
 

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη 

 

Ατμοκαθαριστής Steam Clean 
Caddy 

 

 

 

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


 

1. Διακόπτης. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 

2. Led φως. Εμφάνιση των καταστάσεων ατμού.  

3. Πιστόλι ατμού. Ρίχνουμε ατμό 

4. Σκανδάλη.  

5. Παραλαβή με το χέρι 

6. Ξεκλειδώστε ή κλειδώστε το καπάκι ασφαλείας ατμού  

7. Προστασία ατμού 

8. Παράδοση ατμού από τη μονάδα στο πιστόλι 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για εμπορική ή βιομηχανική 
χρήση σε καμία περίπτωση. Οποιαδήποτε εσφαλμένη χρήση ή ακατάλληλος χειρισμός του προϊόντος καθιστά άκυρη την 
εγγύηση. 
Πριν συνδέσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι ίδια με αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα του 
προϊόντος. 
Το καλώδιο σύνδεσης δεν πρέπει να μπλέκεται ή να τυλίγεται γύρω από το προϊόν κατά τη χρήση. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τα βρεγμένα. 
Μην τραβάτε το καλώδιο σύνδεσης για να το αποσυνδέσετε ή να το χρησιμοποιήσετε ως λαβή 
Μην κατευθύνετε ατμό σε ανθρώπους και ζώα. 
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τη βρύση για να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα 
υγρά. 
Αποσυνδέστε το προϊόν αμέσως από το δίκτυο σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς και επικοινωνήστε με μια επίσημη υπηρεσία 
τεχνικής υποστήριξης. Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο, μην ανοίγετε τη συσκευή. Μόνο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 
από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της μάρκας μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές ή διαδικασίες στη 
συσκευή. Μόνο ένα επίσημο κέντρο τεχνικής υποστήριξης μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές σε αυτό το προϊόν. 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Καυτή επιφάνεια. Η επιφάνεια ενδέχεται να ζεσταθεί κατά τη χρήση. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Πριν συνδέσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου είναι ίδια με αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος. 
Το καλώδιο δικτύου δεν πρέπει να μπλέκεται ή να τυλίγεται γύρω από το προϊόν κατά τη χρήση αυτού. Μην τραβάτε το 
καλώδιο σύνδεσης για να το αποσυνδέσετε. Μην χρησιμοποιείτε βύσμα ή αποσυνδέστε τη συσκευή εάν τα χέρια ή τα 
πόδια σας είναι βρεγμένα. προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
 

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας με το νερό και η βαλβίδα ασφαλείας βρίσκονται σε σφιχτή κατάσταση πριν ενεργοποιήσετε. 

Βάλτε το φις στην πρίζα και ανοίξτε το διακόπτη τροφοδοσίας. αν η τροφοδοσία είναι αναμμένη, το κόκκινο φως θα ανάψει. 

Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο χέρι για να το αγγίξετε. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος και πρίζα σε κατάσταση 

σπασμένης λειτουργίας. 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Μετά από περίπου 5 λεπτά, το πράσινο φως θα ανάψει, σημαίνει ότι ο ατμός είναι έτοιμος. Κρατήστε το πιστόλι ατμού με 

το χέρι, πατήστε το κλείδωμα για παιδιά ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήστε άλλα τέσσερα δάχτυλα για να πατήσετε τη σκανδάλη 

ατμού. Ο ατμός βγαίνει άμεσα. Το πράσινο φως θα ανάβει και θα σβήνει κατά τη χρήση. Εάν είναι ενεργοποιημένο, αυτό 

σημαίνει ότι η πίεση φτάνει στα 4abr, αλλά δεν επηρεάζει τη χρήση όταν είναι απενεργοποιημένη. Θα υπάρξει λίγο νερό 

που βγαίνει την πρώτη φορά ως συμπύκνωμα στο σωλήνα. Μην το χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε χαλί, σιδέρωμα 

ρούχων κ.λπ. Προτείνετε να ψεκάσετε σε κάποιο δοχείο. Θα στεγνώσει μετά από 2-3 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ επιλέξτε τα 

κατάλληλα αξεσουάρ ανάλογα με την πραγματική κατάσταση. αναλυτικά ανατρέξτε στις οδηγίες αξεσουάρ. Μην βιδώνετε 

τη βαλβίδα ασφαλείας κατά τη χρήση ή όταν το ρεύμα είναι ενεργοποιημένο ή θα ζεσταθεί ο ζεστός ατμός και το νερό Το 

κόκκινο φως δείχνει ότι σημαίνει έλλειψη νερού. Ακολουθήστε τα βήματα από 1 ~ 3 για επαναλαμβανόμενη χρήση. 

