
 

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη 

 

Di4 Ηλεκτρική Σκούπα Aspirovac 
Silence 3.0 

 
Αξιότιμε πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα 

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMAX. 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας. 

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας 

και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων. 

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε 

την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. 

Ευχαριστούμε πολύ!  

www.telemax.gr                                                                 

2310-417494 & 2310427867 

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr (εσωτερικό 2)            

http://www.telemax.gr/
mailto:support@telemax.gr


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αποθηκεύστε τις σε 

ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.  

 

 

 

 

 

 

1- Λαβή 
2. Κλείδωμα καλύμματος χώρου σακούλας 
3. κάλυμμα χώρου σακούλας 
4. σωλήνας σπιράλ κομπλέ. 
5. Κουμπί On/Off 
6. Έλεγχος ταχύτητας (ή σταθερό) και σκόνης με φωτεινή ένδειξη 
7. Κουμπί επανατύλιξης καλωδίου 
8. Κάλυμμα εξαγωγής αέρα 
9. Εισαγωγή σπιράλ σωλήνα. 
 
 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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 έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και - 
αντέξτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. 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. 
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να 
αποφευχθεί ένας κίνδυνος. 
Το φις πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε τη συσκευή 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι ίδια με αυτή 
που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος. 
Το καλώδιο σύνδεσης δεν πρέπει να μπλέκεται ή να τυλίγεται γύρω από το προϊόν κατά τη χρήση. 
Μην τραβάτε το καλώδιο σύνδεσης για να το αποσυνδέσετε. 
Μη χρησιμοποιείτε, συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα με τα χέρια ή τα πόδια σας 
βρεγμένα. Προχωρήστε σύμφωνα με την ενότητα συντήρησης και καθαρισμού αυτού του 
εγχειριδίου για τον καθαρισμό. 
Αποσυνδέστε το προϊόν αμέσως από την πρίζα σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς και επικοινωνήστε 
με μια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. 
Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο κινδύνου, μην ανοίγετε τη συσκευή. Μόνο εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της μάρκας μπορεί να 
πραγματοποιεί επισκευές ή διαδικασίες στη συσκευή. Οποιαδήποτε λανθασμένη χρήση ή 
ακατάλληλος χειρισμός του προϊόντος καθιστά την εγγύηση άκυρη και άκυρη. Μόνο 
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης επιτρέπεται να πραγματοποιεί επισκευές σε 
αυτό το προϊόν. 
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 
να είναι εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Σε περίπτωση κακής χρήσης ή παραβίασης του 
προϊόντος, θα είναι εκτός εγγύησης. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν υπάρχουν  αιχμηρά αντικείμενα (, καρφίτσες, καρφιά, γυαλί 
κ.λπ.), πυρακτωμένα αντικείμενα (σπίρτα, τσιγάρα) 
Απαγορεύεται η  αναρρόφηση υγρών (νερό κ.λπ.) 
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη βούρτσα για: γυάλισμα δαπέδων, πιπίλισμα (Υγρά, υγρή ή υγρή σκόνη, 
καυτή στάχτη, καιόμενα αντικείμενα, όπως τσιγάρα, σπίρτα, αιχμηρά και σκληρά αντικείμενα, όπως: 
ξυράφια, καρφίτσες, πινέζες, κομμάτια γυαλιού, κ.λπ.), αλεύρι, τσιμέντο, ζάχαρη, σοβά, τόνερ 
εκτυπωτή ή φωτοτυπικού κ.λπ. 
Η TELEMAX αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε 
ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα, για τη μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Συνδέστε τα εξαρτήματα του εύκαμπτου σωλήνα: εισάγετε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στην 
υποδοχή τις σκούπας και μετά κλειδώστε  τον. 
2. Συνδέστε τον πλαστικό σωλήνα στο κυρτό άκρο του εύκαμπτου σωλήνα. 
3. Συνδέστε τα διάφορα εργαλεία ακροφυσίων στον μεταλλικό σωλήνα επέκτασης για 
διαφορετικούς σκοπούς καθαρισμού: Βούρτσα δαπέδου (προσαρμόστε τον τύπο του εδάφους) για 
χαλί ή δάπεδο. συνδυασμένη βούρτσα & ακροφύσιο για καναπέ, επιφάνεια τοίχου, κουρτίνα, γωνία 
ή χώρο μεταξύ επίπλων κ.λπ. 
4. Θέστε σε λειτουργία την σκούπα: εισάγετε το φις του καλωδίου στην πρίζα που ικανοποιεί τις 
προδιαγραφές στην ετικέτα χαρακτηριστικών και πατήστε το πεντάλ του διακόπτη on/off, η σκούπα  
μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί. 
5. Επανατύλιξη του καλωδίου: κρατήστε το φις και τραβήξτε το καλώδιο. Πατήστε το πεντάλ 
επανατύλιξης του καλωδίου, το καλώδιο τροφοδοσίας θα τραβήξει μέσα. 
6. Όταν ο ρυθμιστής ισχύος  ενεργοποιηθεί (ανάψει το led) σημαίνει ότι η σακούλα σκόνης είναι 
γεμάτη και πρέπει να αντικατασταθεί. 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
1. Καθαρίστε το φίλτρο όταν η σκόνη μέσα γίνεται όλο και περισσότερο, ήρθε η ώρα να καθαρίσετε 
το φίλτρο. 
• σηκώνετε προς τα επάνω το κάλυμμα  φίλτρου. 
• πατήστε προς τα μέσα και σηκώστε το φίλτρο HEPA. 



