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Οδηγίες ασφαλείας 
Μόνο για οικιακή χρήση! 
Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις 
ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω: 
1. Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. 

Αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν αφαιρέσετε τα φίλτρα. 
2. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα σε εξωτερικούς 

χώρους ή σε υγρές επιφάνειες. 
3. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν η 

σκούπα χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. 
4. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. 

Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα που προτείνονται από τον κατασκευαστή. 
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά. Μη 

χρησιμοποιείτε τη σκούπα αν έχει πέσει κάτω, έχει αφεθεί σε εξωτερικό χώρο ή έχει πέσει 
στο νερό. Μεταφέρετε τη συσκευή στο σέρβις για επιθεώρηση, επιδιόρθωση ή ρύθμιση. 

6. Μην τραβάτε το καλώδιο και μη μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε 
το καλώδιο ως λαβή.  Μην μαγκώνετε το  καλώδιο σε πό ρτες και μην το  τραβάτε πάνω σε 
αιχμηρές ακμές ή γωνίες. Μην πατάτε το καλώδιο  με τη συσκευή.  Διατηρήστε το  καλώδιο 
μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. 

7. Μην απο συνδέετε τη συσκευή από  την πρίζα τραβώντας το  καλώδιο .  Για να την 
αποσυνδέσετε από την πρίζα, τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο. 

8. Μην αγγίζετε το βύσμα ή τη σκο ύπα με βρεγμένα χέρια. Μην τη χρησιμοποιείτε σε 
εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες. 

9. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα. Μην τη χρησιμοποιείτε με φραγμένα ανοίγματα 
και μην περιορίζετε τη ροή αέρα. Διατηρήστε όλα τα ανοίγματα ελεύθερα από σκόνη, χνούδια, 
τρίχες και ο,τιδήποτε ενδέχεται να μειώσει τη ροή αέρα. 

10. Κρατήστε μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη τα μαλλιά σας, χαλαρά ρούχα, 
δάχτυλα και μέρη του σώματος. 

11. Μην κάνετε απορρόφηση σκληρών ή αιχμηρών αντικειμένων, όπως γυαλιά, καρφιά, βίδες, 
κέρματα, κ.λπ. 

12. Μην κάνετε απορρόφηση αναμμένων κάρβουνων, τσιγάρων, σπίρτων και οποιουδήποτε 
ζεστού, καπνίζοντος ή αναμμένου αντικειμένου. 

13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα στη θέση τους. 
14. Απενεργοποιήστε όλα τα χειριστήρια πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την ηλεκτρική σκούπα 

στην πρίζα. 
15. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν σκουπίζετε σκάλες. 
16. Μην κάνετε απορρόφηση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών (υγρό αναπτήρων, βενζίνη, κ.λπ.) 

και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν υπάρχουν εκρηκτικά υγρά ή ατμοί. 
17. Μην κάνετε απορρόφηση τοξικών υλικών (χλωρίνη, αμμωνία, αποφρακτικά, κ.λπ.) 
18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κλειστούς χώρους όπου υπάρχουν αναθυμιάσεις από 

ελαιοχρωματισμούς, διαλυτικά βαφών, αντισκωριακά, εύφλεκτες σκόνες ή άλλους 
εκρηκτικούς ή τοξικούς ατμούς. 

19. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τη σωλήνα 
της σκούπας. Μην αφήνετε το καλώδιο να πλαταγίζει όταν το μαζεύετε.  
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20. Χρησιμοποιείτε το μόνο σε στεγνές, εσωτερικές επιφάνειες.  
21. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς παρά μόνο για αυτούς που περιγράφονται σε 

αυτές τις οδηγίες χρήσης.  
22. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο, στεγνό και δροσερό.  
23. Διατηρείτε την επιφάνεια εργασία σας στεγνή. 
24. Μη βυθίζετε τη σκούπα χειρός σε νερό ή άλλα υγρά. 
25. Διατηρήστε το άκρο της σωλήνας, τις ράβδους και τα ανοίγματα μακριά από το πρόσωπο και 

τα χέρια σας. 
26. Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να καθαρίζετε τα κατοικίδιά σας ή οποιοδήποτε άλλο ζώο. 
27. Διατηρήστε το κεφάλι σας (μάτια, αυτιά, στόμα, κ.λπ.) μακριά από τα ανοίγματα, όταν η 

συσκευή λειτουργεί ή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
Σημαντικό: 

Αν το στόμιο απορρόφησης ή οι σωλήνες της συσκευής είναι φραγμένοι, απενεργοποιήστε τη 
σκούπα και αφαιρέστε τις ουσίες που τα φράζουν προτού ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή. 
1. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα κοντά σε θερμάστρες ή καλοριφέρ. 
2. Πριν βάλετε το φις του ρεύματος στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά. 
3. Προτού ξεκινήσετε τη συσκευή, απομακρύνετε τα μεγάλα ή αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί 

να προκαλέσουν ζημιά στη θήκη σκόνης και τη σωλήνα. 
4. Όταν βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα, τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο ρεύματος. 
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν είναι όλα τα φίλτρα στη θέση τους. 
6. Όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα, αν ακούσετε τρίξιμο από το εσωτερικό της ή μειωθεί η 

απορροφητική ισχύς, σταματήστε τη και αφού την αποσυνδέσετε από την πρίζα καθαρίστε 
όλα τα φίλτρα αέρα. 

