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1. Οδηγίες λειτουργίας
Κατεβάστε τις πιο πρόσφατες οδηγίες λειτουργίας μέσω του συνδέσμου 
h�ps://www.xclea.com/en/guide.html 
ή σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον ιστότοπο.

2. Επεξήγηση συμβόλων 

Το σύμβολο αστραπής μέσα σε ένα τρίγωνο χρησιμοποιείται όταν υπάρχει πιθανός κίνδυνος τραυματισμού, όπως ηλεκτροπληξία  

Ένα θαυμαστικό σε ένα τρίγωνο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας που πρέπει απολύτως να
τηρούνται  

Το σύμβολο βέλους υποδεικνύει συγκεκριμένες συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία 

3. Οδηγίες ασφαλείας 
Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. 

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ (ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ). Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή / και σοβαρό τραυματισμό 

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή από εξειδικευμένα
άτομα για να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος. 

• Πριν από τη φόρτιση, διαβάστε τις οδηγίες.
• Μόνο για εσωτερική χρήση, μην εκθέτετε σε βροχή.
• Ο φορτιστής μπαταρίας έχει σχεδιαστεί για τη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή.   
• Μην χρησιμοποιείτε άλλο φορτιστή για να επαναφορτίσετε την μπαταρία που παρέχεται από τον κατασκευαστή και μην προσπαθήσετε να  

επαναφορτίσετε άλλους τύπους μπαταριών με αυτόν τον φορτιστή. Επίσης, μην προσπαθήσετε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες με αυτόν τον φορτιστή.  

• Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε αν η τάση που καθορίζεται στην ετικέτα σήμανσης αντιστοιχεί στην τάση δικτύου.  
• Κατά τη φόρτιση, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
• Αφαιρέστε το φις από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του φορτιστή. 
• Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή
• Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εξειδικευμένα άτομα 
• Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί πριν την απόρριψη
• Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκτυο τροφοδοσίας κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.
• 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 μόνο εάν έχουν επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους  

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε βρεγμένες επιφάνειες.

•
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• Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά, κατοικίδια ζώα
ή φυτά. 

• Χρησιμοποιήστε μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Χρησιμοποιήστε μόνο τα προτεινόμενα εξαρτήματα του κατασκευαστή, 
• Μην το χρησιμοποιείτε με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, 

έχει αφεθεί σε εξωτερικούς χώρους ή έχει πέσει σε νερό επικοινωνήστε με το 
• Μην τραβάτε ή μεταφέρετε με καλώδιο, μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, μην κλείσετε με την πόρτα το καλώδιο και μην τραβήξετε

το καλώδιο γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμαινόμενες επιφάνειες. 

• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τραβώντας το καλώδιο. Για να αποσυνδέσετε, πιάστε το φις και όχι το καλώδιο.
• Μην χειρίζεστε το φορτιστή, συμπεριλαμβανομένου του φις και των ακροδεκτών, με βρεγμένα χέρια.
• Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στα ανοίγματα. Μην το χρησιμοποιείτε με οποιοδήποτε άνοιγμα μπλοκαρισμένο. Κρατήστε απαλλαγμένο 

από σκόνη, χνούδι, μαλλιά και οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.
• Κρατήστε τα μαλλιά σας, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από ανοίγματα και κινούμενα μέρη.
• Προσέξτε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε τις σκάλες.
• Μην χρησιμοποιείτε για να μαζέψετε  εύφλεκτα υγρά, όπως βενζίνη, ή να χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχουν. 
• Μην χρησιμοποιείτε για να μαζέψετε οτιδήποτε καίγεται ή καπνίζει, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή καυτές στάχτες.
• Μην το χρησιμοποιείτε χωρίς δοχείο συλλογής σκόνης και φίλτρο
• Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση εκτός λειτουργίας πριν συνδέσετε τη μπαταρία,παραλάβετε

ή μεταφέρετε τη συσκευή. Το να μεταφέρετε τη συσκευή με το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή να ενεργοποιήσετε τη συσκευή που έχει  
ενεργοποιήσει προκαλεί ατυχήματα.

• Αποσυνδέστε την μπαταρία από τη συσκευή πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλάξετε αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε τη συσκευή. Τέτοια  
προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο τυχαίας εκκίνησης της συσκευής.

• Φορτίστε μόνο με το φορτιστή που καθορίζει ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί να  
δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλη μπαταρία.

