
 

  
 

Wet & Dry Vacuum Cleaner / Ηλεκτρική σκούπα Wet & Dry 

 

Work Force 20 * VC-W&D.038A 
 

 

 

Οδηγίες χρήσης  
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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. 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε 
τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και, εάν είναι δυνατόν, του 
κουτιού με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα άτομα, 
παρακαλώ μεταδώστε επίσης τις οδηγίες λειτουργίας. 
 

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 οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ακατάλληλη χρήση ή εσφαλμένη 
λειτουργία. 

Η συσκευή προορίζεται για χρήση ως υγρή/στεγνή ηλεκτρική σκούπα σύμφωνα με την 
περιγραφή και τις οδηγίες ασφαλείας. Οποιοσδήποτε άλλος τύπος χρήσης θεωρείται ότι 
έρχεται σε αντίθεση με την προβλεπόμενη χρήση και δεν επιτρέπεται. 

Οδηγίες ασφάλειας 
 

 

 
Προσοχή Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

1. Συνδέστε τη συσκευή μόνο στην προβλεπόμενη τάση δικτύου. Ποτέ μην 
συνδέετε τη συσκευή σε τάσεις διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται. 
2. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν καθαρίσετε ή επισκευάσετε τη 
συσκευή. 

3. Μη λειτουργείτε τη συσκευή με το καλώδιο ακόμα τυλιγμένο. 
4. Μη χειρίζεστε ούτε την ηλεκτρική σκούπα ούτε το βύσμα με βρεγμένα χέρια. 
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. 

 



Ελληνικά  

2 

 

 

 

 

           Προσοχή: 
5. Μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά 

υλικά, καθώς μπορεί να αναφλεγούν από τον κινητήρα. 
 
 

 
 
 
 

 
 

6. Μην καλύπτετε τις εισαγωγές αέρα, διαφορετικά ο κινητήρας μπορεί να 
καταστραφεί από τη συσσώρευση θερμότητας 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

7. Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή διότι μπορεί να μπούν νερά στον 
κινητήρα  

 

 

 

 

8. Εάν βγαίνει νερό από την έξοδο αέρα, η μονάδα δεν πρέπει να έχει κλίση, 
διαφορετικά ο κινητήρας θα καταστραφεί. Επίσης, μη χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή ως αντλία, καθώς αυτό καταστρέφει και τον κινητήρα 
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               Κίνδυνος: 

9. Μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες όπως 

καμένα τσιγάρα, βενζίνη κ.λπ., ούτε αιχμηρά αντικείμενα. 
 
 

 
 
 

 

10. Μη σκουπίζετε με την ηλεκτρική σκούπα αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί 
να πιαστούν ή να βουλώσουν στο φίλτρο και έτσι να προκαλέσουν ζημιά 
στον κινητήρα, όπως σκόνη ασβεστίου, γύψο, σκόνη γραφίτη, κτλ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Κρατήστε την συσκευή μακριά από το ηλιακό φώς ή από υψηλή 

θερμοκρασία, καθώς αυτό μπορεί να παραμορφώσει το πλαστικό  
 
 
 
 
 

 
 
 

12. Για να αποφύγετε ζημιά, μην στρίβετε ή κλωτσάτε τον εύκαμπτο σωλήνα 
αναρρόφησης. 
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13. Μην αφήνετε το νερό να τρέχει πάνω ή μέσα στο καπάκι κατά τον καθαρισμό. 
Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα θα μπορούσαν διαφορετικά να τραυματίσουν 
άτομα. 

14. Πώς να καθαρίσετε σωστά τη συσκευή: Σκουπίστε τη συσκευή με ένα 
ελαφρώς υγρό πανί και αφήστε τη να στεγνώσει. 

15. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο με τον προβλεπόμενο τρόπο. Οποιαδήποτε 
άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν. 

16. Η τροποποίηση του προϊόντος θα επηρεάσει την ασφάλεια του προϊόντος. 

Προσοχή κίνδυνος τραυματισμού! Ποτέ μην ανοίγετε το προϊόν χωρίς άδεια 
και μην κάνετε ποτέ επισκευές μόνοι σας! 

17. Χειριστείτε το προϊόν προσεκτικά. Μπορεί να καταστραφεί από κρούση ή 
πτώση από χαμηλό ύψος. 

18. Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρασία και υπερβολική ζέστη. 

19. Οι επισκευές στη μονάδα πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο 
εξειδικευμένο συνεργείο. 

20. Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να 
οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή πλήρη αστοχία. 

21. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από κάθε υγρασία και το άμεσο ηλιακό 
φως. 

22. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα 
στεγνό πανί (μικροϊνών) για τον καθαρισμό. 

Κίνδυνος για παιδιά 
 

 Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιδικά παιχνίδια. Μην αφήνετε τα 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 τους έχει δοθεί επίβλεψη ή 

οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν 

την κινδύνους. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η 

συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
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Περιγραφή 

1. Αδιάβροχος διακόπτης ON/OFF 

2. Λαβή μεταφοράς 

3. Επάνω κάλυμμα 

4. Καπάκι κάννης 

5. Μεταλλικό κλιπ 

6. Ανοξείδωτη κάννη 

7. Βάση 

8. Τροχός γενικής χρήσης 

9. Λειτουργία αποστράγγισης 

 

10. Πλαστικός σωλήνας 

11. Στόμα αναρρόφησης 

12. Ρυθμιζόμενη λαβή 

13. Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας 

14. Βούρτσα υγρού και στεγνού δαπέδου 

15. Ακροφύσιο σχισμής 

16. Στρογγυλή βούρτσα 

17. Μη υφαντό υφασμάτινο φίλτρο 

18. Σφουγγάρι φίλτρο 

 

 

Χρήση και λειτουργία 

Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση  

 
1. Εισαγάγετε τον σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα 

στο στόμιο εισόδου αέρα όπως φαίνεται στην 
εικόνα, βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι καλά 
στερεωμένος. 
 

 

2. Press the connector button as shown in the picture 
and pull the connector out when you want to pull 
hose connector from machine. 

 

 

 

 
3. Insert hose connector into the blowing mouth as 

shown in the picture when you want to use its 
blowing function. 
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4. Συνδέστε όλα τα εξαρτήματα για υγρό & στεγνό καθάρισμα όπως φαίνεται στην 
εικόνα. 

 

5. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα αξεσουάρ ανάλογα με διαφορετικές καταστάσεις. 
 

Ακροφύσιο υγρού 
δαπέδου για 
πάτωμα, χαλί κ.λπ. 

 
 
 
 

 

Στόμιο φυσίματος 
για να φυσήξει τη 
σκόνη στη σχισμή 
του μηχανήματος. 

 

Βούρτσα για ράφια, 
παράθυρα, τραπέζια 
κ.λπ. 
 

Ακροφύσιο σχισμής 
για σχισμή, γωνία 
κ.λπ. 
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Λειτουργία 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Λάβετε υπόψη το εύρος που περιορίζεται από το μήκος του 
καλωδίου! 

1. Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα. Πατήστε το κουμπί διακόπτη, το μηχάνημα 
αρχίζει να λειτουργεί. 

2. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα πιέζοντας το μπλοκ ολίσθησης πάνω 
και κάτω. 

 

Ειδικές οδηγίες για την προστασία της συσκευής  

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα είναι εξοπλισμένη με πολλές προστατευτικές συσκευές.  

1. Όταν η κάννη γεμίσει, το κενό θα χάσει την αναρρόφηση και θα εκπέμψει θόρυβο 
που υποδηλώνει ότι ο κινητήρας είναι υπό πίεση. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε 
την ηλεκτρική σκούπα αμέσως, στη συνέχεια αδειάστε την κάννη και συναρμολογήστε 
ξανά σύμφωνα με τις οδηγίες. 

2. Εάν η ηλεκτρική σκούπα γυρίσει στο πλάι, απενεργοποιήστε αμέσως τη μονάδα. 
Δεξιά στην ηλεκτρική σκούπα και μετά ενεργοποιήστε την ξανά.  

3. Εάν η ηλεκτρική σκούπα χάσει την αναρρόφησή της ή εκπέμπει ήχους, 
απενεργοποιήστε την και αδειάστε την κάννη πριν συνεχίσετε τη χρήση.  

