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Αγαπητέ πελάτη, 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. Τα προϊόντα HÆGER έχουν παραχθεί για 

να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών που προτιμούν υψηλά  πρότυπα ποιότητας, 

λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε ευχαριστημένοι με αυτήν τη 

συσκευή. Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι εξοικειωμένος με τις κοινές διαδικασίες χειρισμού 

οικιακών συσκευών. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για πρώτη φορά, 

διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο για μελλοντική 

αναφορά. Εάν παραδώσετε αυτήν τη συσκευή σε οποιονδήποτε άλλο στο μέλλον, δώστε του 

επίσης αυτές τις οδηγίες. 

 

Οδηγίες ασφαλείας 
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τον περιέκτη της. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο σκόνης. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, 
εγκαταστήστε το φίλτρο σκόνης και βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι καλά κλειστό. 

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εκρηκτικές ή εύφλεκτες ουσίες, στάχτη 
πυρακτώσεως ή άλλο υλικό, καμένο υλικό, καρφιά, καρφίτσες, κελύφη αυγών, οποιοδήποτε 
αιχμηρό αντικείμενο ή μεταλλικά αντικείμενα. 

• Αφού πλύνετε το δοχείο και/ή το φίλτρο, περιμένετε μέχρι να στεγνώσουν τελείως αυτά τα 
μέρη πριν τα συναρμολογήσετε ξανά. Μην συναρμολογείτε υγρά ή υγρά μέρη. 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 

• Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού δεν είναι ποτέ μπλοκαρισμένα. 

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκόνη τσιμέντου, ρινίσματα, πριονίδι ή σκόνη 
μετάλλου, γιατί μπορεί να μπλοκάρουν το φίλτρο, να γίνουν λειαντικά και να βλάψουν τον 
κινητήρα, προκαλώντας απώλεια της εγγύησης. 

• Μην προσπαθείτε να ανοίξετε το δοχείο όταν η συσκευή λειτουργεί, επειδή είναι 
επικίνδυνο. 

• Επαναφορτίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μόνο το κάθισμα επαναφόρτισης. Μην 
χρησιμοποιείτε διαφορετικούς προμηθευτές ρεύματος ή φορτιστές μπαταρίας γιατί μπορεί 
να είναι επικίνδυνο. 

• Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση. 

• Μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές του φορτιστή μπαταρίας. 

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας και μην την ρίχνετε στη φωτιά, 
κίνδυνος έκρηξης. 

• Μη χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο εσωτερικό της συσκευής για 
άλλες χρήσεις ή άλλες συσκευές. 

• Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, προχωρήστε ως εξής: 

- Ανατρέξτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να επιτρέψετε την 
αντικατάσταση των μπαταριών σας. 



Ελληνικά 

2 

 

 

 

• Οι μη λειτουργικές μπαταρίες που περιλαμβάνονται στη συσκευή θα πρέπει να 
απορριφθούν ξεχωριστά ως ειδικά απόβλητα, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στα 
εξουσιοδοτημένα κέντρα συλλογής ειδικών απορριμμάτων ή στις εγκαταστάσεις του δήμου 
σας. 

• Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιδικά παιχνίδια. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν 
με πλαστικές σακούλες. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. 

 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και 
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν κινδύνους που εμπλέκονται. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 

 Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από 
παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη. 

Περιγραφή συσκευής 
1. Κουμπί ανοίγματος 
2. Διακόπτης ON/OFF 

3. Ένδειξη φόρτισης  
4. Λαβή 

5. Επαφή επαναφόρτισης 
6. Μονάδα κινητήρα 

7. Ανοίγματα εξαερισμού  
8. Σκόνη + φίλτρο κινητήρα 

9. Ένδειξη μέγιστης στάθμης σκόνης  
10. Διάφραγμα αναρρόφησης 

11. Δοχείο σκόνης  
12. Θήκη επαναφορτισης 

13. Βύσμα επαναφόρτισης  
14. Στήριγμα για στερεωτικό υγρού 

15. Προσάρτημα αναρρόφησης υγρού  
16. Προσαρμογέας κύριας τροφοδοσίας 

17. Βούρτσα προσάρτησης για προέκταση  
18. Στήριγμα για προέκταση 

19. Ακροφύσιο επέκτασης 

      Στερέωση της θήκης επαναφόρτισης στον τοίχο 

 
1. Επιλέξτε ένα κατάλληλο μέρος για τη βάση φόρτισης που πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν στεγνό και κοντά στην πρίζα. 

2. Βεβαιωθείτε ότι δεν τρυπάτε ή καταστρέφετε σωλήνες ή καλώδια. Μάθετε πού μπορεί 
να τρέχουν σωλήνες ή καλώδια και αποφύγετε τους. 

