
 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ  

ΜΟΝΤΕΛΟ: R-121 

 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν τη λειτουργία 

της συσκευής και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 

συσκευής ή επιβλέπονται από υπεύθυνα άτομα.  

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή.  

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από 

τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ώστε να αποφευχθεί 

κάθε κίνδυνος.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Η συσκευή εκπέμπει ακτινοβολία UV. Μην κοιτάζετε απευθείας 

την πηγή του φωτός.  

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, ακτινοβολία ή αναμμένο 

τσιγάρο.  

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε τα ακόλουθα αντικείμενα:  

1. Όλα τα υγρά όπως νερό και διαλυτές ουσίες.  

2. Ασβέστη, τσιμέντο, στάχτη και άλλα κατασκευαστικά υλικά και σκόνη ή 

απορρίμματα.  

3. Ζεστά αντικείμενα, όπως τσιγάρα. 

4. Αιχμηρά αντικείμενα όπως γυάλινα κομμάτια κτλ. 

5. Εύφλεκτα και εκρηκτικά αντικείμενα, όπως βενζίνη ή αλκοόλη. 

● Μην επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουν ή να λειτουργούν τη συσκευή προς 

αποφυγή ατυχημάτων.  

● Η συσκευή σας είναι ηλεκτρική. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλα. Μην 

αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη.  

● Η συσκευή θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια του 

καθαρισμού, της συντήρησης ή κατά την αποθήκευση.  

● Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να κλείσετε τη συσκευή. Κρατήστε το 

φις για να το αφαιρέσετε από την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.  

● Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

συσκευής, αντιστοιχεί με την τάση του ηλεκτρικού σας κυκλώματος.  

● Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από αιχμηρά αντικείμενα προς 

αποφυγή βλάβης.  

● Προς αποφυγή πυρκαγιάς, μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό και μη την εκθέτετε σε 

συσκευές θέρμανσης.  

● Μη λειτουργείτε τη συσκευή στις παρακάτω περιπτώσεις και απευθυνθείτε στο 

πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις:  



- Η συσκευή έχει υποστεί πτώση και συνεπώς έχει καταστραφεί.  

- Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει καταστραφεί.  

● Σταματήστε τη λειτουργία της συσκευής αν η είσοδος αναρρόφησης έχει 

μπλοκαριστεί για να αποφευχθούν ζημιές (όπως υπερθέρμανση) στο μοτέρ ή 

παραμορφώσεις στα πλαστικά μέρη λόγω υπερθέρμανσης του μοτέρ.  

 

Περιεχόμενα 

 

Εισαγωγή                                             

Χρήση συσκευής                                      

Συντήρηση                                           

Αντιμετώπιση προβλημάτων  

SAFETY INTRODUCTION                                     

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  

 

1. Μπουτόν λειτουργιών 

2. Μπουτόν On/Off 

3. Μπουτόν απελευθέρωσης κάδου περισυλλογής σκόνης 

4. Φωτεινή ένδειξη λειτουργιών  

5. Κάδος συλλογής σκόνης 

6. Περιστρεφόμενη βούρτσα 

7. Λάμπα UV  

 



 
 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

Καθαρισμός επιφάνειας 

Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στο στρώμα, πιέστε το μπουτόν On/Off για να 

ενεργοποιηθεί η συσκευή και κάντε κινήσεις προς τα πίσω και μπρος για να 

καθαρίσετε την επιφάνεια.  



 
 

Μπουτόν λειτουργιών: πιέστε το μπουτόν λειτουργιών για να επιλέξετε μεταξύ των 3 

λειτουργιών διαδοχικά.  

 

Α. - Λειτουργία αναρρόφησης + Λειτουργία περιστροφής και ανάδευσης + 

Λειτουργία UV: Αυτή η λειτουργία είναι προεπιλεγμένη όταν ενεργοποιείται η 

συσκευή. Οι 3 φωτεινές ενδείξεις VACCUM, BEAT, UV LAMP, θα είναι αναμμένες. 

Πιέστε 

Κρατήστε 

Κινηθείτε πίσω και 

μπρος 

Στρώμα 

Πιέστε 

Επιλέξτε μεταξύ των 3 

λειτουργιών, η φωτεινή 

ένδειξη είναι αναμμένη  

Α 

Β 

Γ 



 
 

 

 

Β. - Λειτουργία αναρρόφησης + Λειτουργία περιστροφής και ανάδευσης: Πιέστε το 

μπουτόν λειτουργιών και θα μεταβεί σε αυτή τη λειτουργία. Οι 2 φωτεινές ενδείξεις 

BEAT και VACUUM θα είναι αναμμένες. 