Σημείωση: 
 Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το 
εξουσιοδοτημένο σέρβις ή παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Όταν τυλίγετε το καλώδιο, κρατήστε το φις. Μην επιτρέπετε στο φις να χτυπάει από δω και από 
εκεί κατά την περιτύλιξη. 

Χρήση και λειτουργία 

Συναρμολόγηση της ηλεκτρικής σκούπας 
Σημείωση: 
Πρέπει πάντα να απο συνδέετε το  φις ρεύματο ς από  την πρίζα πριν από  τη συναρμο λόγηση ή 
αφαίρεση εξαρτημάτων. 
1. Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στην ηλεκτρική σκούπα: Συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα 

στον αγωγό εισαγωγής αέρα και σπρώξτε μέχρι να ακουστεί ένα κλικ, πράγμα που σημαίνει 
ότι κλείδωσε στη θέση του. 
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2. Εφαρμογή του τηλεσκοπικού σωλήνα. Εισάγετε και πιέστε τον μεταλλικό τηλεσκοπικό 

σωλήνα στη ριγέ προέκταση του σπιράλ. 
3. Επέκταση του τηλεσκοπικού σωλήνα. Πιέστε το πλαστικό κουμπί και τραβήξτε τον 

εσωτερικό σωλήνα προς τα έξω. 
  

4. Σύνδεση της βούρτσας δαπέδου στον σωλήνα. Σπρώξτε τον σωλήνα μέσα στη βούρτσα 
δαπέδου. Ρυθμίστε τον σωλήνα στο μήκος που θέλετε 

 
Χειριστήριο μεταβλητής απορρόφησης 
Σημείωση: 
Μόλις συνδέσετε όλα τα εξαρτήματα στη θέση τους, ξετυλίξτε αρκετό καλώδιο και συνδέστε το 
φις στην πρίζα τοίχου. Ένα κίτρινο σημάδι στο καλώδιο δείχνει το ιδανικό μήκος καλωδίου. Μην 
ξετυλίγετε το καλώδιο πέρα από το κόκκινο σημάδι. 
1. Βάλτε το φις ρεύματος στην πρίζα. 
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης στη συσκευή για να ενεργοποιήσετε τη σκούπα. 
3. Για να τυλίξετε το  καλώδιο ρεύματο ς, πατήστε το κο υμπί περιτύλιξης με το  ένα χέρι και 

οδηγήστε το καλώδιο με το άλλο χέρι ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν πλαταγίζει προκαλώντας 
ζημιές ή τραυματισμό. 

4. Για να ρυθμίσετε την απορροφητικότητα, ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας πάνω στη 
λαβή απορρόφησης, το οποίο ρυθμίζει την απορροφητική ισχύ της ηλεκτρικής σκούπας. 

 

 

Εξαρτήματα   
Το λεπτό στόμιο χρησιμεύει για τον καθαρισμό επίπλων αλλά και γωνιών. 
Το βουρτσάκι χρησιμεύει για γενικό καθαρισμό.  

Κουμπί 
 

 

Κουμπί 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
 

Έλεγχος ταχύτητας 
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Και τα δύο τοποθετούνται επάνω στο σωλήνα. 

       
Πέλμα δαπέδου 
Πέλμα για τον καθαρισμό των δαπέδων 

 
 
 
Θερμοστάτης μοτέρ (Προαιρετικό) 
Σημαντικό: 

Το μοτέρ είναι εφοδιασμένο με ένα θερμοστάτη προστασίας. Αν για κάποιο λόγο η ηλεκτρική 
σκούπα υπερθερμανθεί, ο θερμοστάτης απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή. Αν συμβεί αυτό, 
αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα από την πρίζα και κλείστε τον διακόπτη. Στη συνέχεια, 
αλλάξτε το σάκο σκόνης και καθαρίστε τα φίλτρα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 1 
ώρα. Για να ξεκινήσετε πάλι, συνδέστε ξανά τη συσκευή στην πρίζα και ανοίξτε τον διακόπτη. 
 