• Χρησιμοποιήστε συσκευές μόνο με ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων μπαταριών ενδέχεται να δημιουργήσει
κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.

• Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά,καρφιά,   
βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία μπορούν να κάνουν σύνδεση από το ένα τερματικό στο άλλο. Το βραχυκύκλωμα των   
ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.

• Υπό καταχρηστικές συνθήκες, μπορεί να εξαχθεί υγρό από την μπαταρία. αποφύγετε την επαφή. Εάν εμφανιστεί τυχαία επαφή,ξεπλύνετε με  
νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εξάγεται από την μπαταρία μπορεί να  
προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

• Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία ή συσκευή που έχει καταστραφεί ή τροποποιηθεί. Οι κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες ενδέχεται  
να παρουσιάζουν απρόβλεπτη συμπεριφορά με αποτέλεσμα πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.

• Μην εκθέτετε τη μπαταρία ή τη συσκευή σε φωτιά ή υπερβολική θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία πάνω από 266 
 μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε την μπαταρία ή τη συσκευή εκτός του εύρους θερμοκρασίας που καθορίζεται στις  
οδηγίες. Η ακατάλληλη φόρτιση ή σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να αυξήσει   
τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

• Πραγματοποιήστε σέρβις από εξειδικευμένο άτομο επισκευής χρησιμοποιώντας μόνο συμβατά ανταλλακτικά. Αυτό θα διασφαλίσει ότι  
διατηρείται η ασφάλεια του προϊόντος.

• Μην τροποποιείτε ή προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή ή την μπαταρία, εκτός εάν αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης και φροντίδας. 
• Απενεργοποιείτε πάντα αυτήν τη συσκευή πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την ηλεκτρική βούρτσα.
•

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• Απενεργοποιήστε αμέσως την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε το σε περίπτωση παραμόρφωσης του προϊόντος, υπερθέρμανσης, 
ασυνήθιστης  οσμής και ήχου κατά τη φόρτιση ή τη λειτουργία. Τοποθετήστε το προϊόν σε ανοιχτό και μη εύφλεκτο χώρο. Η επισκευή εκτελείται  
από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο άτομο. Αυτό θα διασφαλίσει ότι διατηρείται η ασφάλεια.  

• Μην ρίχνετε νερό στο προϊόν ή στο βύσμα. Μη βυθίστε σε νερό.
• Εάν ο κύλινδρος της βούρτσας δεν αποδίδει, απενεργοποιήστε αμέσως την ηλεκτρική σκούπα. Ελέγξτε εάν ο κύλινδρος της βούρτσας τυλίγεται  

με μαλλιά ή άλλες υπερβολικά μεγάλες ίνες και καθαρίστε.
• Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από κάποιον που φέρει συσκευή βηματοδότη κατά τη χρήση.
• Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από παιδιά ή κατοικίδια ζώα για να αποφύγετε τραυματισμούς όταν είναι τοποθετημένη στον τοίχο  

για αποθήκευση.
• Κατά τη φόρτιση στην επιτοίχια βάση, βεβαιωθείτε ότι η κύρια μονάδα ταιριάζει απόλυτα στην βάση τοίχου για να αποφύγετε την πτώση  

και την πρόκληση τραυματισμών
• Κατά τη φόρτιση της κύριας μονάδας, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη μπαταρίας είναι αναμμένη.
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον τοίχο. Το προϊόν που πέφτει κατά τη φόρτιση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους όπως ηλεκτροπληξία λόγω  

διαρροής.
• Μην ρίχνετε το προϊόν. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μηχανική πίεση. Αποτρέψτε το προϊόν να συγκρούεται με άλλα αντικείμενα. 

Μόνο για οικιακή χρήση
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• Καθαρίστε εγκαίρως το δοχείο συλλογής σκόνης για να εξασφαλίσετε καλύτερο εξαερισμό, ώστε να αποφύγετε την κακή απορρόφηση ή τη  
θέρμανση του κινητήρα που προκαλείται από ενδεχόμενη φραγή του αέρα

• Προστατέψτε την ηλεκτρική σκούπα από ακραίες θερμοκρασίες. Οι προτεινόμενες θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης είναι 
έως 95 ° F (35 ° C). Φυλάξτε το σε δροσερό και ξηρό μέρος

• Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα για να απορροφήσετε νερό για να αποφύγετε την είσοδο νερού στην κύρια μονάδα και την πρόκληση  
δυσλειτουργίας. Όταν το νερό εισέρχεται στο δοχείο σκόνης, απενεργοποιήστε αμέσως την ηλεκτρική σκούπα και αδειάστε το δοχείο σκόνης.  
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο σκόνης είναι εντελώς στεγνό.