3. Τώρα κρατήστε τη θήκη επαναφόρτισης στην επιλεγμένη θέση και σημειώστε τις τρύπες 
με ένα μολύβι. 

4. Στη συνέχεια, συνδέστε τη θήκη επαναφόρτισης στον τοίχο χρησιμοποιώντας τη σχετική 
βίδα και πείρους. 

5. Χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες που περιλαμβάνονται στη συσκευή. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μπαταρία περιλαμβάνει μπαταρίες Ni-MH. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σε κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών αποβλήτων (ΑΗΗΕ) εγκεκριμένου από τον δήμο σας, επειδή περιέχει 
μπαταρίες Ni-MH, χαρακτηρίζεται ως ειδικό απόβλητο. 
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Οδηγίες χρήσης 
 

1. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε την εσωτερική και εξωτερική 
συσκευασία. 

2. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο κινητήρα έχει εγκατασταθεί σωστά (δείτε την παράγραφο 
"Πώς να αδειάσετε το δοχείο και να καθαρίσετε το φίλτρο"). 

3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF είναι στη θέση OFF (απενεργοποιημένος). 
4. Τοποθετήστε το βύσμα του μετασχηματιστή στην πρίζα. 
5. Τοποθετήστε τη συσκευή για επαναφόρτιση (βλέπε παράγραφο "Επαναφόρτιση της 

συσκευής"). 

Σημείωση: Για πρώτη φορά πρέπει να επαναφορτίσετε τη συσκευή για τουλάχιστον 14 
συνεχόμενες ώρες. 

Χρήση της συσκευής για ξηρή αναρρόφηση 

 
1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη θήκη επαναφόρτισης. 
2. Χρησιμοποιήστε το συνημμένο επέκτασης ως τελικό αξεσουάρ. Ασκήστε πίεση για να το 

συνδέσετε. 
3. Το εξάρτημα της βούρτσας δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας στη συσκευή. Πρέπει να 

προσαρτηθεί στο συνημμένο επέκτασης μόνο όταν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε. 
4. Η συσκευή μπορεί να απορροφήσει ψίχουλα ακόμη και χωρίς το ακροδέκτη σύνδεσης. 
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή κινώντας το διακόπτη προς τα εμπρός. 
6. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, κρατήστε πάντα το ακροφύσιο αναρρόφησης στραμμένο 

προς τα κάτω. 
7. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ενεργοποιήστε ξανά τον διακόπτη μετακινώντας την 

προς τα πίσω. 

         Σημείωση: Αδειάστε το δοχείο και καθαρίστε το φίλτρο όταν: 
- Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται. 
- Από το ακροφύσιο αναρρόφησης βγαίνουν ψίχουλα. 
- Κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν αντικαταστήσετε τη συσκευή στο κάθισμα επαναφόρτισης. 

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή για να απορροφήσετε υγρά 

 
1. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα αναρρόφησης υγρού ως τελικό εξάρτημα. Ασκήστε πίεση για 

να το συνδέσετε. 
2. Πιέστε το διακόπτη προς τα εμπρός για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
3. Κρατήστε τη συσκευή αναμμένη ανά πάσα στιγμή με την είσοδο αναρρόφησης προς τα 

κάτω. 
4. Τραβήξτε το διακόπτη προς τα πίσω για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

Σημείωση: Αδειάστε το δοχείο αμέσως μετά τη χρήση και πλύνετε το φίλτρο. Ξεπλύνετε το 
δοχείο και το φίλτρο σε κρύο νερό και αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν εντελώς πριν τα 
συναρμολογήσετε ξανά. 

Επαναφόρτιση της συσκευής 
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1. Τοποθετήστε το βύσμα του μετασχηματιστή στην πρίζα. 
2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης on/off είναι στη θέση OFF (απενεργοποιημένος). 
3. Φορτίστε ξανά τη συσκευή. Όταν η συσκευή τοποθετηθεί σωστά, τότε η λυχνία LED θα 

εμφανίσει κόκκινο φως. Σημείωση: όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, κρατήστε τη 
πάντα τοποθετημένη στη βάση φόρτισης. 

4. Μετά από 5 λεπτά συνεχούς χρήσης, η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να μειωθεί. 
5. Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση της και αφήστε την να επαναφορτιστεί για τουλάχιστον 

2 ώρες. 
6. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται μέχρι να τελειώσουν οι μπαταρίες, θα πρέπει στη συνέχεια 

να επαναφορτιστεί με έναν πλήρη κύκλο επαναφόρτισης 14 συνεχόμενων ωρών. 
7. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς φόρτιση για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
 

Πώς να αδειάσετε το δοχείο και να καθαρίσετε το φίλτρο 
1. Πατήστε το κουμπί ανοίγματος και ξεκλειδώστε το δοχείο σκόνης. 

2. Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης από το εσωτερικό του δοχείου και αδειάστε το δοχείο σκόνης. 

3. Καθαρίστε το φίλτρο κινητήρα και, εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το εσωτερικό του 
δοχείου με ένα στεγνό πανί. 

4. Αντικαταστήστε σωστά το φίλτρο κινητήρα στο δοχείο. 

5. Συναρμολογήστε ξανά το δοχείο και το σώμα, εισάγοντας στην αρχή το κάτω μέρος και 
έπειτα το πάνω μέρος, για να επιτευχθεί το πλήρες κλείσιμο. 

Σημείωση: Μετά από μια εντατική ή μακρά χρήση, είναι απαραίτητο να αλλάξετε το φίλτρο 
κινητήρα με ένα νέο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο του κινητήρα είναι 
σπασμένο. 

 

Καθαρισμός και Συντήρηση 
• Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αφαιρέστε την πάντα από τη θέση της και βεβαιωθείτε ότι 

έχει κρυώσει εντελώς. 

• Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται με ένα στεγνό πανί. 

• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά. 

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος, μην καθαρίζετε τη συσκευή με βρεγμένα 
πανιά. 

• Φυλάξτε το σε στεγνό και καθαρό μέρος. 

• Μόνο το δοχείο σκόνης και το φίλτρο σκόνης μπορούν να πλυθούν σε κρύο νερό. Αφήστε τα 
μέρη να στεγνώσουν τελείως πριν την συναρμολόγηση. 

• Μην βυθίζετε το σώμα της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά. 

• Μην βυθίζετε τον παροχέα ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά. 

• Μην βυθίζετε τη θήκη επαναφόρτισης ή τον μετασχηματιστή σε νερό ή άλλα υγρά. 

• Μην πλένετε τη συσκευή ή τα μέρη της στο πλυντήριο πιάτων. 

• Μην πλένετε κανένα στοιχείο της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων. 
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  Μπαταρία 

 Αυτή η συσκευή περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία (Ni-MH), η οποία μπορεί να 
αφαιρεθεί για αντικατάσταση ή απόρριψη. Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, 
βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται μόνο μια γνήσια μπαταρία. 

Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται από τη μονάδα όταν οι μπαταρίες δεν παρέχουν πλέον 
ενέργεια μετά τη φόρτιση ή όταν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή. 

 Χαλαρώστε τη βίδα και σύρετε προς τα έξω την μπαταρία από το κάτω μέρος της 
συσκευής και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Για να το κάνετε αυτό, κόψτε ή σπάστε τα 
καλώδια που είναι κολλημένα στις μπαταρίες 

 Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες σας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. 

 

    Προσέξτε να μην αγγίξετε το υγρό που διαρρέει από τις μπαταρίες 
 

 Πλύνετε τα χέρια σας αφού αφαιρέσετε τις μπαταρίες. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν αγγίζουν τις μπαταρίες. 

 Βάλτε τον μεταχειρισμένο συσσωρευτή ή διαρροή σε μια σακούλα και φέρτε τον σε ένα 
πάρκο ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές 
σας. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
-  

- Μοντέλο ............................ PV-45B.003A/PV-45G.004A 
- Παροχή ρεύματος .............. 7.2VDC 
- Ισχύς .................................. 45W 
- Αυτονομία ......................... Around 15 minutes 
- Χρόνος φόρτισης ............... 12h 
- Επίπεδο θορύβου .............. <75dB 
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία...Ni-MH type AA 6x1.2V 1400mAh 
- Σκούπα .............................. >2.1Kpa 
- Χωρητικότητα σκόνης ....... 550ml 
- Χωρητικότητα υγρών ........ 150ml 
- Μετασχηματιστής ............. Input: 100-240VAC 50/60Hz 

- ................................................. Output: 11VDC 250mA 



 

 

 

Συμμόρφωση CE  
 
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με οδηγίες CE, όπως: 

- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD), 

- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ,  

και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας. 

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες. 

 
Σκεφτείτε το περιβάλλον μας 
 
Μην πετάτε τη συσκευή στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην 

ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή 2012 /19 / ΕΕ. 

Απορρίψτε τη συσκευή μέσω εγκεκριμένου κέντρου διάθεσης ή στην εγκατάσταση 

απορριμμάτων της κοινότητάς σας. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση 

αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. 

Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Όταν θέλετε να 

απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε το καλώδιο και απορρίψτε το με φιλικό προς το περιβάλλον 

τρόπο (π.χ. εργοστάσιο ανακύκλωσης). 

 
Εγγύηση  
Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και 

καλύπτει την επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή 

ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μονάδας για 

ισοδύναμο μοντέλο. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη 

χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, εξωτερικούς παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη βλάβη. Η εγγύηση 

δεν καλύπτει ζημιές που αποδίδονται έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, διαρροές και έκθεση σε 

ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή επιδείνωση που προκαλείται από την κανονική χρήση 

πλαστικών εξαρτημάτων. 

Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον 

διανομέα ή τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει να 

είναι συνδεδεμένη με το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο ή 

εισιτήριο πώλησης, όπου εκφράζεται η ημερομηνία αγοράς υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου. 

(*) Μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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HAEGERTEC, s.a. 

Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1 Tel: +351 21 949 83 00 (Geral) 

Parque Industrial do Arneiro Tel: +351 21 949 83 02 (Pós-Venda) 

2660-456 S. Julião do Tojal Fax: +351 21 949 83 25 

PORTUGAL e-mail: assistencia@haeger.pt 

http://www.haeger.pt e-mail: comercial@haeger.pt 

 

 
           KAPA EMPORIO 
             Καραγιαννοπούλου 32,                            
             61100 Κιλκίς, Ελλάδα 
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	Αγαπητέ πελάτη,
	Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. Τα προϊόντα HÆGER έχουν παραχθεί για να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών που προτιμούν υψηλά  πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε ευχαριστημένοι με αυ...
	Οδηγίες ασφαλείας
	Περιγραφή συσκευής
	Οδηγίες χρήσης
	1. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία.
	2. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο κινητήρα έχει εγκατασταθεί σωστά (δείτε την παράγραφο "Πώς να αδειάσετε το δοχείο και να καθαρίσετε το φίλτρο").
	3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF είναι στη θέση OFF (απενεργοποιημένος).
	4. Τοποθετήστε το βύσμα του μετασχηματιστή στην πρίζα.
	5. Τοποθετήστε τη συσκευή για επαναφόρτιση (βλέπε παράγραφο "Επαναφόρτιση της συσκευής").
	Σημείωση: Για πρώτη φορά πρέπει να επαναφορτίσετε τη συσκευή για τουλάχιστον 14 συνεχόμενες ώρες.
	Χρήση της συσκευής για ξηρή αναρρόφηση
	1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη θήκη επαναφόρτισης.
	2. Χρησιμοποιήστε το συνημμένο επέκτασης ως τελικό αξεσουάρ. Ασκήστε πίεση για να το συνδέσετε.
	3. Το εξάρτημα της βούρτσας δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας στη συσκευή. Πρέπει να προσαρτηθεί στο συνημμένο επέκτασης μόνο όταν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε.
	4. Η συσκευή μπορεί να απορροφήσει ψίχουλα ακόμη και χωρίς το ακροδέκτη σύνδεσης.
	5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή κινώντας το διακόπτη προς τα εμπρός.
	6. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, κρατήστε πάντα το ακροφύσιο αναρρόφησης στραμμένο προς τα κάτω.
	7. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ενεργοποιήστε ξανά τον διακόπτη μετακινώντας την προς τα πίσω.
	Σημείωση: Αδειάστε το δοχείο και καθαρίστε το φίλτρο όταν:
	- Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται.
	- Από το ακροφύσιο αναρρόφησης βγαίνουν ψίχουλα.
	- Κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν αντικαταστήσετε τη συσκευή στο κάθισμα επαναφόρτισης.
	Χρησιμοποιώντας τη συσκευή για να απορροφήσετε υγρά
	1. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα αναρρόφησης υγρού ως τελικό εξάρτημα. Ασκήστε πίεση για να το συνδέσετε.
	2. Πιέστε το διακόπτη προς τα εμπρός για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
	3. Κρατήστε τη συσκευή αναμμένη ανά πάσα στιγμή με την είσοδο αναρρόφησης προς τα κάτω.
	4. Τραβήξτε το διακόπτη προς τα πίσω για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
	Σημείωση: Αδειάστε το δοχείο αμέσως μετά τη χρήση και πλύνετε το φίλτρο. Ξεπλύνετε το δοχείο και το φίλτρο σε κρύο νερό και αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν εντελώς πριν τα συναρμολογήσετε ξανά.
	Επαναφόρτιση της συσκευής
	1. Τοποθετήστε το βύσμα του μετασχηματιστή στην πρίζα.
	2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης on/off είναι στη θέση OFF (απενεργοποιημένος).
	3. Φορτίστε ξανά τη συσκευή. Όταν η συσκευή τοποθετηθεί σωστά, τότε η λυχνία LED θα εμφανίσει κόκκινο φως. Σημείωση: όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, κρατήστε τη πάντα τοποθετημένη στη βάση φόρτισης.
	4. Μετά από 5 λεπτά συνεχούς χρήσης, η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να μειωθεί.
	5. Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση της και αφήστε την να επαναφορτιστεί για τουλάχιστον 2 ώρες.
	6. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται μέχρι να τελειώσουν οι μπαταρίες, θα πρέπει στη συνέχεια να επαναφορτιστεί με έναν πλήρη κύκλο επαναφόρτισης 14 συνεχόμενων ωρών.
	7. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς φόρτιση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