Καθαρισμός και συντήρηση 

 
 

Προσοχη: 

-Αφαιρείτε πάντα το φις πριν τον καθαρισμό. 
– Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βυθίζετε το καπάκι της 
ηλεκτρικής κεφαλής σε νερό για να το καθαρίσετε. Διαφορετικά αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 
– Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή λειαντικά αντικείμενα. 
– Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά. 
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Καθαρισμός Κάννης 

Μετά τη χρήση ή όταν η κάννη είναι γεμάτη σκόνη που προκαλεί σημαντική 
μείωση της αναρρόφησης, θα πρέπει να διακόψετε το ρεύμα και να αδειάσετε το 
βαρέλι. 

1. Ξεβιδώστε το κουμπί ασφάλισης και αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα. 

2. Αφαιρέστε τη σακούλα φίλτρου και καθαρίστε τη σκόνη από το βαρέλι σκόνης. 

3. Επανατοποθετήστε τη σακούλα φίλτρου και το επάνω κάλυμμα και στερεώστε 
το κουμπί ασφάλισης. 

Καθαρισμός φίλτρου  

Το φίλτρο πρέπει να πλένεται με καθαρό και ζεστό νερό όταν έχει καλυφθεί με 
σκόνη.  

1. Αφαιρέστε το φίλτρο 

2. Πλύνετε απαλά μόνο με καθαρό, ζεστό νερό. 

3. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς 

4. Επανασυναρμολογήστε. 

 

cloth 
filter 

Σημειώσεις: 

– Να αφήνετε πάντα τα φίλτρα να στεγνώνουν στον αέρα 
– Συνεχίζετε πάντα τη λειτουργία με στεγνά φίλτρα! 

–  

cloth 
filter 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων  
 
 

Συμπτώματα Πιθανές αιτίες Διορθωτικά μέτρα 
 

 
Η συσκευή δεν 

λειτουργεί 

 
–Έλλειψη δύναμης  
 

– Ελέγξτε την 
κύρια σύνδεση. 

– Ελέγξτε τη 
θέση του 
διακόπτη. 
 

 
Η συσκευή δεν 
ρουφάει  

– Το δοχείο είναι γεμάτο. 
– Υπάρχει ξένο σώμα 

στον εύκαμπτο σωλήνα ή 
στο ακροφύσιο 
αναρρόφησης. 

 

– Αδειάστε το δοχείο. 

– Ελέγξτε τα εξαρτήματα 
για ξένα σώματα. 
 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Μοντέλο:.............................. VC-W&D.038A 

Τάση: ................... 220-240V AC 50/60Hz 

Μεγ. Οικονομική Ισχύ: ........ 1200W 

Όγκος δοχείου: ............. 20 Litre 

Πίεση: ........... ≥ 16 kPa 

Θόρυβος:................................ < 76 dB (A) 

Καθαρό 
βάρος:.......................... 

5.1 kg 

 
 

 
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. 
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Διάθεση – Περιβαλλοντική πολιτική 
  
Συσκευασία 
Το υλικό συσκευασίας είναι εξ ολοκλήρου ανακυκλώσιμο και επισημαίνεται με το σύμβολο 
ανακύκλωσης. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάλυση. Κρατήστε τα υλικά 
συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, μέρη πολυστυρενίου κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς είναι 
δυνητικά επικίνδυνα. 

 
Διάθεση 
Η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμο υλικό. 
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). 
Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πι θανών 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά θα μπορούσαν να 
προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων αυτού του προϊόντος.  
 
Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν υποδηλώνει ότι αυ τή η 
συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, θα παραδίδεται στο κατάλληλο 
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  
Πριν την απόρριψη, καταστήστε τη συσκευή άχρηστη κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας και 
αφαιρώντας τις πόρτες και τα ράφια έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαρφαλώσουν 
μέσα στη συσκευή. 
Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς 
για τη διάθεση απορριμμάτων. Παραδώστε τη συσκευή αμέσως σε εξουσιοδοτημένο χωματερή. Μην το 
αφήνετε χωρίς επίβλεψη ακόμη και για λίγες μέρες, γιατί είναι δυνητικά επικίνδυνο για τα παιδιά.  
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού 
του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών 
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



 

 

 