2. Καθαρίστε το φίλτρο της εξόδου αέρα με το χέρι, πλύνετε το με νερό και στεγνώστε το πριν το 
χρησιμοποιήσετε την επόμενη φορά εάν το φίλτρο σπάσει, αλλάξτε με  ένα νέο. 

Προβλημα και λυση; 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

ΑΙΤΙΑ 

 

ΛΥΣΗ 

 

ΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 

 

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι 
συνδεδεμένο. 
 
 
Απενεργοποίηση του πλήκτρου 
ON/OFF 
 
Το καλώδιο ή το βύσμα ενδέχεται 
να καταστραφούν 
 

Συνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας σε κατάλληλη πρίζα. 
 
Ενεργοποιήστε το πλήκτρο 
ON/OFF 
 
Πρέπει να επισκευαστούν από 
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 
 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 

Εύκαμπτος σωλήνας / 
τηλεσκοπικός σωλήνας 
φραγμένος. 
 
Η σακούλα συλλογής σκόνης είναι 
πολύ γεμάτη. 
 
Ο ρυθμιστής ισχύος δεν είναι στο 
ελάχιστο επίπεδο, εάν υπάρχει. 
 
Η σακούλα συλλογής σκόνης δεν 
έχει τοποθετηθεί. Το κάλυμμα δεν 
έχει κλείσει πλήρως 

 

Καθαρίστε τους σωλήνες. 
 
 
 
Αλλαγή της σακούλας συλλογής 
σκόνης Αυξήστε το επίπεδο 
αναρρόφησης. 
 
 
 
 
Κλείστε σωστά το κάλυμμα. 
 

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ 
ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ 

 

Το πέλμα δεν είναι 
προσαρμοσμένο στον τύπο του 
δαπέδου που προσπαθεί να 
καθαρίσει 
 
 
Ρυθμιστής ισχύος ρυθμισμένος σε 
πολύ υψηλό επίπεδο 
 

Χρησιμοποιήστε το πέλμα για ένα 
λείο δάπεδο και αφαιρέστε τις 
όταν καθαρίζετε με ηλεκτρική 
σκούπα χαλιά και χαλιά 
 
Μειώστε την ισχύ αναρρόφησης 
χρησιμοποιώντας τον επιλογέα  
 

 

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την 

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 1
η
 εισαγωγή στην Ε.Ε. B7B Trends Ισπανία.  

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ  ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα 

αλλαγών χωρίς προειδοποίηση». 

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα! 

 

 

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με 

τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους 

ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες 

πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα 

λιανικής πώλησης της συσκευής  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349 

 


