
 

 
 

Οδηγίες χρήσης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VC-70C.042A 

 
 

RoHS 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Ελληνικά 

3 

 

 

 

 

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. 

 

Προβλεπόμενη χρήση  
 

 

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. 

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

 

Οδηγίες ασφάλειας  
 

 Μην βγάζετε ποτέ το φις από την πρίζα για να σβήσετε την ηλεκτρική σκούπα. 
Χρησιμοποιείτε πάντα τον διακόπτη on/off. 

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το περίβλημα 
είναι κατεστραμμένα. 

 Εάν η ηλεκτρική σκούπα σταματήσει να λειτουργεί σωστά, βγάλτε το φις από την πρίζα 
αμέσως. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει βγει από την πρίζα πριν αλλάξετε τη 
σακούλα σκούπας ή το φίλτρο ή πριν καθαρίσετε την ηλεκτρική σκούπα. 

 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. 

 Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε καλοριφέρ, 
φούρνους ή άλλο εξοπλισμό θέρμανσης ή θερμαινόμενες επιφάνειες. 

 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. 
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 Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί μόνο με τη σακούλα σκούπας και 
το φίλτρο εγκατεστημένο. 

 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. 

 

Κίνδυνος για τα παιδιά 
  

• 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 πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

 

Περιγραφή συσκευής 
 

Α – Πέλμα δαπέδου και χαλιού 
Β - Τηλεσκοπικός μεταλλικός σωλήνας 
C - Έλεγχος ροής αέρα 
D - Χειρολαβή 
E - Σπιράλ 
F - Μούφα 
G - Λαβή 
H - Αυτόματο πεντάλ περιστροφής καλωδίου 
I – Κουμπί λειτουργίας on/off 
J – Κουμπί για κάδο σκούπας 
K - Πλαστικό φίλτρο 
L - Κλιπ φίλτρου (δεν εμφανίζεται) 
M – HEPA φίλτρο  
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Ενεργοποίηση και λειτουργία  
 

1. Τοποθετήστε το σπιράλ (E) στη σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης (μούφα) (F) έτσι ώστε να 
ασφαλίσει στη θέση του. Το πάτημα του κουμπιού απελευθέρωσης θα σας βοηθήσει να 
αφαιρέσετε το σπιράλ. 

2. Συνδέστε τον τηλεσκοπικό μεταλλικό σωλήνα (Β) στη χειρολαβή. 

3. Τοποθετήστε το πέλμα δαπέδου και χαλιού (Α) στον σωλήνα κενού. Ο προσαρμογέας ρωγμών 
μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στη χειρολαβή. 

4. Κρατώντας το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις, βγάλτε το απαιτούμενο μήκος και συνδέστε το 
στην πρίζα. 

1. *Προσοχή: Μην εκτείνετε το καλώδιο πέρα από το σήμα RED. 

5. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας on/off (I). Ρυθμίστε την ισχύ χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή 
ισχύος. Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί από τη χειρολαβή. Το άνοιγμα του πτερυγίου μειώνει την 
αναρρόφηση, ενώ το κλείσιμο αυξάνει την αναρρόφηση. 

6. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοήθημα στάθμευσης στο πίσω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας 
εάν θέλετε να σταματήσετε την ηλεκτρική σκούπα για λίγο. Σύρετε τη λαβή στο πινέλο στην 
αυλάκωση στο πίσω μέρος της συσκευής. 

7. Οι τροχοί και η περιστρεφόμενη ένωση 360 ° και η λαβή μεταφοράς καθιστούν αυτήν την 
ηλεκτρική σκούπα εξαιρετικά κινητή. 

 

Συμβουλές για τη χρήση  

1. Πέλμα δαπέδου 

Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το πέλμα δαπέδου για χρήση σε δάπεδα και λείες ή 
επίπεδες επιφάνειες. Αυτό είναι για τον καθαρισμό PVC, σανίδων δαπέδου, μαρμάρου, 
ψαμμίτη, παρκέ κ.λπ. Τοποθετήστε ξανά το κουμπί στην αρχική του θέση όταν θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε το πινέλο για χαλιά ή μαλακές επιφάνειες. 