• Πριν την επανεγκατάσταση, στεγνώστε εντελώς μετά το πλύσιμο μετά το πλύσιμο της βούρτσας
• Καθαρίστε έγκαιρα τα εξαρτήματα μετά τη χρήση για να αποφύγετε τη σήψη των υπολειμμάτων τροφίμων.
• Χρησιμοποιήστε μόνο τη βούρτσα καθαρισμού που παρέχεται από τον κατασκευαστή για να καθαρίσετε το φίλτρο του δοχείου σκόνης.  

Μην χρησιμοποιείτε άλλες βούρτσες
• Κρατήστε τη βούρτσα καθαρισμού μακριά από παιδιά για να αποφύγετε τραυματισμούς. Διαθέτει μία κοφτερή λεπίδα, που χρησιμοποιείται για  

την αποκοπή των μπλεγμένων ινών που είναι δύσκολο να καθαριστούν.

4. Επισκόπηση προϊόντος 

Σημείο επαφής 
φόρτισης

Διακόπτης λειτουργίας
Διακόπτης ενεργοποίησης

Οθόνη

Κουμπί επέκτασης/ 
απελευθέρωσης ράβδου

Μεταλλική επεκτεινόμενη 
ράβδος

Κουμπί απελευθέρωσης βούρτσας

Οπή εξαερισμού

Κάλυμμα προφύλαξης

Θύρα φόρτισης

Αντιολισθητικό προστατευτικό

Δοχείο συλλογής σκόνης

Κουμπί απελευθέρωσης 
δοχείου συλλογής σκόνης

Τροχός

Άκρα σύνδεσης της 
κυλινδρικής βούρτσας

Κυλινδρική 
περιστρεφόμενη βούρτσα
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5. Μέρη και εξαρτήματα 
*Εξαρτήματα καθαρισμού κενών

*Μαλακή βούρτσα 
καθαρισμού κενών

*Εξάρτημα 
καθαρισμού 
κενών

Για τον καθαρισμό μικρών κενών, 
όπως τυφλές γωνίες σε πόρτες, 

παράθυρα και σκάλες. 

Για τον καθαρισμό σκόνης και 
ακάρεων σε υφαντικά υλικά, όπως 
κρεβάτια, κουρτίνες και καναπέδες 

*Βούρτσα καθαρισμού στρωμάτων *Δεξαμενή νερού

Για σφουγγάρισμα σε πλακάκια δαπέδου

*Επιτοίχια βάση *Πλατύ ακροφύσιο

Για στερέωση 
της ηλεκτρικής 
σκούπας στον 
τοίχο 

Για καθαρισμό σε 
καναπέδες, 
ντουλάπες, 
περβάζια 
παραθύρων κ.λπ. 

*Τροφοδοτικό

Για φόρτιση της 
κύριας μονάδας

*Φίλτρο HEPA 

Για φιλτράρισμα 
μικροσκοπικών 
σωματιδίων 
σκόνης και αέρα 
κ.λπ

*Βούρτσα καθαρισμού 

Για τον καθαρισμό 
του δοχείου 
συλλογής σκόνης και 
την απομάκρυνση 
τριχών, ινών και 
άλλων 
υπολειμμάτων που 
μπλέκονται στην 
κυλινδρική βούρτσα

*Για τα πραγματικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται, ανατρέξτε στη λίστα 
συσκευασίας

6. Συνδεσμολογία

α) Συναρμολόγηση ηλεκτρικής σκούπας 
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β) Αξεσουάρ συναρμολόγησης 
Υπάρχει μια ποικιλία αξεσουάρ που είναι συμβατά με αυτήν την ηλεκτρική σκούπα. Συνδέστε το επιθυμητό αξεσουάρ ή εργαλείο καθαρισμού 
στην ηλεκτρική σκούπα για συγκεκριμένο σκοπό καθαρισμού

1. Προσαρμογή του εργαλείου καθαρισμού κενών: 
Εισαγάγετε όπως απεικονίζεται το εργαλείο καθαρισμού 
κενών στην κύρια μονάδα μέχρι να ασφαλίσει στη 
σωστή θέση 

2. Προσάρτηση της μαλακής βούρτσας: 
Συνδέστε τη μαλακή βούρτσα στο εργαλείο καθαρισμού κενών, πιέζοντάς την 
μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή  θέση. 

