ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
1、Μην πιάνετε το καλώδιο με
βρεγμένα χέρια

2、Αποφεύγετε να πλησιάζετε εστίες
θερμότητας

Ηλεκτρικό Σκουπάκι
3、Πριν καθαρίσετε το πάτωμα,
φροντίστε να μην υπάρχουν αιχμηρά ή
μεγάλα αντικείμενα

WSD1302

3、 Μην πιέζετε το σώμα της
συσκευής ή το καλώδιο

(220V-240V~50/60 Hz 600W nom 800W max)

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τες για μελλοντική
αναφορά.
Η εταιρία δε ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς
προειδοποίηση.

● Εάν παρατηρήσετε μειωμένη απόδοση, ελέγξτε μήπως ο κάδος σκόνης είναι
γεμάτος ή υπάρχουν αντικείμενα στο πέλμα που εμποδίζουν το ροή. Σε αυτή
την περίπτωση, καθαρίστε τη συσκευή πριν την επαναχρησιμοποιήσετε.
●Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ελαφρώς βρεγμένο πανί με ήπιο
καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε βαριά καθαριστικά.
●Μην χρησιμοποιείτε για ακραίες δουλειές, όπως ρούφηγμα τσιμέντου ή σκόνη
γύψου γιατί θα μειώσετε πολύ το χρόνο ζωής της. Η συσκευή είναι
προορισμένη για οικιακή χρήση.
●ΜΗΝ χρησιμοποιείτε συνεχόμενα για πολύ ώρα. Μπορείτε να αφήνετε το
μοτέρ να κρυώσει για 2-3 λεπτά.
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Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας της Ε.Ε.

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο!
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΛΙΤΡΟΥ HEPA

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

*Ο σωστός καθαρισμός φίλτρου εξασφαλίζει μακροζωία στη συσκευή. Προτείνεται να
αντικαθίσταται το φίλτρο HEPA μια φορά τον χρόνο, ή ανάλογα με την χρήση.
Πλήκτρο
κλειδώματος λαβής
Ακολουθήστε τις οδηγίες που έχει
παρακάτω για να ανοίξτε τον κάδο

Λαβή
Άγκιστρο καλωδίου

Τηλεσκοπικός σωλήνας

Διακόπτης
Ενεργοποίησης

Αφαιρέστε το φίλτρο

Καθαρίστε το φίλτρο φυσώντας το με
δύναμη και αφαιρώντας τυχόν σκόνη
και χνούδια. Εναλλακτικά, μπορείτε να
το πλύνετε με νερό με ΠΟΛΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ χωρίς έντονη τριβή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
επίσης
κατά
την
τοποθέτηση του να είναι ΤΕΛΕΙΩΣ
ΣΤΕΓΝΟ, γιατί υπάρχει κίνδυνος
καταστροφής του κινητήρα.

Κουμπί απελευθέρωσης σωλήνα

Έξοδος αέρα
HEPA
Κάδος Σκόνης
Κλείδωμα Κάδου
Πέλμα

Μετά το καθάρισμα, κλείστε τη
συσκευή ακολουθώντας αντίστροφα τη
διαδικασία ανοίγματος.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1、Πριν το ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι
2.Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να
η πρίζα σας ταιριάζει με την αναγραφόμενη καθαρίσετε υγρά ή αναμμένα τσιγάρα ή άλλα
τάση。
εύφλεκτα υλικά

* ΠΡΟΣΟΧΗ !Το φίλτρο HEPA πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο Ή
ΑΜΕΣΩΣ όταν υπάρχει εμφανής σκόνη επάνω του. Προτείνεται να αντικαθίσταται το
φίλτρο HEPA μια φορά τον χρόνο ή ανάλογα με τη χρήση.
*Όταν πρόκειται να καθαρίσετε τη συσκευή, βγάλτε την από την πρίζα
*Μην τοποθετείτε σε πλυντήριο

3、ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη
σκούπα ή να τη χρησιμοποιούν χωρίς
επίβλεψη.

4、Εάν πρόκειται να αφαιρέσετε το κάδο σκόνης,
βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.

