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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 

 

1) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF 

2. ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

3. ΚΟΥΜΠΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

4. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

5. ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 

6. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ (360 ΜΟΙΡΩΝ) 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΩΛΗΝΑ 

7. ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 

8. ΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

9. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

11. ΡΟΔΑΚΙΑ 

12. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

13. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 

14. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

15. ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ                                 

16. ΠΕΛΜΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ               

17. TURBO ΒΟΥΡΤΣΑ 

18. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΛΗΡΑ  

 ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ          17           18         19 

19. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΖΩΑ 

 

                               
 

 

 

 

 

Σημείωση: η Turbo βούρτσα,  η βούρτσα για τα σκληρά πατώματα και παρκέ 

και το εξάρτημα για ζώα που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία είναι 

προϊόντα δωροθεσίας και δεν ενδείκνυνται για δοκιμές με τα νέα ενεργειακά 

πρότυπα ERP.  

2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:  

  



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Συνδέστε τα εξαρτήματα του εύκαμπτου σωλήνα: 

Πιέστε ταυτόχρονα τα ελαστικά πτερύγια στα δύο πλάγια της κεφαλής του εύκαμπτου 

σωλήνα και κρατώντας τα πατημένα, εισάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα στην υποδοχή 

του. 

2. Συνδέστε τον μεταλλικό (τηλεσκοπικό) σωλήνα στο καμπυλωτό άκρο του 

εύκαμπτου σωλήνα. 

3. Εφαρμόστε τα διάφορα ακροφύσια/διάφορες βούρτσες στον τηλεσκοπικό σωλήνα, 

ανάλογα με την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. Η βούρτσα δαπέδου έχει δύο 

θέσεις, μία για μαλακές επιφάνειες και μία για υφάσματα. Το πολυδύναμο ακροφύσιο 

είναι κατάλληλο για στενές/γωνιώδεις επιφάνειες. 

- Η βούρτσα turbo είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό κρεβατιών, καναπέδων, κλπ. 

- Το εξάρτημα για σκληρά πατώματα και παρκέ είναι κατάλληλο για το καθαρισμό όλων 

των δαπέδων. 

- Το εξάρτημα για ζώα είναι κατάλληλο για φροντίδα κατοικίδιων. 

4. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή: 

Πιάστε το φις και τραβήξτε έξω το καλώδιο. Συνδέστε το φις στην πρίζα. Βεβαιωθείτε 

ότι η παροχή ρεύματος (τάση) αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα 

επισήμανσης τεχνικών χαρακτηριστικών. Πιέστε τον διακόπτη on/off για να ανάψει η 

σκούπα. Ρυθμίστε την ισχύ στο επιθυμητό επίπεδο. 

5. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή: 

Μετά τη χρήση, πιέζετε τον διακόπτη on/off και η συσκευή κλείνει. 

Αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα, πιέζετε το κουμπί περιτύλιξης καλωδίου και το 

καλώδιο εισέρχεται στο εσωτερικό της συσκευής. 

6. Για να περιφέρετε τη συσκευή στα δωμάτια, την βγάζετε κάθε φορά από την πρίζα 

και την μεταφέρετε με τη βοήθεια της λαβής. Ποτέ μην τραβάτε τη συσκευή από το 

καλώδιο για να την μετακινήσετε. 

 

3) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 

 

1. Όταν ο δείκτης πληρότητας της σακούλας γίνει κόκκινος, πρέπει να αδειάσετε τη 

σακούλα όπου σωρεύεται η σκόνη, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: 

(α) Ανοίγετε το εμπρόσθιο κάλυμμα πιέζοντας το κουμπί που το κλειδώνει. 

(β) Αφαιρείτε τη σακούλα όπου σωρεύεται η σκόνη. 

(γ) Αδειάζετε τη σκόνη από τη σακούλα. 

(δ) Τοποθετείτε τη σακούλα πάλι στη θέση της. 

