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Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνετε ορισμένες βασικές προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων και οι 
ακόλουθες: 

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΥΠΑ 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού: 

• Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα σε εξωτερικούς χώρους ή βρεγμένες/υγρές 
επιφάνειες. 

• Μην αφήνετε τη σκούπα να γίνει παιχνίδι. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν 
λειτουργεί ενώ βρίσκονται παιδιά σε κοντινή απόσταση.  

• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή. 

• Χρησιμοποιήστε την ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες χρήσης.  

• Χρησιμοποιήστε μόνο τα εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής. 

• Δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία με καλώδιο ή φις που έχει φθαρεί ή υποστεί 
ζημία. Εάν η λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας είναι ελαττωματική, εάν έχει 
υποστεί πτώση, βλάβη, εάν έχει εκτεθεί σε εξωτερικές συνθήκες ή έχει πέσει στο 
νερό, επισκεφθείτε το κατάστημα επισκευών πριν την χρησιμοποιήσετε. 

• Μην την μεταφέρετε τραβώντας την από το καλώδιο και μην χρησιμοποιείτε το 
καλώδιο ως λαβή μεταφοράς. Κλείνετε το προστατευτικό κάλυμμα του 
περιτυλιγμένου καλωδίου. Μην αφήνετε το καλώδιο κοντά σε επιφάνειες με 
υψηλή θερμοκρασία. 

• Μην χρησιμοποιείτε επεκτάσεις για το καλώδιο ούτε πρίζες με ακατάλληλη τάση 
διαβίβασης ρεύματος. 

• Απενεργοποιήστε όλους τους διακόπτες ρύθμισης πριν την αποσυνδέσετε από 
την πρίζα. 

• Μην την αποσυνδέετε από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο – αντί αυτού, πιάστε 
το φις και βγάλτε το από την πρίζα. 

• Μην αγγίζετε την πρίζα, το φις ή τη σκούπα με βρεγμένα χέρια. 

• Μην εισάγετε αντικείμενα στα στόμια της σκούπας, μην τα φράζετε, 
απομακρύνετε τη σκόνη, τα χνούδια, τις τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να 
ελαττώσει ή να μπλοκάρει τη ροή του αέρα. 

• Μην απορροφάτε υλικά που καίνε ή καπνίζουν, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή καυτή 
στάχτη. 

• Μην την χρησιμοποιείτε εάν δεν είναι στη θέση της η σακούλα όπου σωρεύεται η 
σκόνη. 

• Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν σκουπίζετε σκάλες. 

• Μην απορροφάτε εύφλεκτα υγρά ή καύσιμα όπως η βενζίνη και αποφύγετε τη 
χρήση της σκούπας σε χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχουν τέτοια υλικά. 

• Αποθηκεύστε τη σκούπα σε εσωτερικό χώρο, δροσερό και ξηρό. 



 

• Φροντίστε να είναι επαρκής ο φωτισμός όταν σκουπίζετε. 

• Προτού σκουπίσετε ηλεκτρικές συσκευές, αποσυνδέστε τις από την πρίζα. 

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
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1. ΚΟΥΜΠΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
2. ΘΗΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΝΗ 
3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 
4. ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  
5. ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΘΗΚΗΣ 
6. ΒΑΣΗ 
7. ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
8. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
9. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ On/ Off  
10. ΡΟΔΕΣ 
11. ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 
12. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
13. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 
14. ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 
15. ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ/ΔΑΠΕΔΑ 
16. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ/ΒΟΥΡΤΣΑ 
ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ 
17. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 
18. ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΝΗ 
19. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 



 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 

• Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο με τις οδηγίες. 

• Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πηγή τροφοδοσίας ταιριάζει με αυτήν που 
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. 

• Μην θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία εάν σας φαίνεται ελαττωματική ή είναι φθαρμένο το 
καλώδιο ή το φις. 

• Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι τη συσκευή. Απευθυνθείτε στα εξουσιοδοτημένα 
στα καταστήματα επισκευών. 

• Πρέπει πάντοτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, καθώς 
και προτού προβείτε σε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης. 

• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή αφύλαχτη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Κρατήστε τη 
μακριά από παιδιά. 

• Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιείστε τη βάσει των οδηγιών του 
παρόντος εγχειριδίου. 

• Μη μεταφέρετε τη σκούπα με το καλώδιο. Μη την αποσυνδέετε από την πρίζα τραβώντας το 
καλώδιο. 

• Μη την χρησιμοποιείτε σε βρεγμένες/υγρές επιφάνειες και μην απορροφάτε υγρά, λάσπη ή 
στάχτες ούτε αποτσίγαρα που καίνε. 

• Μην απορροφάτε ιδιαιτέρως εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες ή αέρια. 

• Μην αποσυνδέετε τη σκούπα από την πρίζα με βρεγμένα χέρια. 

• Μη σκουπίζετε κοντά σε θερμαντικά, καλοριφέρ, σόμπες, κλπ. 

• Πριν αρχίσετε να σκουπίζετε, απομακρύνετε μεγάλα ή αιχμηρά αντικείμενα από το πάτωμα 
για να αποφύγετε τη φθορά της σακούλας όπου σωρεύεται η σκόνη. 