3. Προσαρμογή του ακροφύσιου στη μεταλλική 
ράβδο:
Εισαγάγετε όπως απεικονίζεται το πλατύ ακροφύσιο
στη μεταλλική ράβδο μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή 
θέση 

4. Προσαρμογή του εργαλείου καθαρισμού κενών στη 
μεταλλική ράβδο:
Εισαγάγετε όπως απεικονίζεται το εργαλείο καθαρισμού 
κενών στη μεταλλική ράβδο μέχρι να ασφαλίσει στη 
σωστή θέση 

Τα αξεσουάρ που μπορούν να συνδεθούν απευθείας στην κύρια μονάδα είναι η μεταλλική επεκτινώμενη ράβδος, η βούρτσα  
καθαρισμού στρωμάτων και το πλατύ ακροφύσιο. Η μέθοδος για την τοποθέτησή τους είναι η ίδια με εκείνη της σύνδεσης του 
εργαλείου καθαρισμού κενών. 

γ) Τοποθέτηση επιτοίχιας βάσης: 
Η επιτοίχια βάση έχει σχεδιαστεί για να αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα όσο δεν χρησιμοποιείται. Βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένη 
κοντά σε πρίζα.

Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι καθαρός και χωρίς σκόνη πριν από την εγκατάσταση. 

2. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ 3. Επικολλήστε τη βάση τοίχου 
στον τοίχο, πιέζοντας ελαφρά για 
να βεβαιωθείτε ότι έχει 
σταθεροποιηθεί στον τοίχο. 

7. Λειτουργία
α) Φόρτιση

Φορτίστε πλήρως την ηλεκτρική σκούπα πριν από την πρώτη χρήση 

• Για φόρτιση, συνδέστε το τροφοδοτικό στη θύρα φόρτισης της ηλεκτρικής σκούπας και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο του προσαρμογέα  
ρεύματος σε πρίζα. Χρειάζονται περίπου. 3,5 ώρες για πλήρη φόρτιση

Χρήση επιτοίχιας βάσης:

1. Συνδέστε την κύρια μονάδα στην επιτοίχια βάση, πιέστε ελαφρά για να βεβαιωθείτε ότι η 
ηλεκτρική σκούπα είναι καλά στερεωμένη. Για φόρτιση, συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος 
σε μια σε πρίζα με τροφοδοσία AC και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο του προσαρμογέα 
τροφοδοσίας στη θύρα φόρτισης της κύριας μονάδας. Στερεώστε το καλώδιο φόρτισης κατά 
μήκος των αυλακώσεων της επιτοίχιας βάσης. 

GR
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2. Κατά τη φόρτιση, ο αριθμός στάθμης της μπαταρίας στην οθόνη αυξάνεται και ο κύκλος στην 
οθόνη LED ανάβει σταδιακά. Μέχρι να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, ο αριθμός μετατρέπεται σε 
100 και ο ο κύκλος στην οθόνη LED ανάβει πλήρως 

Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από παιδιά ή κατοικίδια ζώα για να αποφύγετε τραυματισμούς όταν είναι τοποθετημένη 
στην  επιτοίχια βάση, για αποθήκευση ή φόρτιση. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα εφαρμόζει με ασφάλεια στην επιτοίχια  
βάση για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό σε περίπτωση πτώσης 

β) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα μπαίνει στη 
λειτουργία ECO από προεπιλογή. Κατά τη λειτουργία, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ECO,STANDARD  
και BOOST. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας ξανά για να απενεργοποιήσετε. 