 

 

 

 



Γ. - Λειτουργία αναρρόφησης + Λειτουργία UV: Πιέστε το μπουτόν λειτουργιών και 

από τη λειτουργία Β, η συσκευή θα μεταβεί σε αυτή τη λειτουργία. Οι 2 φωτεινές 

ενδείξεις VACUUM και UV LAMP, θα είναι αναμμένες. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

1. Μην ακτινοβολείτε το ανθρώπινο σώμα, καθώς η λάμπα UV είναι επιβλαβής. 

2. Αν η λάμπα σπάσει κατά τη διάρκεια της χρήσης, επικοινωνήστε με 

εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις, μην την αντικαταστήσετε μόνοι σας.  

3. Η λάμπα πρέπει να είναι σε απόσταση 5-10εκ. από την επιφάνεια και η γωνία 

κλίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ° για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της.  

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

Καθαρισμός κάδου 

Αφαιρέστε τη σκόνη τακτικά για να εξασφαλίσετε σταθερή απορροφητικότητα.  

 

1. Πιέστε το μπουτόν απελευθέρωσης του κάδου συλλογής σκόνης και αφαιρέστε 

τον κάδο σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους. 



 
 

2. Στρέψτε το αριστερά και αφαιρέστε το καπάκι του κάδου.  

 
 

3. Αφαιρέστε το βαμβακερό φίλτρο και το ανοξείδωτο φίλτρο. Καθαρίστε το 

ανοξείδωτο φίλτρο και τινάξτε το βαμβακερό φίλτρο.（Μην ακολουθήσετε αντί

στροφες διαδικασίες) 

 
 

Πιέστε 

Σηκώστε 

Στρέψτε 

αριστερόστροφα 

Αφαιρέστε το καπάκι του κάδου 

Ο κάδος είναι γεμάτος 
Ο κάδος είναι γεμάτος 

Βαμβακερό φίλτρο 

Ανοξείδωτο φίλτρο 

Αδειάστε τον κάδο 

Τινάξτε ελαφρώς 

το βαμβακερό 

φίλτρο 
Καθαρίστε με 

τρεχούμενο νερό 



4. Αφού στεγνώσουν εντελώς όλα τα μέρη, συναρμολογήστε τον κάδο με την 

αντίστροφη διαδικασία από την αποσυναρμολόγηση. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ : Τα παραπάνω βήματα προτείνονται μετά από κάθε άδειασμα του 

κάδου; Το βαμβακερό φίλτρο θα πρέπει να αντικατασταθεί σε καθορισμένο χρόνο 

μετά από 30-50 ώρες.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή και έχετε αφαιρέσει το φις από 

την πρίζα πριν ανοίξετε το καπάκι του κάδου.  

2. Προς αποφυγή τραυματισμού, κρατήστε τη συσκευή με προσοχή.  

3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν στεγνώσει εντελώς πριν την επόμενη χρήση.  

4. Μην τρίβετε το φίλτρο ή ασκείτε υπερβολική δύναμη.  

5. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει ασφαλίσει σωστά κατά τη συναρμολόγηση.  

6. Αλλάξτε το φίλτρο αν έχει υποστεί ζημιά ή αν μετά τον καθαρισμό δεν επανέλθει 

στην αρχική του κατάσταση.  

 

Καθαρισμός περιστρεφόμενης βούρτσας: 

Για να αποφύγετε τις συνέπειες από τη βρώμικη περιστρεφόμενη βούρτσα, 

καθαρίστε τη και διαφυλάξτε τη.  

 

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή ένα νόμισμα 

για να περιστρέψετε το κλείδωμα προς τα αριστερά από το 

"    "   στο   "    ". 

 

2. Αφαιρέστε την περιστρεφόμενη βούρτσα και το κάλυμμα αυτής για να το  

καθαρίσετε και συναρμολογήστε τη αντίθετα προς τα βήματα 

αποσυναρμολόγησης.  



 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

1.Πριν αποσυναρμολογήσετε την περιστρεφόμενη βούρτσα, βεβαιωθείτε ότι η 

συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι έχετε αφαιρέσει το φις από την πρίζα.  

2. Όταν ο αγωγός της βούρτσας έχει φράξει από σκόνη, καθαρίστε τον με τη βοήθεια 

ενός κατάλληλου εργαλείου. 

