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Κάντε Τη Ζωή Σας Πιο Εύκολη 

Ηλεκτρική Σκούπα  

(220V-240V~50/60 Hz 800-1000 W) 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά 

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση 

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας της ΕΕ 

 

 

 



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

 

 
 

1. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 
2. ΓΑΝΤΖΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
3. ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ 
4. ΚΑΔΟΣ  
5. ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 
6. ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΡΤΣΑ TURBO 
7. ΠΕΛΜΑ 
8. ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ  ΚΑΛΥΜΑ 

ΚΑΔΟΥ 
9. ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΦΙΛΤΡΟΥ 
10. ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΔΟΥ 
11. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF 
12. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΑΒΗΣ 
13. ΛΑΒΗ 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 

και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά 

- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση 

δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή. 

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένο. 

- Εάν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής είναι κατεστραμμένο, πρέπει να το 

αντικαταστήσετε για να αποφύγετε τον κίνδυνο. 

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. 

- Ποτέ μην απορροφάτε  νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

- Μην απορροφάτε ποτέ Βίδες, μεταλλικά κομμάτια, και σκληρή σκόνη, θα σπάσει 

τους ανεμιστήρες του turbo πέλματος. 



- Μην τοποθετείτε τον εύκαμπτο σωλήνα, το σωλήνα ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα 

στα μάτια ή τα αυτιά και μην το τοποθετείτε στο στόμα όταν συνδέεται με την 

ηλεκτρική σκούπα και η ηλεκτρική σκούπα είναι ενεργοποιημένη. 

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε στάχτες, λεπτή άμμο, σκόνη ασβεστίου και 

παρόμοια ουσία, οι πόροι του HEPA ενδέχεται να φράξουν, αντικαταστήστε το 

φίλτρο HEPA, ακόμα και αν δεν είναι ακόμα γεμάτο. 

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς το φίλτρο HEPA. Αυτό βλάπτει τον 

κινητήρα και μειώνει τη διάρκεια ζωής του. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω 

και άτομα με μειωμένη κινητικότητα σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές 

ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες 

σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους 

σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο 

καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από 

παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 

Λειτουργία 1. Χρησιμοποιώντας ως ηλεκτρική σκούπα. Δείτε την εικόνα 1 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 
 

- Υπάρχουν 2 ολισθητήρες στο τέλος της λαβής, παρακαλώ εισάγετε τον 
ολισθητήρα στο κύριο σώμα ακολουθήστε τα σημάδια ασφάλισης, βεβαιωθείτε 
ότι το κουμπί κλειδώματος είναι στη σωστή θέση. 
 

 
 

 

ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

- Για να συνδέσετε το πέλμα δαπέδου με το εξάρτημα πιέστε το μέσα στην υποδοχή 

της συσκευής. Για να αποσυνδέσετε το πέλμα δαπέδου, τραβήξτε το έξω από τη 

συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το πέλμα δαπέδου είναι κατάλληλο για τη Δείτε την 

εικόνα 5 

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πέλμα δαπέδου στο χαλί ή στα σκληρά δάπεδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 

5 



- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σαν σκουπάκι χειρός. 

 

 
 

 
 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ 

 
- Τραβήξτε το κουμπί ασφαλείας λαβής  προς τα πίσω  και τραβήξτε  τη 
χειρολαβή προς τα πάνω από τον αντίχειρά σας. Η λαβή θα βγει έξω. Δείτε την 
εικόνα 8,9. 

 

  
 

 

 

 

ΜΑΚΡΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 

- η ηλεκτρική σκούπα σας έρχεται με ένα από αυτά τα αξεσουάρ. 

- Συνδέστε το Μακρύ ακροφύσιο στο κάδο. Δείτε την εικόνα 10 

Χρησιμοποιήστε το Μακρύ ακροφύσιο για να καθαρίσετε  μικρή περιοχή ή να 

καθαρίσετε τις στενές γωνίες ή τις δυσπρόσιτες θέσεις. 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 

ξετυλίξτε το καλώδιο, δείτε την εικόνα 11,12 και τοποθετήστε το φις του ρεύματος 

στην πρίζα. 

 

 

 

 

Πατήστε το κουμπί On / off στο επάνω μέρος της συσκευής. Δείτε την εικόνα. 13 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΔΟΥ 
 
Αδειάστε το κάδο το αργότερο όταν η απορροφημένη ποσότητα σκόνης στο κάδο 
έχει φτάσει στο σημείο MAX βλέπε εικ. 14. ή η ισχύς αναρρόφησης έχει πέσει. 
 