 
 
 

Μην σκουπίζετε κοντά σε 
θερμαντικά, καλοριφέρ, ή 
αποτσίγαρα. 

 

Μην πατάτε το καλώδιο με τη 
συσκευή.  

 

Μην απορροφάτε αναμμένα 
σπίρτα, αποτσίγαρα, καυτή 
στάχτη. 

 
Μην την χρησιμοποιείτε σε 
βρεγμένες/υγρές επιφάνειες. 

 

Μην φράζετε τα στόμια 
εισόδου/εξόδου. 

 

Μην σκουπίζετε καρφίτσες, 
πινέζες ή σύρματα 
συρραπτικού. 

 

Σημαντική συμβουλή: Εάν ΦΡΑΞΟΥΝ το στόμιο απορρόφησης, ο εύκαμπτος ή ο τηλεσκοπικός σωλήνας, 
κλείστε τη σκούπα και αφαιρέστε το υλικό απόφραξης προτού την θέσετε πάλι σε λειτουργία. 



 

Προτού συνδέσετε τη συσκευή 
στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι τα 
χέρια σας δεν είναι βρεγμένα. 

 

Για να αποσυνδέσετε από την 
πρίζα, τραβήξτε το φις και όχι το 
καλώδιο. 

 

Προειδοποίηση: Κρατάτε 
το φις κατά την επανατύλιξη 
του καλωδίου. Μην αφήνετε 
το καλώδιο να εκτινάσσεται 
ενόσω το επανατυλίγετε. 
 

 
 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 

 
• Εισάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο απορρόφησης, πιέστε για να στερεωθεί 

ωσότου ακουστεί ήχος κλικ. 

• Για να συνδέσετε τους σωλήνες στην χειρολαβή, εισάγετε το στενότερο μέρος του στομίου 
στο φαρδύτερο και το περιστρέφετε ελαφρά. (Εικόνα 1) 

• Με τον ίδιο τρόπο συνδέετε στη σκούπα το ακροφύσιο δαπέδου. 
Το πολυδύναμο ακροφύσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό χαλιών ή 
δαπέδων. 

- Πιέζοντας με το πόδι τον επιλογέα στο επάνω μέρος του ακροφυσίου, εξέρχεται η 
βούρτσα σάρωσης δαπέδων. (Εικόνα 2) 

- Ξαναπιέστε τον επιλογέα ώστε η βούρτσα να εισέλθει πάλι στο ακροφύσιο. (Εικόνα 3) 

 
• Συνδέστε το εξάρτημα για γωνίες, τη βούρτσα ξεσκονίσματος ή το μικρό ακροφύσιο 

(υπάρχει σε ορισμένα μόνο μοντέλα) απευθείας στη χειρολαβή ή στον μεταλλικό σωλήνα. 
- Το εξάρτημα για γωνίες μπορεί να καθαρίσει στενές επιφάνειες ή σημεία με δύσκολη 

πρόσβαση. 
- Με τη βούρτσα ξεσκονίσματος καθαρίζετε υπολογιστές, ράφια βιβλιοθηκών, κλπ. 
- Το μικρό εξάρτημα προορίζεται για μικρές επιφάνειες πχ καθίσματα καρεκλών και 

καναπέδων. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ 
• Πριν από τη λειτουργία της, βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα βρίσκονται στη θέση τους. 

• Ξετυλίξτε αρκετό καλώδιο και βάλτε το φις στην πρίζα. Το ΚΙΤΡΙΝΟ σημάδι πάνω στο 
καλώδιο τροφοδοσίας δείχνει το ιδανικό μήκος καλωδίου ώστε να κινείτε τη σκούπα ομαλά. 
Σταματήστε να ξετυλίγετε το καλώδιο μόλις εμφανιστεί το ΚΟΚΚΙΝΟ σημάδι. 

• Ενεργοποιείτε τη σκούπα πιέζοντας το κουμπί ON/OFF (άνοιγμα/κλείσιμο). Συνιστούμε να 

Πάντοτε αποσυνδέετε την συσκευή από την πρίζα όταν προσαρμόζετε ή 
αφαιρείτε εξαρτήματα! 



 

έχετε το ρυθμιστή ισχύος στο MIN (ελάχιστη ισχύς) πριν από την ενεργοποίηση. 

• Για την επανατύλιξη του καλωδίου τροφοδοσίας, πιέζετε το κουμπί περιτύλιξης με το πόδι 
και ελέγχετε το καλώδιο οδηγώντας το με το χέρι για να αποφύγετε ζημιογόνες εκτινάξεις. 

• Με την περιστροφή του ρυθμιστή ισχύος (δεν τον διαθέτουν 
όλα τα μοντέλα) η ισχύς απορρόφησης προσαρμόζεται σε 
διαφορετικά είδη δαπέδου/χαλιών, πχ για να σκουπίσετε 
κιλίμια και χαλάκια επιλέξτε την ένδειξη MIN (ελάχιστη ισχύς). 

