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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. 

 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή, ακολουθείτε πάντα αυτές 
τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας. 

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
 

 
 Πριν από τον καθαρισμό, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από την ηλεκτρική σκούπα. 

 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την πτώση ή όταν εμφανίζει ορατή ζημιά ή 
εάν έχει διαρροή. 

 Εάν το καλώδιο της συσκευής καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή ή έναν εξειδικευμένο 
ειδικό, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. 

 Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή εσφαλμένη λειτουργία. 

 Αυτή η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται μόνο για χρήση σε στεγνές επιφάνειες. Η ηλεκτρική 
σκούπα δεν προορίζεται για χρήση σε αφρό, νερό, εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά ή άλλα υγρά. 

 Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να ρουφάτε αιχμηρά αντικείμενα ή κομμάτια 

 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. 

 Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της συσκευής μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 
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γυαλιού. Μην ρουφάτε ποτέ σπίρτα που καίνε, στάχτη που λάμπει ή άκρες τσιγάρων. 

 Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για την αναρρόφηση προϊόντων που περιέχουν 
χημικά, σκόνη, γύψο, τσιμέντο ή παρόμοια σωματίδια. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να απορροφήσετε απορρίμματα 
κτιρίων (τσιμέντο, σκόνη από τούβλα, μπάζα κ.λπ.). Αυτοί οι τύποι σωματιδίων φράζουν 
γρήγορα τους πόρους στο φίλτρο σκόνης προκαλώντας υπερθέρμανση της συσκευής. 

 Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε καλοριφέρ, 
φούρνους ή άλλο εξοπλισμό θέρμανσης ή θερμαινόμενες επιφάνειες. Η θερμότητα μπορεί 
να παραμορφώσει και να αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της μονάδας. 

 Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι οι σχισμές εξαερισμού διατηρούνται χωρίς εμπόδια. Η 
παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και βλάβη 
στην ηλεκτρική σκούπα. 

 Αφαιρείτε πάντα το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν φορτίζεται. 

  Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οινοπνευματώδη ποτά ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε τη 
συσκευή. 

 Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη. Κρατήστε τη 
συσκευή μακριά από παιδιά ή ασθενείς. 

 Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν φαίνεται ότι είναι ελαττωματική με οποιονδήποτε 
τρόπο. 

 Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν απορριφθεί. 

 Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια. 

 Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή όταν αφαιρείτε την μπαταρία. 

 Μόνο ο προσαρμογέας που παρέχεται από τον κατασκευαστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

 Εάν η ηλεκτρική σκούπα σας είναι ελαττωματική, στείλτε την στο κατάλληλο κέντρο σέρβις ή 
επισκευάστε την σε συνεργείο επισκευής ηλεκτρικού εξοπλισμού. Σε καμία περίπτωση μην 
ανοίξετε μόνοι σας την ηλεκτρική σκούπα. Οι εργασίες για την ηλεκτρική σκούπα σας που 
εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο 
την υγεία σας. 

 Τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση χάνονται εάν δεν τηρηθούν αυτές οι 
οδηγίες λειτουργίας. Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη φθοράς ή ζημιές που προκύπτουν από 
ακατάλληλη χρήση (λανθασμένη λειτουργία, νερό, πτώση κ.λπ.), εργασίες στην ηλεκτρική 
σκούπα που εκτελούνται από τρίτους ή τεχνικές τροποποιήσεις της ηλεκτρικής σκούπας. 