3. Εκτός από την περιστρεφόμενη βούρτσα και το κάλυμμα, κανένα άλλο μέρος δε 

μπορεί να πλυθεί με νερό. . 

4. Μη λαδώνετε τις άκρες της βούρτσας.  

5. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει ασφαλίσει σωστά κατά τη συναρμολόγηση.  

6. Μην αγγίζετε την περιστρεφόμενη βούρτσα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.  

 

Καθαρισμός λάμπας UV  

Για να διασφαλίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα εξάλειψης των ακάρεων, καθαρίστε 

τακτικά τη λάμπα UV.  

 

 



Αφαιρέστε τις βίδες στο κάλυμμα της λάμπας UV με ένα κατσαβίδι και σκουπίστε 

μαλακά την επιφάνεια της λάμπας UV με μία στεγνή πετσέτα, αφού πρώτα 

αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα. Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, 

ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία από την αποσυναρμολόγηση για να 

συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.  

 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

1. Πριν τον καθαρισμό της λάμπας UV, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη 

συσκευή και έχετε αφαιρέσει το φις από την πρίζα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάμπα UV 

Προστατευτικό 

κάλυμμα λάμπας UV 

Σκουπίστε με ένα πανί 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Η απορροφητικότητα 

είναι αδύναμη 

- Ο κάδος έχει πάρα πολύ 

σκόνη 

- Το βαμβακερό φίλτρο 

έχει φράξει 

- Ο αγωγός της βούρτσας 

έχει φράξει 

- Τα πλενόμενα μέρη δεν 

έχουν στεγνώσει πλήρως 

μετά τον καθαρισμό 

- Καθαρίστε αμέσως 

- Πλύντε το βαμβακερό 

φίλτρο 

- Καθαρίστε το από το 

φράξιμο 

- Στεγνώστε τα μέρη σε 

δροσερό μέρος μετά τον 

καθαρισμό 

Η λάμπα UV δε δουλεύει 
- Είναι μακριά από τις 

επιφάνειες καθαρισμού  

- Η συσκευή έχει 

τοποθετηθεί σε όρθια 

θέση 

- Το διαφανές κάλυμμα 

δεν είναι καθαρό  

- η λάμπα UV είναι 

κατεστραμμένη  

- Κάτω από φυσιολογικές 

συνθήκες, η λάμπα θα 

ανάψει όταν η απόσταση 

ανάμεσα σε αυτή και στην 

επιφάνεια καθαρισμού 

είναι 5εκ.  

- Η γωνία κλίσης της 

συσκευής δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 30 °.  

- Καθαρίστε το διαφανές 

κάλυμμα με ένα στεγνό 

πανί.  

- Επικοινωνήστε με 

εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο σέρβις για 

να σας αντικαταστήσει τη 

λάμπας 

Η περιστρεφόμενη 

βούρτσα ξαφνικά δε 

δουλεύει 

- Η περιστρεφόμενη 

βούρτσα έχει φράξει από 

κάποιο αντικείμενο  

- O ιμάντας έχει φύγει από 

τη θέση του ή έχει σπάσει. 

- Καθαρίστε τη βούρτσα 

- Ανοίξτε το κάλυμμα της 

βούρτσας και ελέγξτε αν ο 

ιμάντας έχει φύγει από τη 

θέση του ή έχει σπάσει 

Η συσκευή δε λειτουργεί 
- Το φις έχει χαλαρώσει 

από την πρίζα ή δεν 

περνάει ηλεκτρικό ρεύμα 

από την πρίζα. 

-Ελέγξτε αν το φις είναι 

καλά τοποθετημένο στην 

πρίζα και αν από την 

πρίζα περνάει ρεύμα ή όχι 



- Το μπουτόν λειτουργίας 

δεν ενεργοποιείται 

- Πιέστε προς τα κάτω το 

μπουτόν 

Η συσκευή ξαφνικά 

σταματάει να λειτουργεί  

- Ο κάδος είναι γεμάτος 

- Η απορρόφηση της 

συσκευής έχει φράξει 

- Το βαμβακερό φίλτρο 

έχει φράξει από ξένα 

αντικείμενα 

Η συσκευή διαθέτει 

προστασία από την 

υπερθέρμανση του μοτέρ. 

Σε τέτοια περίπτωση, 

αποσυνδέστε τη συσκευή 

από την πρίζα , αφαιρέστε 

το εμπόδιο και αφήστε τη 

συσκευή εκτός λειτουργίας 

για 2 ώρες πριν την 

επόμενη χρήση.  

 

Για άλλες βλάβες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 

σέρβις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

 

 