• Προσαρμόστε τον ρυθμιστή απορρόφησης που βρίσκεται στη 
χειρολαβή για να επιτύχετε ελεγχόμενη απορρόφηση. Η 
απορρόφηση ελαττώνεται όταν μεγεθύνεται το στόμιο αέρα. 
(Εικόνα 4) 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 
• Η σακούλα για τη σκόνη πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη θέση της όταν λειτουργεί 

η σκούπα. 

• Εάν δεν υπάρχει σακούλα ή είναι τοποθετημένη με λάθος τρόπο, το κάλυμμα τής 
θήκης της μπορεί να μην κλείνει. 

• Αφού αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα, ανοίγετε το εμπρόσθιο κάλυμμα με το 
κουμπί ανοίγματος θήκης. 

• Αφαιρείτε τη σακούλα και τοποθετείτε καινούρια. 

• Κλείνετε το κάλυμμα πιέζοντάς το προς τα κάτω ωσότου στερεωθεί με ήχο κλικ. 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 
• Εάν λερωθεί το φίλτρο πρέπει να το πλύνετε και να το καθαρίσετε αμέσως. 

Κανονικά πλένεται αφού περάσουν 50 ώρες χρήσης. 

• Καθαρίζετε το φίλτρο με χλιαρό νερό και το αφήνετε να στεγνώσει τελείως. (Εικόνες 
5 & 6) 

• Σκουπίζετε πάντοτε με τα φίλτρα 
στη θέση τους για να μην μειώνεται 
η απορροφητικότητα. 

• Μην καθαρίζετε τα φίλτρα όταν η 
συσκευή είναι στην πρίζα. 

 

Αντικ/ση φίλτρου του μοτέρ 
• Ανασηκώστε τη σακούλα για τη σκόνη και αφαιρέστε το 

φίλτρο προστασίας του μοτέρ. (Εικόνα 7) 

• Εισάγετε καινούριο φίλτρο του μοτέρ και κλείστε το 
εμπρόσθιο κάλυμμα.  

 

 

Αντικατάσταση φίλτρου εξαγωγής αέρα 
• Ανοίξτε τη σχάρα εξαγωγής αέρα για να βγάλετε το 

φίλτρο. 

• Αφαιρέστε το φίλτρο. 

• Τοποθετήστε καινούριο φίλτρο στη σχάρα. (Εικόνα 8) 

• Κλείστε τη σχάρα. 
 



 

 
 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Πριν αποφασίσετε να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα επισκευών, μελετήστε 
τον ακόλουθο πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων: 
 

Το μοτέρ δεν 
λειτουργεί.  

☆Το καλώδιο τροφοδοσίας 

δεν συνδέθηκε σωστά στην 
πρίζα. 

☆Η πρίζα έχει χαλάσει. 

☆ Δεν ενεργοποιήσατε τη 

σκούπα.  

☆ Εισάγετε σωστά το καλώδιο 

στην πρίζα.  

☆Ελέγχετε την πρίζα.  

☆Ενεργοποιείτε τη σκούπα.  

Η ισχύς 
απορρόφησης 
είναι μικρή.  

☆ Η σακούλα για τη σκόνη 

γέμισε πλήρως.  

☆ Έχει φράξει η σκούπα.  

☆ Έχει φράξει το φίλτρο.  

☆ Αλλάζετε σακούλα. 

☆ Αφαιρείτε το αντικείμενο 

φραγής. 

☆ Καθαρίζετε το φίλτρο.  

Το καλώδιο 
τροφοδοσίας δεν 
τυλίγεται 
ολόκληρο.  

Το καλώδιο ίσως χαλάρωσε 
κατά την τύλιξη.  

Κρατάτε το καλώδιο τεντωμένο 
καθώς τυλίγεται.  

Το καλώδιο 
τροφοδοσίας δεν 
ξετυλίγεται.  

Το καλώδιο δεν τυλίχτηκε 
σωστά.  

Πιέζετε το κουμπί περιτύλιξης και 
προσπαθείτε να ξανατυλίξετε το 
καλώδιο.  

Ο ρυθμιστής 
ισχύος δεν 
λειτουργεί.  

Η σκούπα έχει χαλάσει.  Απαιτείται επισκευή της σκούπας 
(μόνο από εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό).  

Το καλώδιο 
τροφοδοσίας 
τυλίγεται χωρίς να 
το επιδιώξετε.  

Βλάβη του μηχανισμού 
περιτύλιξης.  

Απαιτείται επισκευή της σκούπας 
(μόνο από εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό).  

Το κάλυμμα της 
σκούπας δεν 
κλείνει.  

Η σακούλα για τη σκόνη 
λείπει ή έχει εγκατασταθεί 
εσφαλμένα.  

Ελέγχετε τη θέση της σακούλας 
στη θήκη ή εισάγετε νέα σακούλα.  

 
 



 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
 
Για να επισκευάσετε τη σκούπα απευθυνθείτε στους εξουσιοδοτημένα καταστήματα 
επισκευών. 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 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 αποβλήτων που 
ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την 
υπηρεσία.  
Η διαφοροποιημένη (χωριστή) διάθεση ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπει τόσο την 
αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την 
ακατάλληλη διάθεση, όσο και την ανακύκλωση των 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. 
 

 