2. Ακροφύσιο στη λαβή του σωλήνα 

Αφαιρέστε τον σωλήνα αναρρόφησης και δουλέψτε απλά χρησιμοποιώντας το ακροφύσιο 
στη λαβή του σωλήνα για να σκουπίσετε κουρτίνες, ράφια ή καθίσματα αυτοκινήτου κ.λπ. 
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον καθαρισμό μαλακών υλικών. 

3. Προσαρμογέας ρωγμών (ακροφύσιο σχισμών πολλαπλών χρήσεων) 

Χρησιμοποιήστε αυτό το ακροφύσιο για να φτάσετε σε μέρη που είναι δύσκολο να μπείτε, 
όπως κουρτινόξυλα, εσοχές, γωνίες και στενά ανοίγματα. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
εργαλείο, μπορείτε απλά να περιστρέψετε τις μπροστινές βούρτσες προς τα μέσα ή προς τα 
έξω για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας του ακροφυσίου της ρωγμής ώστε να ταιριάζει 
με την εργασία καθαρισμού σας. Αυτό το εργαλείο μπορεί είτε να τοποθετηθεί στο 
ακροφύσιο στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα είτε στο άκρο του ραβδιού.
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Πώς να αδειάσετε το δοχείο σκόνης 

Μόλις η σκόνη φτάσει τα ¼ επίπεδα στο κάδο σκόνης ή μειωθεί η ισχύς αναρρόφησης της 
ηλεκτρικής σκούπας, προχωρήστε ως εξής: 

1. Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος για να απελευθερώσετε το κάδο σκόνης και να το 
αφαιρέσετε από την ηλεκτρική σκούπα. 

2. Αδειάστε το περιεχόμενο του κάδου σκόνης. 

3. Συνδέστε ξανά τον κάδο σκόνης κλειδώνοντάς το στη θέση του. 

 

        Φίλτρα   

 

Πριν εγκαταστήσετε ένα νέο φίλτρο ή καθαρίσετε το φίλτρο, απενεργοποιείτε πάντα την 
ηλεκτρική σκούπα και βγάλτε το φις από την πρίζα. Το φίλτρο σας πρέπει να καθαρίζεται 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ή όταν γίνει εμφανώς στερεό. 

Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο προστασίας κινητήρα 

1. Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος για να απελευθερώσετε τον κάδο σκόνης και, στη συνέχεια, 
τραβήξτε το έξω. 

2. Περιστρέψτε το καπάκι του κάδου σκόνης αριστερόστροφα και αφαιρέστε το φίλτρο 
προστασίας κινητήρα. 

3. Πιάστε την καρτέλα στο φίλτρο και αφαιρέστε την από την κασέτα φίλτρου. 

4. Χτυπήστε απαλά το φίλτρο και την κασέτα φίλτρου μέσα σε ένα δοχείο απορριμμάτων για να 
αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά. 

5. Κρατήστε το φίλτρο προστασίας κινητήρα κάτω από τρεχούμενο νερό για να καθαρίσετε. 

6. Αφήστε να στεγνώσει στον αέρα για 24 ώρες πριν την αντικατάσταση. 

7. Επανατοποθετήστε το φίλτρο στον κάδο σκόνης και περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να 
ασφαλίσει. 

8. Αντικαταστήστε ξανά τον κάδο σκόνης κλειδώνοντάς το στη θέση του. 

Σημείωση 1: Να καθαρίζετε το φίλτρο περίπου κάθε δέκατη φορά που αδειάζετε τον κάδο 
σκόνης ή συχνότερα εάν είναι απαραίτητο. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι πάντα 
καθαρό, διότι διαφορετικά δεν είναι εγγυημένη η κυκλοφορία του αέρα. Εάν είναι 
απαραίτητο, το φίλτρο μπορεί επίσης να πλυθεί σε ζεστό νερό χωρίς πρόσθετα.  

Σημείωση 2: Να χρησιμοποιείτε πάντα το καθαριστικό με εγκατεστημένο φίλτρο. 
Μειωμένη αναρρόφηση ή βλάβη στον κινητήρα μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένες 
διαδικασίες. 
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 Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο Cyclone 

 

1. Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος για να απελευθερώσετε τον κάδο σκόνης και, στη συνέχεια, 
τραβήξτε το έξω. 