  Πριν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου είναι η ίδια 
με αυτήν που εμφανίζεται στις τεχνικές λεπτομέρειες. 
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Περιγραφή συσκευής 
1. Κύρια μονάδα 2. Σωλήνας αλουμινίου 

3. Πέλμα δαπέδου 4. Κουμπί ON/OFF 

5. Κουμπί απελευθέρωσης κάδου 
σκόνης 

6. Αφαιρούμενος κάδος σκόνης 

7. Ένδειξη μπαταρίας 8. Κουμπί απελευθέρωσης σωλήνα αλουμινίου 

9. Κουμπί απελευθέρωσης πέλματος  
δαπέδου 

10. Θύρα φόρτισης 

11. Μπαταρία 12. Επίπεδη βούρτσα 

13. Βούρτσα 2 σε 1 14. Προσαρμογέας ρεύματος 

15. Υποστήριξη τοίχου 16. Στήριγμα αξεσουάρ 

17. Βάση στήριξης κύριας μονάδας  

Πριν τη χρήση για πρώτη φορά 
 

1. Βγάλτε την ηλεκτρική σκούπα από τη συσκευασία. 

2. Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι ο κάδος σκόνης και το φίλτρο ασφαλείας 
έχουν τοποθετηθεί σωστά. 

3. Καθαρίστε το με ένα μαλακό, υγρό πανί και στεγνώστε καλά. Μην βυθίζετε την ηλεκτρική 
σκούπα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

 

 

Συναρμολόγηση της ηλεκτρικής σκούπας 
 

1. Συναρμολόγηση της μπαταρίας 
 Τοποθετήστε τη μπαταρία στην κύρια βάση του σώματος μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. 

 Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε τη μπαταρία, κρατήστε το κύριο σώμα, πατήστε το κουμπί 
απελευθέρωσης και αφαιρέστε τη μπαταρία. 
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2. Συναρμολόγηση σωλήνα αλουμινίου  

 Τοποθετήστε τον σωλήνα στην είσοδο αέρα του κύριου σώματος μέχρι να ασφαλίσει στη 

θέση του. 

 Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε το σωλήνα, κρατήστε το κύριο σώμα, πιέστε το κουμπί 

απελευθέρωσης και αφαιρέστε το σωλήνα. 

 

3. Συναρμολόγηση του ηλεκτρικού πέλματος δαπέδου 

 Τοποθετήστε το ηλεκτρικό πέλμα δαπέδου στο σωλήνα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση. 

 Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε το ηλεκτρικό πέλμα δαπέδου, κρατήστε το σωλήνα 

αλουμινίου, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης το ηλεκτρικό  

 δαπέδου και αφαιρέστε τη βούρτσα από το σωλήνα. 

 

4. Συναρμολόγηση πέλματος 2 σε 1 & επίπεδης βούρτσας 
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 Τοποθετήστε το εξάρτημα στην είσοδο αέρα του κύριου σώματος και/ή στο σωλήνα μέχρι 
να ασφαλίσει στη θέση του. 

 Το πέλμα  2 σε 1 και η επίπεδη βούρτσα είναι καλά για τον καθαρισμό σκαλοπατιών, σε 
γωνίες και αμήχανες ρωγμές. 

 

5. Συναρμολόγηση της θήκης αξεσουάρ  

• Τοποθετήστε τη θήκη αξεσουάρ στο σωλήνα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση. 
 

Λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας 
  

Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα έχει φορτιστεί 4 ώρες. 
Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πατώντας το κουμπί ON/OFF. 

- 1 φορά πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, λειτουργώντας σε κανονική 
ταχύτητα. 

- 2 φορές πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, λειτουργώντας σε υψηλή 
ταχύτητα. 

- 3 φορές πατώντας το κουμπί on/off, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα. 

Σημείωση: Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αντιπροσωπεύει τη χωρητικότητα της μπαταρίας 

και ανάβει κατά τη χρήση. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει μία κάθε φορά καθώς εξαντλείται η 
μπαταρία. 
 

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε την Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα χωρίς το 

αφαιρούμενο φίλτρο ή τον κάδο σκόνης να μην είναι στη θέση του. 

 

Φόρτιση της μπαταρίας 
1. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα. 

2. Συνδέστε τον προσαρμογέα στη θύρα φόρτισης της κύριας μονάδας. 

3. Συνδέστε τον προσαρμογέα στην κύρια παροχή ρεύματος. 

