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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

 

 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή 

και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά.  

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα(συμπεριλαμβανομένων 

και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες, ή 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και βρίσκονται υπό την επίβλεψη και 

καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ενήλικα υπεύθυνο για την 

ασφάλειά τους.  

 Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη ενήλικα για να βεβαιωθείτε ότι δεν 

παίζουν με τη συσκευή.  

 Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν προτείνονται από τον 

κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο στο χρήστη ή βλάβη στη 

συσκευή. 

 Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση και με τον τρόπο που 

υποδεικνύεται σε αυτό το εγχειρίδιο.  

 Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.  

 Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.  

 Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το μετασχηματιστή βεβαιωθείτε ότι η τάση του 

ηλεκτρικού σας δικτύου αντιστοιχεί με την τάση του μετασχηματιστή. 

Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή που διατίθεται με αυτή τη συσκευή. 

Μη χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή για άλλη χρήση.   

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο μετασχηματιστής ή το καλώδιο 

παρουσιάσουν βλάβη. Ο μετασχηματιστής δεν επιδιορθώνεται. Σε περίπτωση 

ζημιάς του μετασχηματιστή θα πρέπει να επιστραφεί στον πωλητή αν το 

προϊόν είναι εντός εγγύησης ή να πεταχτεί αν η εγγύηση έχει λήξει. Σε αυτή την 

περίπτωση πρέπει να αντικατασταθεί με ένα παρόμοιο μοντέλο.  

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και το μετασχηματιστή σε εξωτερικούς χώρους. 

Τοποθετείστε τα πάντα σε στεγνό περιβάλλον. 

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε σπίρτα, τσιγάρα, 

πυρακτωμένα αντικείμενα ή άλλα παρόμοια πράγματα. Μη χρησιμοποιείτε τη 

συσκευή για την απορρόφηση ψιλής σκόνης και τοξικών υλικών. Μη βυθίζετε 

τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό. 

 Μη κατευθύνετε τη συσκευή σε ανθρώπους ή ζώα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία 

και κρατήστε τη μακριά από τα μάτια και τα αυτιά. 

 Η λειτουργία της συσκευής με φίλτρο αέρα, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη 

συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι σε καλή κατάσταση και ότι είναι 

σωστά τοποθετημένο. 

 Αν η απορροφητικότητα της συσκευής σας έχει μειωθεί αδειάστε το δοχείο 

συλλογής σκόνης για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής. 

 Μην αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μόνοι σας. Αν απαιτείται η αντικατάστασή 

τους απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service *. 

 Μην πετάτε τη συσκευή σε κάδους απορριμμάτων. Για την απόρριψη της 

συσκευής και των μπαταριών της ακολουθήστε τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

ανακύκλωσης. 

 
(*)

 Εξουσιοδοτημένο service: οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο service από τον 

παραγωγό ή τον εισαγωγέα ή οποιοδήποτε άτομο είναι αποδεδειγμένα ικανό και 

καταρτισμένο να εκτελεί τέτοιου είδους επισκευές ώστε να αποφεύγετε κάθε 

κίνδυνος. Σε κάθε περίπτωση , πρέπει να επιστρέφετε τη συσκευή στο 

εξουσιοδοτημένο service.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 Η συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες. 

 Για να φορτίσετε τη συσκευή, συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή 

που βρίσκεται στο πίσω μέρος της λαβής και βάλτε το φις στην πρίζα. Κατά τη 

διάρκεια της φόρτισης η φωτεινή ένδειξη (κόκκινο λαμπάκι) ανάβει. Όταν 

ολοκληρωθεί η φόρτιση αποσυνδέστε τη συσκευή και ξεκινήστε τη χρήση. 

 Μετά τη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες. Για 

λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που προβλέπει ο 

κατασκευαστής. 

 Πριν τη χρήση, φορτίστε τη συσκευή για τουλάχιστον 16 ώρες. 

 Θέστε τη συσκευή εντός και εκτός λειτουργίας με το διακόπτη on/off. 

 Πιέστε το μπουτόν ασφάλισης και αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης. Στο 

εσωτερικό του δοχείου βρίσκεται το φίλτρο που είναι προστατευμένο από ένα 

σπογγώδες κάλυμμα. 

 Για να επιτύχετε καλύτερη απορροφητικότητα, καθαρίστε το φίλτρο πριν 

αρχίσετε το σκούπισμα.  

 

 

 

 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σκόνης και του φίλτρου: 

 Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης από το κύριο σώμα της συσκευής 

πιέζοντας το μπουτόν ασφάλισης δοχείου.  

 Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης. 

 Καθαρίστε το φίλτρο με μια ηλεκτρική σκούπα ή τινάξτε το για να απομακρύνετε 

τη σκόνη. Αν χρειάζεται πλύνετε το φίλτρο με χλιαρό σαπουνόνερο. Στη 

συνέχεια ξεβγάλετε το καλά με νερό και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν 

το επανατοποθετήσετε στη συσκευή. 

 Μη ξεχάσετε να τοποθετήσετε το φίλτρο στη θέση του πριν τη χρήση. 

 Αντικαταστήστε το φίλτρο αν είναι κατεστραμμένο ή πολύ βρώμικο. 

Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σέρβις. 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

 

 

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

απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής 

που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την 

υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την 

αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την 

ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται 

ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την 

επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του 

διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 