Καθαρισμός κάδου σκόνης: 
1. Πιέστε το κουμπί στο άνω μέρος του κάδου.  
2. Ανασηκώστε τον κάδο.  
3. Πιέστε το κουμπί στο κάτω μέρος του κάδου ώστε να ανοίξετε το κάλυμμα του.  

               

 
              1                         2                         3 
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Μεταφορά και απομάκρυνση της σκούπας: 
Σημείωση: 

Υπάρχει μια λαβή στο επάνω μέρος. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε 
εύκολα την ηλεκτρική σκούπα. 
. 

    

   
Αφαίρεση και καθαρισμός των φίλτρων μοτέρ, καθαρισμού και εξαγωγής 
Προσοχή: 
Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε τον κάδο 
σκόνης.  
a. Φίλτρο μοτέρ 
1. Πιέστε το κουμπί στο άνω μέρος του κάδου σκόνης 
2. Ανασηκώστε τον κάδο σκόνης. 
3. Αφαιρέστε το φίλτρο του μοτέρ για καθαρισμό και επανατοποθέτηση. 
     

     

b.  Φίλτρο διπλού κυκλώνα 
1. Πιέστε το κουμπί στο άνω μέρος του κάδου σκόνης.  
2. Ανασηκώστε τον κάδο σκόνης.  
3. Πιάστε σταθερά το σώμα του κάδου σκόνης και στρέψτε το καπάκι του αντίθετα της φοράς 

των δεικτών του ρολογιού και τραβήξτε ώστε να ανοίξει 
4. Αφαιρέστε το φίλτρο διπλού κυκλώνα. 
5. Καθαρίστε. 

    

Φίλτρο 
μοτέρ 
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c. Φίλτρο εξαγωγής 
1. Πιέστε το κουμπί στη σχάρα εξαγωγής αέρα ώστε να ανοίξει 
2. Αφαιρέστε το φίλτρο για καθαρισμό και επανατοποθέτηση. 

      

 

 
 
 
 
Σημειώστε ότι:  
Το σπογγοειδές υλικό φίλτρου θα μαζέψει σκόνη με τον καιρό. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν 
επηρεάζει την απόδοση του φίλτρου. Αν το σπογγοειδές φίλτρο μαζέψει τόση σκόνη ώστε η 
απορροφητικότητα δεν είναι 100%, συνιστάται να αφαιρέσετε το φίλτρο, να το ξεπλύνετε στη 
βρύση και να το αφήσετε να στεγνώσει στον αέρα για 24 ώρες, όχι κοντά σε φωτιά ή σε υψηλή 
θερμοκρασία, και να το τοποθετήσετε πάλι μέσα στην ηλεκτρική σκούπα. Αυτό πρέπει να γίνεται 
μία φορά κάθε έξη μήνες ή όταν υπάρχει εμφανής μείωση της απορροφητικότητας. 
Important: 
Σημειώστε ότι υπάρχει ένας διακόπτης ασφαλείας μέσα στην ηλεκτρική σκούπα, ο οποίος 
παρεμποδίζει τη λειτουργία με υπερβολική ταχύτητα. Αν η ταχύτητα απορρόφησης είναι 
υπερβολικά μεγάλη, ο διακόπτης ασφαλείας ενεργοποιείται. Σε αυτήν την περίπτωση, ελαττώνει 
την ταχύτητα απορρόφησης και προστατεύει το μοτέρ από βλάβη. 
 
Σημείωση: 
Η οπή απορρόφησης πρέπει να είναι ανο ιχτή και ελεύθερη από  εμπό δια,  ανά πάσα στιγμή. Σε 
διαφορετική περίπτωση, το μοτέρ θα υπερθερμανθεί και ενδέχεται να πάθει ζημιά. 
 
Σημαντικό: 
Όλα τα φίλτρα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ζημιές, κατά προτίμηση μετά από κάθε εργασία 
καθαρισμού. Τα φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως αν έχουν υποστεί ζημιά. Όταν ελέγχετε 
τα φίλτρα, αποσυνδέετε πάντα την ηλεκτρική σκούπα από την πρίζα. 
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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! 
 

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 

EcoDesign ERP Directive: 2009/125/EC 

Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: 

EN 55014-1/A2 :2011 

EN 55014-2 /A2 :2008 

EN 61000-3-2/A2 :2009 

EN 61000-3-3 :2013 

EN 60335-1 :2012 

EN 60335-2-2/A11 :2012 

EN 62233 :2008 

EN 62321 :2009 

EN 60312-1 :2013 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
Λεωφ. Βασ. Όλγας 33, 

Ταχ. Κωδ. 54641, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Φαξ: 2310-867835 

Ποσειδώνος 45,  
Ταχ. Κωδ. 18344, Μοσχάτο, Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλ: 210 9402064, Φαξ: 210 9402137       

Web: www.amiridis-savvidis.gr 
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