2. Περιστρέψτε το καπάκι του κάδου σκόνης αριστερόστροφα και αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας 
κινητήρα. 

3. Αφαιρέστε το φίλτρο από τον κάδο σκόνης. 

4. Χτυπήστε απαλά το εσωτερικό ενός δοχείου απορριμμάτων για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη 
βρωμιά. 

5. Η βρωμιά και τα συντρίμμια μπορούν να καθαριστούν από το συγκρότημα φίλτρου με βούρτσα 
ξεσκονίσματος ή πετσέτα ή πανί. 

6. Αντικαταστήστε το φίλτρο Cyclone και το φίλτρο προστασίας κινητήρα στον κάδο σκόνης και 
περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει. 

7. Αντικαταστήστε ξανά τον κάδο σκόνης κλειδώνοντάς το στη θέση του 
 

 
 
 
 
 
 

               
 

Καθαρισμός φίλτρου εξόδου αέρα 

 
1. Αφαιρέστε τη γρίλια πιέζοντας προς τα κάτω τις γλωττίδες μέχρι να αποκολληθεί η γρίλια. 
2. Αφαιρέστε το φίλτρο εξόδου από το περίβλημα για να το καθαρίσετε. 
3. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο αφού είναι καθαρό. 
4. Επανατοποθετήστε τη μάσκα ξανά και τοποθετήστε την σωστά πιέζοντας τις γλωττίδες μέχρι να 

ακούσετε ένα κλικ. 
 
 
 
 
 
 

  

 

Προσοχή: Ποτέ μην πλένετε το φίλτρο στο πλυντήριο και μην χρησιμοποιείτε σεσουάρ 
μαλλιών για να το στεγνώσετε. 

 

Σημείωση: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς το φίλτρο εξόδου αέρα. 
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Φροντίδα και καθαρισμός 
 

1. Πριν καθαρίσετε την ηλεκτρική σκούπα, σβήστε την πάντα και βγάλτε το φις από την 
πρίζα. 

2. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην καθαρίζετε την ηλεκτρική σκούπα με νερό και μην 
αφήνετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα να έρχεται σε επαφή με νερό. 

3.  Χρησιμοποιήστε ένα υγρό ή στεγνό πανί για να καθαρίσετε την ηλεκτρική σκούπα. 
Καθαρίστε μόνο το περίβλημα και τα αξεσουάρ. 

4. Το φίλτρο για τον αέρα εξαερισμού και το εσωτερικό φίλτρο αέρα πρέπει να 
καθαρίζονται τακτικά. 

5. Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά ή διαλυτικά, καθώς μπορεί να προσβάλουν το 
πλαστικό. 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 

1. Ο κινητήρας δεν ξεκινά 
– Αιτία: Δεν υπάρχει τροφοδοσία 

– Αντιμετώπιση: Ελέγξτε το καλώδιο, το φις και την πρίζα 

2. Ανεπαρκής ισχύς αναρρόφησης 

– Αιτία: Το φίλτρο, το σπιράλ ή ο σωλήνας είναι φραγμένοι.  

– Αντιμετώπιση: Ελέγξτε εάν τα φίλτρα πρέπει να αντικατασταθούν. 

Ελέγξτε εάν η διαφάνεια στο χερούλι είναι κλειστή. 

Ελέγξτε εάν ο ηλεκτρονικός έλεγχος ισχύος αναρρόφησης βρίσκεται στη μέγιστη θέση.  

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 

 
Χαρακτηριστικά VC-70C.042A 

Τάση (V)/Συχνότητα 220-240V~/ 50Hz 

Ισχύς (W) 700W 

Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας 27.2 kWh/annum 

Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB) 78.5 dB(A) 

Επίπεδα φιλτραρίσματος 5 

Μήκος καλωδίου (m) 5 m 

Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (L) 3 L 
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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 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 / ΕE. 