Διακόπτης ενεργοποίησης
Διακόπτης λειτουργίας

Οθόνη

Κατά τη λειτουργία, ο κύκλος στην οθόνη LED αλλάζει ανάλογα με τους τρόπους λειτουργίας. Στη λειτουργία BOOST, ανάβουν όλα τα LED. σε  
λειτουργία STANDARD, ανάβουν 2/3  LED. σε λειτουργία ECO, ανάβουν τα 1/3 LED. Επιπλέον, στην οθόνη εμφανίζονται εικονίδια υπενθύμισης  
αλλαγής φίλτρου και υπενθύμισης πλήρους δοχείου συλλογής σκόνης 

Κύκλος στην οθόνη LED 
Ένδειξη στάθμης ισχύος 
Υπενθύμιση πλήρους δοχείου συλλογής σκόνης 
Υπενθύμιση αλλαγής φίλτρου

γ) Χρήση της κυλινδρικής βούρτσας

Ο μαλακός κύλινδρος HL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό πλακιδίων δαπέδου, ξύλινων δαπέδων, χαλιών κ.λπ. 
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δ) Χρήση των αξεσουάρ

Εργαλείο καθαρισμού κενών: για στενούς χώρους,όπως γωνίες  
πόρτας, παράθυρα, σκάλες κ.λπ 

Βούρτσα καθαρισμού στρωμάτων: Για τον καθαρισμό σκόνης  
και ακάρεων σε υφαντικά υλικά, όπως κρεβάτια, κουρτίνες 
και καναπέδες 

8. Καθαρισμός και συντήρηση 
Πάντα να απενεργοποιείτε [ "OFF" ] και να αποσυνδέετε την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση.Μην χρησιμοπο 
ιείτε ποτέ επιθετικά απορρυπαντικά, οινόπνευμα ή άλλα χημικά διαλύματα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα  
ή δυσλειτουργία στη συσκευή. 

α) Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σκόνης

1. Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής σκόνης πάνω από έναν 
κάδο. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης 
για να ανοίξετε το κάλυμμα του και να το αδειάσετε.

2. Κρατήστε και περιστρέψτε δεξιόστροφα τον στρόφαλο 

3.  Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για να καθαρίσετε  
το φίλτρο και τον στρόφαλο. Πλύνετε με τρεχούμενο νερό.  
Στεγνώστε εντελώς, σε φυσικό αέρα για τουλάχιστον 24 ώρες   
πριν από την επανεγκατάσταση 

4. Επανατοποθετήστε το φίλτρο και τον στρόφαλο στο δοχείο  
συλλογής σκόνης. Σπρώξτε το κάλυμμα του δοχείου σκόνης  
μέχρι να ασφαλίσει σωστά στη θέση του

β) Καθαρισμός πίσω φίλτρου 

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της κύριας μονάδας Για να αφαιρέσετε  
το κάλυμμα της κύριας μονάδας, κρατήστε το και περιστρέψτε  
αριστερόστροφα 

2. Καθαρίστε το πίσω φίλτρο Τραβήξτε τη λαβή του πίσω φίλτρου 
για να αφαιρέσετε το πίσω φίλτρο. Πλύνετε το πίσω φίλτρο με 
τρεχούμενο νερό. Στεγνώστε εντελώς, σε φυσικό αέρα, για 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την επανεγκατάσταση. 

GR
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γ) Καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας

1. Συναρμολογήστε και αποσυναρμολογήστε την κυλινδρική 
βούρτσα: Τοποθετήστε την ηλεκτρική βούρτσα ανάποδα Τραβήξτε  
προς τα κάτω την λαβή του άκρου στη δεξιά πλευρά της ηλεκτρικής  
βούρτσας για να αφαιρέσετε το καπάκι.Σηκώστε την κυλινδρική  
βούρτσα, αφαιρέστε την και αντικαταστήστε τον με μια νέα. Εισάγετε   
το καπάκι στη σχισμή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. 

Τραβήξτε προς τα κάτω την 
λαβή του άκρου στη δεξιά 
πλευρά της ηλεκτρικής 
βούρτσας

2. Καθαρίστε την κυλινδρική βούρτσα: Χρησιμοποιήστε τη 
βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε μαλλιά και ίνες που  
μπορεί αν έχουν μπλεχτεί στην κυλινδρική βούρτσα.Πλύνετε  
με τρεχούμενο νερό. Στεγνώστε εντελώς, σε φυσικό αέρα για  
τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την επανεγκατάσταση.  

γ) Καθαρισμός της βούρτσας για στρώματα

1. Τραβήξτε προς τα κάτω την λαβή του άκρου στη δεξιά 
πλευρά της ηλεκτρικής βούρτσας για να αφαιρέσετε το καπάκι. 
Βγάλτε την κυλινδρική βούρτσα που χρησιμοποιείται για των 
καθαρισμό στρωμάτων και πλύνετε με τρεχούμενο νερό. 
Στεγνώστε εντελώς, σε φυσικό αέρα για τουλάχιστον 24 ώρες 
πριν από την επανεγκατάσταση. 