(ε) Κλείνετε το εμπρόσθιο κάλυμμα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

1. Το φίλτρο προστασίας του μοτέρ (κάτω από το εμπρόσθιο κάλυμμα) πρέπει να 

αφαιρείται και να ξεπλένεται με νερό δύο φορές το χρόνο ή όταν είναι  

εμφανώς ρυπαρό. Εάν φθαρεί το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί με 

καινούριο. Ο καθαρισμός του φίλτρου HEPA γίνεται με μαλακό πινέλο. 



 

2. Το ρυπαρό φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται εγκαίρως. Αρκεί να απασφαλίσετε το 

πλέγμα και να τινάξετε το φίλτρο ώστε να φύγει η συσσωρευμένη σκόνη. Στη 

συνέχεια επανατοποθετείτε το φίλτρο και ασφαλίζετε το πλέγμα. 

 

Σημάνσεις στο καλώδιο τροφοδοσίας 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ξετυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας, μην ξεπερνάτε το κόκκινο 

σημάδι. Το ιδανικό μήκος ξετυλιγμένου καλωδίου επισημαίνεται με το κίτρινο σημάδι. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα πριν από κάθε 

δραστηριότητα συντήρησης ή καθαρισμού. 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

 

Γενικές πληροφορίες 

 

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος. 

2. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνον όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. 

3. Εάν προκληθεί ζημία επειδή δεν ακολουθήσατε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, 

η εγγύηση παύει αυτομάτως να ισχύει. Ο κατασκευαστής/ο εισαγωγέας δεν φέρει 

ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται λόγω μη ανάγνωσης του εγχειριδίου οδηγιών, 

λόγω αμελούς χρήσης ή λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος 

εγχειριδίου.  

4. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. 

5. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες 

σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 

εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευθεί στη χρήση της συσκευής από άτομο 

υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

6. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 

7. Αποσυνδέετε πάντοτε το καλώδιο και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει: 

-προτού την μετακινήσετε 

-προτού την αποθηκεύσετε 

-προτού προχωρήσετε σε συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση των μερών της 

-προτού την καθαρίσετε ή συντηρήσετε 

-μετά τη χρήση της. 

8. Σε περίπτωση απόφραξης της βούρτσας, του εύκαμπτου ή του τηλεσκοπικού 

σωλήνα, καθαρίζετε πρώτα τη συσκευή αποφράζοντάς την και μετά την 

επαναλειτουργείτε. 

9. Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε σημεία/χώρους με 

υψηλή θερμοκρασία. 



10. Εάν διαπιστώσετε κάποιον ασυνήθιστο θόρυβο, οσμή, καπνό ή άλλο ασύνηθες 

φαινόμενο κατά τη λειτουργία της συσκευής, κλείστε το διακόπτη και αποσυνδέστε την 

από την πρίζα. Κατόπιν επικοινωνήστε με το αρμόδιο κατάστημα για την επισκευή της. 

Μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. 

11. Εάν προκληθεί ζημία στο καλώδιο τροφοδοσίας, στον διακόπτη ή στο μοτέρ, 

ζητήστε την επισκευή ή την αντικατάστασή τους μόνον από εξειδικευμένο πρόσωπο. 

Μην πατάτε το καλώδιο. 

 

Χρήση της συσκευής  

 

1. Η σκούπα προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες χρήσεις, όπως: 

α. Σε χώρους για το προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά 

περιβάλλοντα. 

β. Σε αγροικίες. 

γ. Σε χώρους των πελατών σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού 

τύπου. 

δ. Σε πανσιόν που προσφέρουν ύπνο και πρόγευμα. 

2. Κάθε χρήση των βοηθητικών εξαρτημάτων που δεν συστήνεται από τον 

κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό. 

3. Χρησιμοποιείστε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο και στεγνό περιβάλλον, 

μακριά από νερό. 

4. Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλα υγρά διότι 

υπάρχει θανατηφόρος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 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 μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει αφενός την 

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

ακατάλληλη διάθεση, και αφετέρου 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. 



 