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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	Οδηγίες χρήσης
	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...
	Προβλεπόμενη χρήση
	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...
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να απορροφάτε απορρίμματα κτιρίων (τσιμέντο, σκόνη από τούβλα, μπάζα κ.λπ.). Αυτοί οι τύποι σωματιδίων φράζουν γρήγορα τους πόρους στη σακούλα σκόνης προκαλώντας υπερθέρμανση της συσκευής.
	Κίνδυνος για τα παιδιά
	Περιγραφή συσκευής
	Ενεργοποίηση και λειτουργία
	Συμβουλές για τη χρήση
	1. Πέλμα δαπέδου
	Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το πέλμα δαπέδου για χρήση σε δάπεδα και λείες ή επίπεδες επιφάνειες. Αυτό είναι για τον καθαρισμό PVC, σανίδων δαπέδου, μαρμάρου, ψαμμίτη, παρκέ κ.λπ. Τοποθετήστε ξανά το κουμπί στην αρχική του θέση όταν θέλετε να χ...
	2. Ακροφύσιο στη λαβή του σωλήνα
	3. Προσαρμογέας ρωγμών (ακροφύσιο σχισμών πολλαπλών χρήσεων)
	Πώς να αδειάσετε το δοχείο σκόνης
	Μόλις η σκόνη φτάσει τα ¼ επίπεδα στο κάδο σκόνης ή μειωθεί η ισχύς αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας, προχωρήστε ως εξής:
	1. Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος για να απελευθερώσετε το κάδο σκόνης και να το αφαιρέσετε από την ηλεκτρική σκούπα.
	2. Αδειάστε το περιεχόμενο του κάδου σκόνης.
	3. Συνδέστε ξανά τον κάδο σκόνης κλειδώνοντάς το στη θέση του.
	Φίλτρα
	Πριν εγκαταστήσετε ένα νέο φίλτρο ή καθαρίσετε το φίλτρο, απενεργοποιείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα και βγάλτε το φις από την πρίζα. Το φίλτρο σας πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ή όταν γίνει εμφανώς στερεό.
	Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο προστασίας κινητήρα
	1. Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος για να απελευθερώσετε τον κάδο σκόνης και, στη συνέχεια, τραβήξτε το έξω.
	2. Περιστρέψτε το καπάκι του κάδου σκόνης αριστερόστροφα και αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας κινητήρα.
	3. Πιάστε την καρτέλα στο φίλτρο και αφαιρέστε την από την κασέτα φίλτρου.
	4. Χτυπήστε απαλά το φίλτρο και την κασέτα φίλτρου μέσα σε ένα δοχείο απορριμμάτων για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά.
	5. Κρατήστε το φίλτρο προστασίας κινητήρα κάτω από τρεχούμενο νερό για να καθαρίσετε.
	6. Αφήστε να στεγνώσει στον αέρα για 24 ώρες πριν την αντικατάσταση.
	7. Επανατοποθετήστε το φίλτρο στον κάδο σκόνης και περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.
	8. Αντικαταστήστε ξανά τον κάδο σκόνης κλειδώνοντάς το στη θέση του.
	Σημείωση 1: Να καθαρίζετε το φίλτρο περίπου κάθε δέκατη φορά που αδειάζετε τον κάδο σκόνης ή συχνότερα εάν είναι απαραίτητο. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι πάντα καθαρό, διότι διαφορετικά δεν είναι εγγυημένη η κυκλοφορία του αέρα. Εάν είναι απαραίτητ...
	Σημείωση 2: Να χρησιμοποιείτε πάντα το καθαριστικό με εγκατεστημένο φίλτρο. Μειωμένη αναρρόφηση ή βλάβη στον κινητήρα μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένες διαδικασίες.

	Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο Cyclone
	Καθαρισμός φίλτρου εξόδου αέρα
	Φροντίδα και καθαρισμός
	Αντιμετώπιση προβλημάτων
	1. Ο κινητήρας δεν ξεκινά
	– Αιτία: Δεν υπάρχει τροφοδοσία
	– Αντιμετώπιση: Ελέγξτε το καλώδιο, το φις και την πρίζα
	2. Ανεπαρκής ισχύς αναρρόφησης
	– Αιτία: Το φίλτρο, το σπιράλ ή ο σωλήνας είναι φραγμένοι.
	– Αντιμετώπιση: Ελέγξτε εάν τα φίλτρα πρέπει να αντικατασταθούν.
	Ελέγξτε εάν η διαφάνεια στο χερούλι είναι κλειστή.
	Ελέγξτε εάν ο ηλεκτρονικός έλεγχος ισχύος αναρρόφησης βρίσκεται στη μέγιστη θέση.
	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 / ΕE.
	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.