4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την. Εάν ο ατμός δεν έχει απελευθερωθεί πλήρως, ανοίξτε τη βαλβίδα ασφαλείας μέχρι 

1 Παρακαλώ γεμίστε το νερό πριν χρησιμοποιήσετε. 

παρατήρηση:  

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπολειπόμενο νερό στο λέβητα πριν 

προσθέσετε νερό. Ρίξτε το υπόλοιπο νερό μετά το τέλος της χρήσης και 

καθαρίστε το λέβητα. θα υπάρχει ασβεστοποίηση μέσα στην οποία μπορεί 

να φράξει τον ατμό μετά από πολύ καιρό. 

- Μέθοδος καθαρισμού του λέβητα: προσθέστε πρώτα μικρή ποσότητα 

νερού στο λέβητα, κουνώντας πλήρως τα χέρια και κουνήστε το μηχάνημα 

και απλώς ρίξτε το νερό εντελώς. προτείνουμε να επαναλάβετε την 

παραπάνω ενέργεια εάν το νερό περιέχει πολύ ακαθαρσία. 

- Βιδώστε τη βαλβίδα ασφαλείας όταν γεμίσετε νερό. Μην εγχύσετε υγρό 

εκτός από καθαρό νερό 



να κρυώσει και στη συνέχεια ρίξτε το νερό. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων όταν ρίχνετε νερό καθώς είναι 

ακόμα ζεστό. Εάν υπάρχει βρωμιά στην επιφάνεια του σώματος, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί με λίγο νερό για να 

σκουπίσετε απαλά. Μην χρησιμοποιείτε νερό για να ψεκάσετε το μηχάνημα. Μην το τοποθετείτε σε υγρή κατάσταση που 

μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μετά τον καθαρισμό, φυλάξτε το σε σκοτεινό και ξηρό μέρος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

1. Σωλήνας επέκτασης 

 

 

 

Μεγάλο ακροφύσιο 

 

 

3. Στρογγυλή βούρτσα 

 

 

 

 

4. Βούρτσα σιδερώματος 

 

5. Βούρτσα παραθύρου 

  

Συναρμολογήστε το σωλήνα προέκτασης εάν το 

ατμοκαθαριστικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 

τον καθαρισμό παραθύρων δαπέδου ή υψηλών 

σημείων ή δυσπρόσιτων περιοχών. Για να το κάνετε 

αυτό, σπρώξτε το ανοιχτό άκρο του σωλήνα μέσα 

στο πιστόλι ατμού μέχρι να κουμπώσει στη θέση του 

το κουμπί εκτύπωσης του πιστολιού ατμού. Και ένας 

ή δύο σωλήνες επέκτασης, εάν απαιτείται. Πατήστε 

το κατάλληλο κουμπί απελευθέρωσης και τραβήξτε 

τους σωλήνες με μια κίνηση λήψης για να 

αφαιρέσετε τον σωλήνα επέκτασης. 

 

Αυτό το ακροφύσιο καθιστά εύκολο τον καθαρισμό με 

δυσκολίες σε σημεία όπως γωνίες, αρμούς και τουαλέτες. 

Απλά σπρώξτε σταθερά το λυγισμένο ακροφύσιο μέσα 

στο πιστόλι. 

Η μεταλλική και νάιλον στρογγυλή βούρτσα ωθείται σταθερά στο μεγάλο ακροφύσιο μέχρι 

να ακούσετε έναν ήχο. Ακόμη και η πιο επίμονη βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί. π.χ. 