	Πώς να αδειάσετε το δοχείο και να καθαρίσετε το φίλτρο
	1. Πατήστε το κουμπί ανοίγματος και ξεκλειδώστε το δοχείο σκόνης.
	2. Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης από το εσωτερικό του δοχείου και αδειάστε το δοχείο σκόνης.
	3. Καθαρίστε το φίλτρο κινητήρα και, εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου με ένα στεγνό πανί.
	4. Αντικαταστήστε σωστά το φίλτρο κινητήρα στο δοχείο.
	5. Συναρμολογήστε ξανά το δοχείο και το σώμα, εισάγοντας στην αρχή το κάτω μέρος και έπειτα το πάνω μέρος, για να επιτευχθεί το πλήρες κλείσιμο.
	Σημείωση: Μετά από μια εντατική ή μακρά χρήση, είναι απαραίτητο να αλλάξετε το φίλτρο κινητήρα με ένα νέο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο του κινητήρα είναι σπασμένο.
	Καθαρισμός και Συντήρηση
	• Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αφαιρέστε την πάντα από τη θέση της και βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς.
	• Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται με ένα στεγνό πανί.
	• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά.
	• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος, μην καθαρίζετε τη συσκευή με βρεγμένα πανιά.
	• Φυλάξτε το σε στεγνό και καθαρό μέρος.
	• Μόνο το δοχείο σκόνης και το φίλτρο σκόνης μπορούν να πλυθούν σε κρύο νερό. Αφήστε τα μέρη να στεγνώσουν τελείως πριν την συναρμολόγηση.
	• Μην βυθίζετε το σώμα της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.
	• Μην βυθίζετε τον παροχέα ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά.
	• Μην βυθίζετε τη θήκη επαναφόρτισης ή τον μετασχηματιστή σε νερό ή άλλα υγρά.
	• Μην πλένετε τη συσκευή ή τα μέρη της στο πλυντήριο πιάτων.
	• Μην πλένετε κανένα στοιχείο της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.
	Μπαταρία
	Αυτή η συσκευή περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία (Ni-MH), η οποία μπορεί να αφαιρεθεί για αντικατάσταση ή απόρριψη. Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται μόνο μια γνήσια μπαταρία.
	Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται από τη μονάδα όταν οι μπαταρίες δεν παρέχουν πλέον ενέργεια μετά τη φόρτιση ή όταν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή.
	 Χαλαρώστε τη βίδα και σύρετε προς τα έξω την μπαταρία από το κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Για να το κάνετε αυτό, κόψτε ή σπάστε τα καλώδια που είναι κολλημένα στις μπαταρίες
	 Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες σας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
	Προσέξτε να μην αγγίξετε το υγρό που διαρρέει από τις μπαταρίες
	 Πλύνετε τα χέρια σας αφού αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
	 Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν αγγίζουν τις μπαταρίες.
	 Βάλτε τον μεταχειρισμένο συσσωρευτή ή διαρροή σε μια σακούλα και φέρτε τον σε ένα πάρκο ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σας.
	Τεχνικά χαρακτηριστικά
	Συμμόρφωση CE
	Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με οδηγίες CE, όπως:
	- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ,
	- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD),
	- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ,
	και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας.
	Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες.
	Σκεφτείτε το περιβάλλον μας
	Μην πετάτε τη συσκευή στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή 2012 /19 / ΕΕ.
	Απορρίψτε τη συσκευή μέσω εγκεκριμένου κέντρου διάθεσης ή στην εγκατάσταση απορριμμάτων της κοινότητάς σας. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το κέντρο διάθεσης απορριμμάτων.
	Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Όταν θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε το καλώδιο και απορρίψτε το με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο (π.χ. εργοστάσιο ανακύκλωσης).
	Εγγύηση
	Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει την επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μονάδας για ισοδύναμο μ...
	Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον διανομέα ή τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμο...
	Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου.

