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Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις 

για μελλοντική αναφορά 

Οδηγίες ασφαλείας 

 Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η βασική 

τροφοδοσία ρεύματος αντιστοιχεί στην τροφοδοσία ρεύματος στον 

πίνακα χαρακτηριστικών της συσκευής (220-240V, 50Hz).  

 Αφαιρείτε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δε βρίσκεται σε 

λειτουργία και πριν πραγματοποιήσετε διαδικασίες καθαρισμού ή 

συντήρησης.  

 Αφαιρείτε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την ανοίξετε. 

 Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλυτικά για τον 

καθαρισμό της συσκευής. 

 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για απορρόφηση 

υγρών. 

 Ενδείκνυται μόνο για οικιακή χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο 

σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσεως. 

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση φθοράς ή 

δυσλειτουργίας. 

 Για επισκευές ή αξεσουάρ επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο 

τεχνικής υποστήριξης. 

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας χαλάσει, προς αποφυγή κινδύνου, θα 

πρέπει να αντικατασταθεί από  εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής 

υποστήριξης.  

 Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών) με περιορισμένη 

σωματική ή νοητική ικανότητα, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή 

γνώση, εκτός από την περίπτωση που επιβλέπονται ή τους έχουν 

δοθεί σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από το 

άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

 Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη 

συσκευή. 

 

 

Για να βγάλετε την συσκευή από την πρίζα τραβήξτε 

το φις από την παροχή. Μην τραβάτε το καλώδιο ή 

τη συσκευή. 

 

 

 

     

Αποφύγετε να πατάτε το καλώδιο με την σκούπα 

όταν την χρησιμοποιείτε.  

 

 

 



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ρουφάτε 

αναμμένα σπίρτα, γόπες από τσιγάρα ή ζεστή 

στάχτη. 

 

 

 

 

 

 

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρεγμένες 

επιφάνειες. 

 

 

 

 

 

  

Μην εμποδίζετε τους αεραγωγούς.  

 

 

 

 

 

 

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ρουφάτε 

βελόνες, καρφίτσες, πινέζες, βίδες κλπ. 

 

 

 

 

 



Διάταξη συσκευής 

 
A- Πέλμα δαπέδου 

B- Κουμπί αλλαγής λειτουργίας πέλματος 

C- Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας επέκτασης 

D- Λαβή 

E- Εύκαμπτος σωλήνας  

F- Κουμπί ασφάλισης καλύμματος 

G- Υποδοχή σωλήνα 

H- Ένδειξη απορρόφησης 

I- Ακροφύσιο 2 σε 1 για γωνίες, έπιπλα κλπ. 

J- Πλήκτρο αυτόματης περιτύλιξης καλωδίου 

K- Κουμπί φίλτρου 

L- Διακόπτης ρύθμισης ισχύος απορρόφησης 

M- Στήριξη σωλήνα 

N- Διακόπτης On/Off 

 

Συναρμολόγηση ηλεκτρικής σκούπας  

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εξαρτήματα φροντίστε πρώτα να 

απενεργοποιήσετε τη σκούπα και να την αποσυνδέσετε από την παροχή 

ρεύματος. 

 

Συναρμολόγηση εύκαμπτου σωλήνα:  

Τοποθετείστε τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα 

στο άνοιγμα απορρόφησης μέχρι να 

εφαρμόσει καλά στη θέση του και να 

ακούσετε το κλικ.  



Αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα:  

Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα πιέζοντας το κουμπί που βρίσκεται στη 

βάση του και τραβήξτε τον από το άνοιγμα απορρόφησης. 

 

Εφαρμογή του σωλήνα επέκτασης και των εξαρτημάτων: 

 

Τηλεσκοπικός Σωλήνας:  

1. Προσαρμόστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στη χειρολαβή. 

2. Προσαρμόστε το μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα πιέζοντας το 

πλήκτρο προς τα εμπρός και τραβήξτε προς τα έξω το κάτω μέρος 

του σωλήνα στο μήκος επέκτασης που απαιτείται. Στη συνέχεια, απλά 

αφήστε το κλείστρο και αφήστε το να ασφαλίσει στη θέση του. 

3. Προσαρμόστε το πέλμα δαπέδου ή το πέλμα για 

καναπέδες/ταπετσαρίες 

    στον τηλεσκοπικό σωλήνα επέκτασης. 

 

Πέλμα Δαπέδου: 

• Το πέλμα είναι ιδανικό για το καθάρισμα μοκετών και σκληρών 

πατωμάτων.  

• Συνδέστε το πέλμα με τον τηλεσκοπικό σωλήνα.  