περσίδες, κεντρικά θερμαντικά σώματα κ.λπ. παρακαλώ χρησιμοποιήστε μια μικρή 

πνευματική βούρτσα. Η νάιλον βούρτσα είναι κατάλληλη για βαριά χρώση σε λιγότερο 

ευαίσθητα υλικά όπως ατσάλι χωρίς λεκέδες. Απλά τραβώντας το με μια κίνηση προς τα 

κάτω μπορεί να το αφαιρέσει άμεσα. 

 

Για να σιδερώσετε το πανί, τον καναπέ κ.λπ., βάλτε τη λευκή 

πετσέτα σιδερώματος στη βούρτσα σιδερώματος και 

συνδέστε με το πιστόλι ατμού. Εκτός αυτού, μπορείτε να 

στερεώσετε τον σωλήνα επέκτασης στην οπή ανοίγοντας το 

πίσω κάλυμμα για να βάλετε την κρεμάστρα ρούχων στον 

σωλήνα επέκτασης. 

Για να καθαρίσετε τα παράθυρα, τους καθρέφτες ή τα πλακάκια εκείνων που 

έχουν αντικείμενα λείας επιφάνειας, χρησιμοποιήστε τη βούρτσα παραθύρου 

που είναι με λαστιχένια λεπίδα σε συνδυασμό με ψεκαστήρα βουρτσών για 

καθαρισμό. Όταν εγκατασταθεί, κόψτε σε δύο προεξέχον μέρος του γάντζου στη 

γυάλινη ξύστρα και, στη συνέχεια, βάλτε όλο το κάλυμμα της γυάλινης βούρτσας 

στο σιδέρωμα, εξέδωσε ήχο «κλικ» και μετά η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Εάν 

η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 0ºC, μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν 

για να καθαρίσετε γυαλί. Μην τοποθετείτε στην ίδια θέση περισσότερο από 2 

δευτερόλεπτα 

 



6. Βούρτσα δαπέδου 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΘΕΜΑ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΥΣΗ 

Χωρίς ατμό  Δεν συνδέσατε καλά την πρίζα. 

Απενεργοποιήστε την ένδειξη χωρίς 

νερό.  

Μην πατήσετε το κλείδωμα ατμού 

Τοποθετήστε ξανά ή αλλάξτε την 

υποδοχή 

Ενεργοποιήστε το διακόπτη γεμίστε 

νερό. 

Πατήστε στο κλείδωμα των παιδιών 

Το νερό ρέει από το ακροφύσιο Μπορεί να υπάρχει λίγο νερό στον 

ατμό για πρώτη χρήση ή να 

σταματήσει για λίγο. 

Επηρεάζει την κανονική χρήση 

φυσιολογικό φαινόμενο. Θα 

εξαφανιστεί γρήγορα. 

Ρωτήστε επαγγελματική εξυπηρέτηση 

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 

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

συμβατότητα. 

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά 

καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6
ο
 χλμ Χαριλάου-Θέρμης, 

Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή. 

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 

 

Ακροφύσιο βούρτσας δαπέδου στο άκρο του σωλήνα 

προέκτασης. Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο κάνει κλικ 

στη θέση του στη συναρμολόγηση. Οι βούρτσες 

δαπέδου είναι ιδανικές για τον καθαρισμό καλυμμάτων 

τοίχου και δαπέδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή 

χωρίς την πετσέτα. Πιέστε στην εσωτερική πλευρά της 

θήκης, ανοίξτε τα κλιπ για να συγκρατήσετε την πετσέτα. 

Προσθέστε το ανεμόπτερο αν θέλετε να καθαρίσετε το 

χαλί. Εναλλακτικά, προσθέστε το πινέλο εάν θέλετε να 

καθαρίσετε τη γεωστροφία κ.λπ. 

 

Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να κρατήσετε το είναι άμεσα. Μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε ιμάντα για να συσκευάσετε στον ώμο. Μπορείτε να 

το χρησιμοποιήσετε στο πάτωμα όταν μαζί με τροχοφόρο κουτί. 

Παρακαλώ σημειώστε ότι όλα τα μικρά αξεσουάρ μπορούν να 

αποθηκευτούν στο κουτί. 