Τραβήξτε προς τα κάτω την 
λαβή του άκρου στη δεξιά 
πλευρά της ηλεκτρικής 
βούρτσας

2.Επανατοποθετήστε την βούρτσα για στρώματα και το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Περιγραφή 
Προβλήματος Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Η κυλινδρική 
βούρτσα δεν 
περιστρέφεται

Η κυλινδρική βούρτσα είναι μπλεγμένη 
με τρίχες, ίνες ή άλλου είδους μεγάλα 
υπολείμματα

Απομακρύνετε ότι έχει μπλεχτεί στην βούρτσα 

Ο κινητήρας 

δεν λειτουργεί

Χαμηλή μπαταρία Φορτίστε τη σκούπα

Το δοχείο συλλογής σκόνης έχει γεμίσει Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης

Η ηλεκτρική σκούπα υπερθερμαίνεται 
λόγω παρατεταμένου χρόνου 
λειτουργίας

Επανεκκινήστε αφού επανέλθει η 
θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα

Μειωμένη 

απορρόφηση

Το φίλτρο είναι γεμάτο σκόνη Καθαρίστε ή αλλάξτε το φίλτρο

Η είσοδος του αέρα στη βούρτσα, ή η 
ίδια η βούρτσα είναι μπλοκαρισμένη Καθαρίστε την βούρτσα

Ο στρόφαλος εμποδίζεται από ίνες 
χαρτιού ή μαλλιού

Ελέγχετε τακτικά και καθαρίζετε τον 
στρόφαλο

Το κανάλι αέρα μεταξύ του δοχείου 
συλλογής σκόνης και της κύριας μονάδας 
έχει μπλοκαριστεί

Ελέγχετε τακτικά και καθαρίζετε το κανάλι

8

GR



Η οθόνη δεν είναι 
ενεργοποιημένη κατά τη 
φόρτιση

Το τροφοδοτικό δεν έχει συνδεθεί 
σωστά

Συνδέστε σωστά το τροφοδοτικό
ρεύματος

Ο τροχός της κυλινδρικής 
βούρτσας δεν περιστρέφεται

Ο τροχός είναι μπλεγμένος με 
τρίχες, ίνες ή άλλου είδους μεγάλα 
υπολείμματα

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον 
τροχό

10. Τεχνικά στοιχεία 

α) Ηλεκτρική σκούπα

Μοντέλο προϊόντος
QYXCQ01*/QYXCQ02* 

/QYXCQ03* /QYXCQ04*
Χρόνος φόρτισης 3.5 ώρες

Μοντέλο ηλεκτρικής 
βούρτσας

QYXCQDS01 Χρόνος Λειτουργίας Περίπου 65’          
(Λειτουργία ECO )

Μοντέλο βούρτσας 
στρωμάτων

QYXCQCMS02 Χρόνος Λειτουργίας Περίπου 30’          
(Λειτουργία STANDARD )

Εκτιμώμενη τάση 
λειτουργίας

25.2V Χρόνος Λειτουργίας Περίπου 10’          
(Λειτουργία BOOST)

Εκτιμώμενη τάση
φόρτισης

30 V Χωρητικότητα δοχείου 
συλλογής σκόνης

0.65 L (Περίπου)

Χωρητικότητα 
μπαταρίας λιθίου

2500 mAh x 7 / 63 Wh Επίπεδο Θορύβου <82dB(A)

Εκτιμώμενη ισχύς 385 W (Γενική) Διαστάσεις 1191 x 259 x 221 mm

Ισχύς κινητήρα Βάρος (μικτό) 2.7 kg (Περίπου)

Ισχύς κινητήρα 35 W (Ηλεκτρική Βούρτσα)

Το "*" στον αριθμό μοντέλου δείχνει το χρώμα του προϊόντος και υπερισχύει η συγκεκριμένη ένδειξη του σώματος του προϊόντος. Για παράδειγμα: B = μαύρο, W = λευκό, G = γκρι, P = μοβ  