1. Απελευθερώστε το κάλυμμα κάδου πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης. Δείτε 
την εικόνα 15. 
2. Κρατήστε τη συσκευή κοντά στο δοχείο απορριμμάτων. 
3. Ελαφρώς χτυπώντας τη συσκευή, η σκόνη θα πέσει κάτω στο κάδο 
απορριμμάτων 
4. Κλείστε το κάλυμμα κάδου μέσα στο κάδο απορριμμάτων μέχρι να ακουμπήσει 
στη θέση του. Ελέγξτε αν το κουμπί  εκκένωσης κάδου  είναι καλά τοποθετημένος 
 

 

 

 

                          
 

ΣΥΝΔΕΣΗ Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΔΟΥ 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΔΟΥ 

Κρατήστε το κάδο και γυρίστε το αριστερόστροφα ή ακολουθήστε  τα σημάδια 

ξεκλειδώματος στο κάδο ,ο κάδος μπορεί να αποσυνδεθεί από το κύριο σώμα. 

ΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΔΟΥ 

Κρατήστε το κάδο, ευθυγραμμίστε τη γραμμή 2 στην πλευρά του κύριου σώματος 

και του κάδου, σπρώξτε το κύριο σώμα στο κάδο. Και στρέψτε κατά τη φορά των 

δεικτών του ρολογιού ή ακολουθήστε τα σημάδια κλειδώματος στο κάδο, ο κάδος 

θα κλειδώσει στο κύριο σώμα. Δείτε την εικόνα 17,18. 

14 15 



Ελέγξτε ότι ο 3 πίρος ασφάλισης στο κύριο σώμα είναι πλήρως τοποθετημένος στη 

θέση ασφάλισης στο κάδο. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στη θέση του και σταθερός. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να ελέγξετε αν υπάρχει διαρροή αέρα. 

Αν ναι, επανατοποθετήστε το κάδο με το παραπάνω βήμα. 

 

 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 

Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν αντικαταστήσετε το φίλτρο. 

1. Περιστρέψτε το κάδο από την κατεύθυνση ξεκλειδώματος. Ξεβιδώστε το κάδο 

από τη συσκευή. Δείτε την εικόνα 19 

2. Βγάλτε το φίλτρο προστασίας από το κάδο 

3. τραβήξτε έξω τη θήκη φίλτρου HEPA από το φίλτρο προστασίας.βλ. Εικόνα 21 

4. Αν το φίλτρο HEPA είναι πολύ βρώμικο, ξεπλύνετε καλά με νερό και 

χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να καθαρίσετε τη βρωμιά στο φίλτρο HEPA. 

5. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει (περίπου 15 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου). 

Απλώς το ξαναχρησιμοποιήστε όταν είναι εντελώς στεγνό. Εάν δεν είναι δυνατή η 

αφαίρεση της βρωμιάς, τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο HEPA. 

6. Τοποθετήστε το φίλτρο HEPA πίσω στο προστατευτικό φίλτρο. Και εισάγετε το 

φίλτρο προστασίας στο κάδο. 

7. Τοποθετήστε το κάδο στην ηλεκτρική σκούπα. Σκουπίστε καλά το κάδο μέχρι να 

ακουμπήσει στη θέση του. Ελέγξτε εάν ο κάδος είναι καλά τοποθετημένος 
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Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν καθαρίσετε 

οποιαδήποτε εξαρτήματα. 

Μην καθαρίζετε κανένα μέρος της ηλεκτρικής σκούπας στο πλυντήριο πιάτων, εάν 

είναι απαραίτητο, καθαρίστε τα μέρη με ένα υγρό πανί. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα. 

 2. τυλίξτε το καλώδιο στoυς γάντζους . 

   3. μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Μην πετάτε τη συσκευή με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ζωής 

της. Αλλά τα παραδώστε σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση, 

βοηθώντας έτσι στη διατήρηση του περιβάλλοντος. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Η ισχύς αναρρόφησης είναι ανεπαρκής 

- ίσως το φίλτρο HEPA ή το φίλτρο προστασίας κινητήρα είναι πολύ βρώμικο και 

μπλοκαρισμένο. Αν χρειάζεται, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο HEPA ή το 

φίλτρο προστασίας κινητήρα. 

- ίσως η βούρτσα ή το ακροφύσιο δαπέδου έχει μπλοκάρει. 

Για να αφαιρέσετε το εμπόδιο, αποσυνδέστε το και προσπαθήστε να το καθαρίσετε. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια 

και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο 

οποίος αποτελείται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές 

μετρήσεις, βρίσκονται στην έδρα της εταιρίας στην Θέρμη, Θεσσαλονίκη και είναι 

διαθέσιμα προς έλεγχο από κάθε εποπτεύουσα αρχή.  

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ε.Ο.ΑΝ.: 1349 

 

http://www.telemax.gr/