Σηκώστε την λαβή υποχρεωτικά, μέχρι
το τέρμα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία

Πατήστε το Κουμπί απελευθέρωσης
σωλήνα. Αφαιρέστε τον κάδο γυρνώντας
ελαφρώς αριστερόστροφα.

Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος κάδου
για να απασφαλίσετε τον κάδο

Αφαιρέστε τη βρωμιά και τη σκόνη από
τον κάδο

Βγάλτε το φίλτρο HEPA για να το καθαρίσετε.
Προσοχή να είναι στεγνό όταν θα το ξαναβάλετε
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σταθερή θέση
Το φίλτρο HEPA συνδέεται με τον κάδο
σκόνης. Γυρίστε δεξιόστροφα για να
ασφαλίσετε. Προσοχή, για να ανοίξει ο
κάδος και να τον καθαρίσετε ή να τον
κλείσετε, πρέπει ο τηλεσκοπικός σωλήνας
να είναι σε πλήρη επέκταση.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και
πιέστε προς τα κάτω.

Ο κάδος σκόνης συνδέεται με το κυρίως
σώμα της συσκευής. Ασφαλίστε γυρνώντας
δεξιά. Προσοχή, για να καθαρίσουμε τον
κάδο η να το τοποθετήσουμε , πρέπει ο
τηλεσκοπικός σωλήνας να είναι σε πλήρη
επέκταση.

Συνδέστε στην πρίζα

Διακόπτης
Πατήστε τον διακόπτη, η συσκευή
ενεργοποιείται. ΜΗΝ λειτουργείτε τη
συσκευή πολύ ώρα συνεχόμενα, παρά
κάνετε μικρές παύσεις προκειμένου να
κρυώσει το μοτέρ. Ελέγχετε τακτικά εάν έχει
μαζέψει υπερβολική σκόνη το φίλτρο HEPA,
και καθαρίστε το.

Για να συνδέσετε το κυρίως σώμα με το
πέλμα πατώματος, απλά τοποθετήστε το
μέσα στην υποδοχή του.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά την χρήση της συσκευής, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες
ασφάλειας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ
1. Αποσυνδέστε από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
2. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους και ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σε
ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ!
3. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε μακριά από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βάση τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή προορίζεται
για οικιακή χρήση.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο. Εάν η συσκευή
δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε, εάν έχει πέσει ή υποστεί ζημιά, εάν έχει μείνει σε
εξωτερικό χώρο ή εάν έχει πέσει μέσα σε νερό, πρέπει να την πάτε προς έλεγχο
σε εξουσιοδοτημένο service.
6. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο προκειμένου να μεταφέρετε τη συσκευή. Μη
διπλώνετε το καλώδιο και μην αφήνετε τη συσκευή να περάσει πάνω από το
καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακρυά από εστίες θερμότητας.
7. Μην τραβάτε το καλώδιο προκειμένου να το βγάλετε από το ρεύμα. Αντ’ αυτού,
τραβήξτε προσεκτικά την πρίζα.
8. Μην πιάνετε το καλώδιο ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια
9. Μην τοποθετήσετε ποτέ αντικείμενα στις οπές της συσκευής. Κρατήστε καθαρές
της οπές εξαερισμού από σκόνη, τρίχες ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να
μειώσουν την ροή του αέρα της συσκευής.
10. Κρατήστε μαλιά, ρούχα και δάκτυλα μακρυά από κινούμενα μέρη της συσκευής.
11. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
12. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε σκάλες.
13. Μην χρησιμοποιείτε για να ρουφήξετε εύφλεκτα υλικά όπως βενζίνη, σπίρτα κτλ
14. Μην χρησιμοποιείτε για να τραβήξετε ζεστές στάχτες ή τσιγάρα που δεν έχουνε
σβήσει.

15. Μην χρησιμοποιείτε χωρίς φίλτρο, ελέγξτε ότι τοποθετήθηκαν όλα τα μέρη
σωστά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
16. Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο. Εάν έχει μαζέψει υπερβολική σκόνη υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής του μοτέρ και της συσκευής από υπερβολική
θερμότητα.
17. Όταν μαζεύετε το καλώδιο, μην αφήνετε την πρίζα να χτυπάει σε άλλα
αντικείμενα γιατί μπορεί να καταστραφεί.

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.: 1365
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