Εγγύηση  
 
Αυτή η συσκευή 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 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
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 
            Α.Καρέλης & Σια Ο.Ε. 
            Καραγιαννοπούλου 32, 
            61100 Κιλκίς 
            Τηλ. +302341024654 
            Fax   +302341025735 
            Email: info@kapaemporio.gr 
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	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 οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ακατάλληλη χρήση ή εσφαλμένη λειτουργία.
	Η συσκευή προορίζεται για χρήση ως υγρή/στεγνή ηλεκτρική σκούπα σύμφωνα με την περιγραφή και τις οδηγίες ασφαλείας. Οποιοσδήποτε άλλος τύπος χρήσης θεωρείται ότι έρχεται σε αντίθεση με την προβλεπόμενη χρήση και δεν επιτρέπεται.
	Οδηγίες ασφάλειας
	Προσοχή:

	13. Μην αφήνετε το νερό να τρέχει πάνω ή μέσα στο καπάκι κατά τον καθαρισμό. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα θα μπορούσαν διαφορετικά να τραυματίσουν άτομα.
	14. Πώς να καθαρίσετε σωστά τη συσκευή: Σκουπίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί και αφήστε τη να στεγνώσει.
	15. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο με τον προβλεπόμενο τρόπο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
	16. Η τροποποίηση του προϊόντος θα επηρεάσει την ασφάλεια του προϊόντος.
	Προσοχή κίνδυνος τραυματισμού! Ποτέ μην ανοίγετε το προϊόν χωρίς άδεια και μην κάνετε ποτέ επισκευές μόνοι σας!
	17. Χειριστείτε το προϊόν προσεκτικά. Μπορεί να καταστραφεί από κρούση ή πτώση από χαμηλό ύψος.
	18. Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρασία και υπερβολική ζέστη.
	19. Οι επισκευές στη μονάδα πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο συνεργείο.
	20. Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή πλήρη αστοχία.
	21. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από κάθε υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως.
	22. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί (μικροϊνών) για τον καθαρισμό.
	Κίνδυνος για παιδιά
	Χρήση και λειτουργία
	Λειτουργία
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Λάβετε υπόψη το εύρος που περιορίζεται από το μήκος του καλωδίου!
	1. Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα. Πατήστε το κουμπί διακόπτη, το μηχάνημα αρχίζει να λειτουργεί.
	2. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα πιέζοντας το μπλοκ ολίσθησης πάνω και κάτω.
	Ειδικές οδηγίες για την προστασία της συσκευής
	Αυτή η ηλεκτρική σκούπα είναι εξοπλισμένη με πολλές προστατευτικές συσκευές.
	1. Όταν η κάννη γεμίσει, το κενό θα χάσει την αναρρόφηση και θα εκπέμψει θόρυβο που υποδηλώνει ότι ο κινητήρας είναι υπό πίεση. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα αμέσως, στη συνέχεια αδειάστε την κάννη και συναρμολογήστε ξανά σύμφων...
	2. Εάν η ηλεκτρική σκούπα γυρίσει στο πλάι, απενεργοποιήστε αμέσως τη μονάδα. Δεξιά στην ηλεκτρική σκούπα και μετά ενεργοποιήστε την ξανά.
	3. Εάν η ηλεκτρική σκούπα χάσει την αναρρόφησή της ή εκπέμπει ήχους, απενεργοποιήστε την και αδειάστε την κάννη πριν συνεχίσετε τη χρήση.
	Καθαρισμός και συντήρηση
	Καθαρισμός Κάννης
	Μετά τη χρήση ή όταν η κάννη είναι γεμάτη σκόνη που προκαλεί σημαντική μείωση της αναρρόφησης, θα πρέπει να διακόψετε το ρεύμα και να αδειάσετε το βαρέλι.
	1. Ξεβιδώστε το κουμπί ασφάλισης και αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα.
	2. Αφαιρέστε τη σακούλα φίλτρου και καθαρίστε τη σκόνη από το βαρέλι σκόνης.
	3. Επανατοποθετήστε τη σακούλα φίλτρου και το επάνω κάλυμμα και στερεώστε το κουμπί ασφάλισης.
	Καθαρισμός φίλτρου
	Το φίλτρο πρέπει να πλένεται με καθαρό και ζεστό νερό όταν έχει καλυφθεί με σκόνη.
	1. Αφαιρέστε το φίλτρο
	2. Πλύνετε απαλά μόνο με καθαρό, ζεστό νερό.
	3. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς
	4. Επανασυναρμολογήστε.

	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.
	Εγγύηση
	Αυτή η συσκευή 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 ...
	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.