• Για τον καθαρισμό σκληρών πατωμάτων, πρέπει οι σκληρές τρίχες στη 

βάση του πέλματος να είναι έξω. Για τον καθαρισμό χαλιών πρέπει να 

είναι μέσα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείστε το κουμπί στο επάνω 

μέρος του πέλματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ρύγχος και Βούρτσα  

• Συνδέστε το εξάρτημα αυτό στην άκρη του τηλεσκοπικού σωλήνα ή 

στην άκρη του πλαστικού σωλήνα. Το ρύγχος είναι κατάλληλο για τον 

καθαρισμό σε καλοριφέρ, σχισμές, γωνίες, ταπετσαρίες αλλά και για τον 

καθαρισμό ανάμεσα στα μαξιλάρια αλλά και σε μέρη που 

προσεγγίζονται δύσκολα. 

 

 

 



• Η βούρτσα είναι κατάλληλη για καναπέδες, παραθυρόφυλλα, βιβλία, 

φωτιστικά, ράφια κτλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσοχή: Για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής παρακαλείσθε να 

καθαρίζετε το πέλμα δαπέδου σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Οδηγίες χρήσεως 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ξετυλίξτε το καλώδιο και συνδέστε τη 

συσκευή με την πρίζα. Το κίτρινο σημάδι στο καλώδιο υποδεικνύει το 

ιδανικό μήκος ενώ το κόκκινο σημάδι υποδεικνύει το μέγιστο σημείο και 

δεν πρέπει να το ξεπερνάτε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να μαζέψετε το καλώδιο, πατήστε τον διακόπτη περιτύλιξης καλωδίου 

με το ένα χέρι και κατευθύνετε με το άλλο χέρι το καλώδιο προς τη θέση 

αποθήκευσης προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ζημιές καθώς αυτό 

τυλίγεται. Σε περίπτωση που το καλώδιο δεν περιτυλιχθεί, ξανατραβήξτε 

το και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. 

 

Προσοχή: Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο 

ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (ON/OFF), πριν βγάλετε το καλώδιο 

του ρεύματος από την πρίζα. 

Κόκκινο/κίτρινο σημάδι στο 

καλώδιο τροφοδοσίας. 



Πατήστε τον διακόπτη ON/OFF για να ξεκινήσει η λειτουργία της. Μετά τη 

χρήση, πατήστε τον διακόπτη ON/OFF για να τερματίσετε τη λειτουργία 

της συσκευής και βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Διακόπτης ρύθμισης ισχύος απορρόφησης 

Ο διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας προσαρμόζει την ισχύ 

απορρόφησης. Για παράδειγμα, μέγιστη ισχύς μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό χαλιών, σκληρών δαπέδων κλπ. και 

μειωμένη ισχύς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό κουρτινών 

και ταπετσαρίας. 

 

 

 

 

 

 
 

Αντικατάσταση σακούλας  

1. Αφού αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα, πατήστε το κουμπί 

ασφάλισης καλύμματος και ανοίξτε προς τα πάνω. 

2. Αφαιρέστε τη σακούλα και τοποθετήστε την καινούρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φίλτρα 

 
Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με δύο φίλτρα. 

1. Το φίλτρο του μοτέρ το προστατεύει από υπολείμματα σκόνης.  

Το φίλτρο αυτό είναι τοποθετημένο ανάμεσα στη χάρτινη σακούλα και 

το μοτέρ, και αφαιρείται αφού πρώτα ανοίξετε το κάλυμμα της 

ηλεκτρικής σκούπας. Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται σε περίπτωση 

εμφανούς βλάβης. Σε κάθε άλλη περίπτωση τινάξτε ή φυσήξτε ώστε να 

απομακρυνθεί η σκόνη. Επανατοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του. 



Σιγουρευτείτε ότι το φίλτρο είναι τοποθετημένο σωστά στη θέση του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Το φίλτρο αέρα εξαγωγής (HEPA) εξασφαλίζει τον καθαρό αέρα κατά 

τη διάρκεια της χρήσης της ηλεκτρικής σκούπας. Το φίλτρο θα πρέπει να 

καθαρίζεται όταν φαίνεται βρώμικο. Για αφαίρεση του φίλτρου αέρα 

εξαγωγής, αφαιρέστε πρώτα το σχαράκι του φίλτρου πιέζοντας το 

κουμπί K στο επάνω μέρος της σκούπας. Στη συνέχεια εισάγετε το 

καθαρό φίλτρο στο σχαράκι και επανατοποθετήστε το στο πάνω μέρος 

της συσκευής. Σιγουρευτείτε ότι το φίλτρο είναι τοποθετημένο ίσια και 

κλείνει πάλι ομαλά.  

 

Σωστή απόρριψη του προϊόντος 
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος 

υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε 

το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να 

απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι 

δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν 

την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής 

επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το 

περιβάλλον  και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
IMPORT & DISTRIBUTION 

DATA MEDIA KAISIDIS NTEMIS & SIA E.E 

www.data-media.gr info@data-media.gr 
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