β) Τροφοδοτικό

Εκτιμώμενη τάση εισόδου 100-240V-

Εκτιμώμενο ρεύμα εισαγωγής 1.0A

Εκτιμώμενη τάση εξόδου 30 V

Εκτιμώμενο ρεύμα εξαγωγής 0.8A

Μοντέλο προϊόντος Sydkorea: KA2401A-3000800KR, European Union: KA2401A-
3000800EU, Australia: KA2401A-3000800AU, United Kingdom : 
KA2401A- 3000800BS, United States: KA24B-3000800US, Japan: 
KA2401A-3000800JP, Taiwan: KA2401A-3000800TW, China: 
KA2401A-3000800CN
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11. Απόρριψη

Σωστή απόρριψη του προϊόντος

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε 

ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την 

ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο 

επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε 

τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής όπου αγοράστηκε το 

προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση

12. Εγγύηση και περιορισμοί ευθύνης 
Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο για περίοδο 24 μηνών (ορίζεται από την τοπική νομοθεσία) από την ημερομηνία  
αγοράς έναντι τυχόν αστοχίας που προκύπτει από κατασκευαστικές ή υλικές βλάβες. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει  
ζημίες που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, ακατάλληλη χρήση ή φυσιολογική φθορά του προϊόντος.   
Ειδικότερα, η εγγύηση δεν καλύπτει: 

• Ζημιά ή προβλήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, ατύχημα, αλλοίωση ή ηλεκτρική σύνδεση 
ακατάλληλης έντασης ή τάσης. 

• Τροποποιημένα προϊόντα, εκείνα των οποίων η σφραγίδα εγγύησης ή ο σειριακός αριθμός έχουν καταστραφεί,  
τροποποιηθεί, αφαιρεθεί ή οξειδωθεί.

• Βλάβη της μπαταρίας λόγω υπερφόρτισης ή μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών Αισθητικές βλάβες,
•  όπως γρατσουνιές, βαθουλώματα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.
• Ζημία που προκλήθηκε από οποιαδήποτε παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο
• Ελαττώματα που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά ή λόγω της κανονικής γήρανσης του προϊόντος
• Ενημερώσεις λογισμικού λόγω αλλαγής στις ρυθμίσεις δικτύου.
• Αποτυχίες προϊόντος λόγω της χρήσης λογισμικού τρίτων για τροποποίηση, αλλαγή ή προσαρμογή του υπάρχοντος λογισμικού
• Βλάβες προϊόντος που προκαλούνται από τη χρήση χωρίς εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή
•

• Οξειδωμένα προϊόντα.

Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής: 
Για να λάβετε μια υπηρεσία εγγύησης, σας ζητείται να επιστρέψετε το προϊόν σας στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών του καταστήματος λιανικής  
πώλησης με την απόδειξη αγοράς (απόδειξη, τιμολόγιο, ...), το προϊόν και τα παρεχόμενα αξεσουάρ, με την αρχική του συσκευασία. Είναι 
σημαντικό να έχετε στη διάθεσή σας την ημερομηνία αγοράς, το μοντέλο και τον αριθμό σειράς ή IMEI (αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται  
συνήθως στο προϊόν, στη συσκευασία ή στην απόδειξη αγοράς σας). Σε αντίθετη περίπτωση, πρέ πει να επιστρέψετε το προϊόν με τα απαραίτητα  
αξεσουάρ για τη σωστή λειτουργία του (τροφοδοτικό, προσαρμογέα κ.λπ.). Σε περίπτωση που η αξίωσή σας καλύπτεται από την εγγύηση,  η 
υπηρεσία μετά την πώληση μπορεί, εντός των ορίων της τοπικής νομοθεσίας, είτε:

• Επισκευάστε ή αντικαταστήστε ελαττωματικά εξαρτήματα. 
• Ανταλλάξτε το επιστρεφόμενο προϊόν με ένα προϊόν που έχει τουλάχιστον την ίδια λειτουργικότητα και είναι ισοδύναμο από άποψη απόδοσης.  
• Επιστροφή χρημάτων του προϊόντος στην τιμή αγοράς του προϊόντος που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς. 

Εάν χρησιμοποιηθεί μία από αυτές τις 3 λύσεις, αυτό δεν συνεπάγεται παράταση ή ανανέωση της περιόδου εγγύησης 
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Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε 
τα προϊόντα μας. Επομένως, οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν 
χωρίς προειδοποίηση 

GR

11

Address:Floor 4, No.1719-17, Huishan Road Huishan Economic Development District Wuxi City, jiangsu province, China