4. Η ένδειξη της μπαταρίας αναβοσβήνει και ανάβει μία προς μία. Μόλις φορτιστεί 
πλήρως η μπαταρία, η ένδειξη της μπαταρίας θα σβήσει. 
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• Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε άλλο προσαρμογέα ρεύματος εκτός από αυτόν 

που παρέχεται, καθώς η χρήση εναλλακτικού θα αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού ή/και 
βλάβης στο κύριο προϊόν. 

       Φροντίδα και Συντήρηση 

        Αντικατάσταση και καθαρισμός φίλτρου 

1. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα. 

2. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης κάδου σκόνης, αφαιρέστε τον κάδο σκόνης. 

3. Βγάλτε το φίλτρο και αδειάστε τη βρωμιά μέσα. 

4. Καθαρίστε το φίλτρο σε νερό, περιμένετε να στεγνώσει εντελώς. 

5. Τοποθετήστε το φίλτρο πίσω στον κάδο σκόνης προσεκτικά. 

6. Τοποθετήστε ξανά τον κάδο σκόνης στο κύριο σώμα. 
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Καθαρισμός περιστρεφόμενης βούρτσας 
 

1. Γυρίστε το πάτωμα ανάποδα. 

2. Γυρίστε την κάτω βίδα της βούρτσας για να ξεκλειδώσετε τη θέση (δείτε την εικόνα). 

3. Ανοίξτε τη σταθερή συσκευή της βούρτσας και αφαιρέστε την περιστρεφόμενη βούρτσα από 
την κεφαλή του δαπέδου. 

4. Καθαρίστε την περιστρεφόμενη βούρτσα. Για παράδειγμα, έχουν πιαστεί μαλλιά, 
χρησιμοποιήστε το δικό σας δάχτυλα για να τα τραβήξουν. 

5. Τοποθετήστε ξανά την περιστρεφόμενη βούρτσα στην κεφαλή δαπέδου και σταθερή 
συσκευή στο κάτω μέρος της βούρτσας. 

7. Γυρίστε την κάτω βίδα της βούρτσας στη θέση ασφάλισης.
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Ασφάλεια μπαταρίας (αφαίρεση και απόρριψη) 
 

1. Η ηλεκτρική σκούπα σας διαθέτει μπαταρία λιθίου και πρέπει να απορρίπτεται με φιλικό 
προς το περιβάλλον τρόπο. 

2. Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες και μην τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς 
μπορεί να εκραγούν. 

3. Το υγρό που εκτοξεύεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα. 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επικοινωνήστε αμέσως με επαγγελματική βοήθεια! 

4. Διαρροές από τις κυψέλες της μπαταρίας μπορεί να προκύψουν υπό ακραίες συνθήκες. Μην 
αγγίζετε κανένα υγρό που διαρρέει από την μπαταρία. Εάν το υγρό πέσει στο δέρμα, 
πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό μπει στα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με 
καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για να 
χειριστείτε την μπαταρία και πετάξτε τα αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 

5. Η βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή 
πυρκαγιά. 

6. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από συνδετήρες, νομίσματα, 
κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να κάνουν 
σύνδεση από έναν ακροδέκτη στον άλλο. 

7. Αποφορτίστε την μπαταρία θέτοντας σε λειτουργία τη συσκευή για να σταματήσει ο 
κινητήρας στο ρελαντί. 

8. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή. 

