστε και από τις δύο 

µεριές και τραβήξτε. 

� Τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ολόκληρο το µήκος του και 

τοποθετήστε το στην πρίζα. 

� Ενεργοποιείστε τη συσκευή πατώντας το ∆ιακόπτη On/off. 

� Χρησιµοποιήστε το ρυθµιστή ταχύτητας για να αυξοµειώσετε την ένταση 

απορρόφησης όπως επιθυµείτε.  

� Στην άκρη του εύκαµπτου σωλήνα βρίσκεται ειδικό µπουτόν ρύθµισης 

αέρα, που ανοιχτό επιτρέπει τη µείωση της έντασης απορρόφησης και 

κλειστό την αύξησή της.  

� Για να µαζέψετε το καλώδιο µετά το τέλος της χρήσης, πατήστε µε το ένα 

σας χέρι το διακόπτη περιτύλιξης καλωδίου, ενώ µε το άλλο σας χέρι 

κρατήστε προσεκτικά το καλώδιο. 

 

Στόµια Ειδικών Λειτουργιών 

 

1. Γυρίστε το ακροφύσιο διπλής λειτουργίας κατά τη φορά του βέλους εάν 

θέλετε να το χρησιµοποιήσετε για έπιπλα, πτυχές, κουρτίνες, βιβλία, 

λαµπατέρ και ράφια. Γυρίστε το ακροφύσιο διπλής λειτουργίας 

αντίστροφα από τη φορά του βέλους για να το χρησιµοποιήσετε σε 

γωνίες, χαραµάδες και γενικά δυσπρόσιτες επιφάνειες. 

2. Για να σκουπίσετε καναπέδες και ταπετσαρίες κουµπώστε το ειδικό 

πέλµα. 

                 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Όταν ανάψει ο κόκκινος δείκτης αλλαγής σακούλας, καθαρίστε την πάνινη ή 

αντικαταστήστε τη χάρτινη σακούλα άµεσα. Αφαιρέστε τον εύκαµπτο σωλήνα 

από την υποδοχή. Πιέστε το κουµπί ασφάλισης καλύµµατος της σκούπας για 

να ανοίξει και αφαιρέστε τη σακούλα. (Α) 



 

Αντικατάσταση Σακούλας 

� Χάρτινη σακούλα: αντικαταστήστε µε καινούργια     

� Πάνινη σακούλα: αφαιρέστε, καθαρίστε και επανατοποθετήσετε 

Τοποθέτηση Σακούλας 

� Εισάγετε τις άκρες της σακούλας στα ειδικά αυλάκια. (B) 

 

                      

  
 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ HEPA 

 

Για τη διατήρηση της καλής απόδοσης της σκούπας σας, φροντίστε να 

καθαρίζετε το φίλτρο HEPA τακτικά. 

1. Για να αφαιρέσετε το φίλτρο HEPA, αφαιρέστε πρώτα το κάλυµµα εξόδου 

αέρα. 

2. Αφαιρέστε ολόκληρο το πλέγµα του φίλτρου HEPA. 

3. Χρησιµοποιείστε µία µαλακή βούρτσα για να αποµακρύνετε τη σκόνη από 

το φίλτρο HEPA. 

4. Επανατοποθετήστε το φίλτρο HEPA και το κάλυµµα εξόδου αέρα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιµοποιείτε απορρυπαντικά για τον καθαρισµό του 

φίλτρου. Πλένετε µόνο µε νερό. Το φίλτρο πρέπει να είναι απολύτως στεγνό 

πριν επανατοποθετηθεί στη συσκευή.                                                                 

 

 



 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

Για την αποθήκευση της συσκευής, κουµπώστε τον εύκαµπτο σωλήνα στη 

λαβή αποθήκευσης σωλήνα, που βρίσκεται στο πίσω µέρος της ηλεκτρικής 

σκούπας, όπως υποδεικνύει το παρακάτω σχεδιάγραµµα. (C) 

 

 

Σωστή απόρριψη του προϊόντος σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2002/96/ΕΚ: 

 

Στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται µε τα 

αστικά απορρίµµατα. Μπορεί να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για 

την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, που ορίζουν οι 

δηµοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η 

σωστή απόρριψη µίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών 

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και 

σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήµανση της 

υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το παρακάτω σύµβολο. 
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