9. Απορρίψτε την μπαταρία με ασφάλεια σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 

 

Χαρακτηριστικά   VC-22V.040A 

Ονομαστική ισχύς (W) 110W 

Μετρημένη ηλεκτρική τάση 22.2V DC 

Τύπος Μπαταρίας Lithium-ion battery 

Χωρητικότητα μπαταρίας 2200mAh 

Χωρητικότητα κάδου σκόνης (ml) 500ml 

Είσοδος προσαρμογέα ισχύος 100-240V~ 50/60Hz 0.5A 

Έξοδος προσαρμογέα ισχύος 26V 500mA 

Χρόνος φόρτισης 4.5 h 

Θόρυβος (dB) Low 70dB - High 72dB 

Ισχύς κενού (Kpa) ECO 4.5Kpa – Max 7.5Kpa 

Χρόνος λειτουργίας Max speed: 25min – ECO speed: 40min 
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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 2015/863/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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	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...
	Γενικές οδηγίες ασφαλείας
	Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή, ακολουθείτε πάντα αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.
	ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
	 Πριν από τον καθαρισμό, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από την ηλεκτρική σκούπα.
	 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την πτώση ή όταν εμφανίζει ορατή ζημιά ή εάν έχει διαρροή.
	 Εάν το καλώδιο της συσκευής καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή ή έναν εξειδικευμένο ειδικό, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
	 Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή εσφαλμένη λειτουργία.
	 Αυτή η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται μόνο για χρήση σε στεγνές επιφάνειες. Η ηλεκτρική σκούπα δεν προορίζεται για χρήση σε αφρό, νερό, εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά ή άλλα υγρά.
	 Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να ρουφάτε αιχμηρά αντικείμενα ή κομμάτια γυαλιού. Μην ρουφάτε ποτέ σπίρτα που καίνε, στάχτη που λάμπει ή άκρες τσιγάρων.
	 Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για την αναρρόφηση προϊόντων που περιέχουν χημικά, σκόνη, γύψο, τσιμέντο ή παρόμοια σωματίδια.
	 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να απορροφήσετε απορρίμματα κτιρίων (τσιμέντο, σκόνη από τούβλα, μπάζα κ.λπ.). Αυτοί οι τύποι σωματιδίων φράζουν γρήγορα τους πόρους στο φίλτρο σκόνης προκαλώντας υπερθέρμανση της συσκευής.
	 Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε καλοριφέρ, φούρνους ή άλλο εξοπλισμό θέρμανσης ή θερμαινόμενες επιφάνειες. Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει και να αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της μονάδας.
	 Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι οι σχισμές εξαερισμού διατηρούνται χωρίς εμπόδια. Η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και βλάβη στην ηλεκτρική σκούπα.
	 Αφαιρείτε πάντα το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν φορτίζεται.
	  Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οινοπνευματώδη ποτά ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
	 Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά ή ασθενείς.
	 Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν φαίνεται ότι είναι ελαττωματική με οποιονδήποτε τρόπο.
	 Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν απορριφθεί.
	 Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια.
	 Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή όταν αφαιρείτε την μπαταρία.
	 Μόνο ο προσαρμογέας που παρέχεται από τον κατασκευαστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
	 Εάν η ηλεκτρική σκούπα σας είναι ελαττωματική, στείλτε την στο κατάλληλο κέντρο σέρβις ή επισκευάστε την σε συνεργείο επισκευής ηλεκτρικού εξοπλισμού. Σε καμία περίπτωση μην ανοίξετε μόνοι σας την ηλεκτρική σκούπα. Οι εργασίες για την ηλεκτρική σκού...
	 Τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση χάνονται εάν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες λειτουργίας. Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη φθοράς ή ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση (λανθασμένη λειτουργία, νερό, πτώση κ.λπ.), εργασίες στην ηλεκτρική σ...
	  Πριν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου είναι η ίδια με αυτήν που εμφανίζεται στις τεχνικές λεπτομέρειες.
	Περιγραφή συσκευής
	Πριν τη χρήση για πρώτη φορά
	Συναρμολόγηση της ηλεκτρικής σκούπας
	2. Συναρμολόγηση σωλήνα αλουμινίου
	3. Συναρμολόγηση του ηλεκτρικού πέλματος δαπέδου
	4. Συναρμολόγηση πέλματος 2 σε 1 & επίπεδης βούρτσας

	Φόρτιση της μπαταρίας
	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 2015/863/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.

