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Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε 

τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες 
συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, 
εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική 
και για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τη 
χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να 
χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από 
πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ 
μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η 
συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη 
βάζετε στο νερό.

- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη 
σβήνετε και να βγάζετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα 
(τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν 
χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.

- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για 
να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των 
ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι 
ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη 
συσκευή.

- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην 
χρησιμοποιήστε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι 
σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε 
πάντα ένα καλώδιο ιδίου τύπου για να αντικατασταθεί 
μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση 
πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".

Παιδιά
 Προκειμένου να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών 

σας, παρακαλώ κρατήστε όλη τη συσκευασία (πλαστικές 
σακούλες, κουτιά, πολυστυρόλιο κ.τ.λ.) μακριά τους.
Προσοχή! Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν 
με το φύλλο αλουμινίου δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας!

 Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους που 
τίθενται από τις ηλεκτρικές συσκευές, σιγουρευτείτε ότι το 
καλώδιο δεν κρέμεται και ότι τα παιδιά δεν έχουν 
πρόσβαση στη συσκευή.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας
Σύμβολα στη μονάδα 

Κίνδυνος εγκαυμάτων από τη διαφυγή ατμού 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Αν θέλετε να αλλάξετε τα 
αξεσουάρ, παρακαλώ περιμένετε έως ότου η συσκευή έχει 
κρυώσει.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη 
ή ξεχωριστό απομακρυσμένο σύστημα μεταγωγής.
- Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους, ζώα ή 
ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. στο φούρνο).

- Κατά την επαναπλήρωση, αφαιρείτε πάντα το βύσμα από 
την πρίζα.
- Μην παραγεμίζετε! Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη 
πλήρωσης νερού!
- Λειτουργήστε τη συσκευή μόνο όταν υπάρχει νερό στη 
δεξαμενή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό 
ηλεκτρικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων.
- Μην προσθέτετε αντιοξειδωτικές ουσίες, διαλύτες, 
οινόπνευμα ή καθαριστικά γιατί ενδέχεται να προκαλέσουν 
βλάβη στη συσκευή ή να έχουν επικίνδυνο αποτέλεσμα.

Επισκόπηση των εξαρτημάτων
1 Λαβή
2 Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
3 Ξεκλείδωμα κουμπιών
4 Ελεγκτής ατμού
5 Λαβή μεταφοράς
6 Δείκτης κατάστασης
7 Βάση
8 Άγκιστρο για αποθήκευση καλωδίου
9 Τάπα δεξαμενής νερού
10 Δεξαμενή νερού
11 Ρευματοδότης
12 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
13 Άγκιστρο για την αποθήκευση καλωδίου
14 Κύπελλο μέτρησης
15 Εξάρτημα για χαλιά
16 Πανί δαπέδου

Αποσυσκευασία
- Αφαιρέστε την κύρια συσκευή και τα αξεσουάρ από το 
κουτί.
- Αφαιρέστε οποιαδήποτε υλικά συσκευασίας ενδέχεται να 
υπάρχουν.
- Ελέγξτε τα εξαρτήματα.

Εγκαταστήστε τη βάση (Εικ. A)
1. Στερεώστε τη μονάδα πάνω στη βάση (7).
2. Τοποθετήστε τη βίδα στερέωσης στην οπή της βάσης και 
σφίξτε τη με ένα κατσαβίδι Phillips.

Αρχική λειτουργία
Τοποθετήστε το πανί δαπέδου (Εικ. Β)
1. Τοποθετήστε τη βάση (7) στο κέντρο του πανιού για το 
δάπεδο.
2. Τοποθετήστε το πανί δαπέδου με τους ιμάντες Velcro στη 
βάση.
3. Πιέστε για να κλείσετε το κλιπ καλωδίου και ταυτόχρονα 
σφίξτε το κάλυμμα με το καλώδιο.
4. Χαλαρώστε το καλώδιο και τους ιμάντες Velcro για να 
αφαιρέσετε το πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
Περιμένετε μέχρις ότου η μονάδα κρυώσει εντελώς πριν 
τοποθετήσετε το πανί για το δάπεδο.



Σημασία του συμβόλου "Κάδου απορριμάτων"
Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό 
εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό 
που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται 
για τη διάθεσή τους.

Συμπληρώστε το νερό (Εικ. C)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Η μέγιστη χωρητικότητα πλήρωσης είναι 500 ml.
- Σύσταση: Χρησιμοποιήστε αποσταγμένο νερό για 
αποφυγή δημιουργίας αλάτων.
1. Ανοίξτε την τάπα της δεξαμενής νερού (9) και γεμίστε τη 
δεξαμενή με νερό. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κύπελλο 
μέτρησης (14) για την αποφυγή βλάβης στη συσκευή.
2. Κλείστε τη δεξαμενή νερού και πάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε το δοχείο νερού από τη 
μονάδα για την πλήρωση.

Ηλεκτρική σύνδεση
- Πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η 
τάση του ρεύματος ταιριάζει με αυτή του προϊόντος. 
Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην ετικέτα 
πληροφοριών.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μία σωστά εγκατεστημένη πρίζα 
230 V ~, 50 Hz με γείωση.

Συνδεδεμένη Ισχύς
Συνολικά, η συσκευή μπορεί να καταναλώσει 1500 W 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος Υπερφόρτισης!
- Εάν χρησιμοποιείτε επεκτάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν 
καλώδιο διατομής τουλάχιστον 1,5 mm ².
- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα, καθώς η συσκευή αυτή 
είναι πάρα πολύ ισχυρή.

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό θα πρέπει να δοκιμάσετε τα 
υλικά που πρόκειται να καθαριστούν ως προς την 
καταλληλότητά τους για τον καθαρισμό με ατμό. Μην 
κρατάτε πατημένο το ακροφύσιο ατμού για πολύ ώρα και σε 
ένα μόνο σημείο.

Λειτουργία της συσκευής
1. Γεμίστε με νερό τη δεξαμενή νερού.
2. Τοποθετήστε το πανί για δάπεδο.
3. Τοποθετήστε τη μονάδα πάνω στο ειδικό εξάρτημα (15) 
(Εικ. E) για τον καθαρισμό χαλιών.
4. Διπλώστε τη λαβή προς τα κάτω για την ευκολότερη 
μεταφορά (Εικ. D). Πιέστε τα δύο κουμπιά ξεκλειδώματος (3). 
Ανασηκώστε τη μονάδα με τη λαβή μεταφοράς.
5. Συνδέστε τη μονάδα σε μία σωστά εγκατεστημένη πρίζα 
230 V ~ / 50 Hz με γείωση. Ο δείκτης κατάστασης (6) ανάβει 
και το νερό στη δεξαμενή νερού αρχίζει να θερμαίνεται. 
Περίπου 30 δευτερόλεπτα αργότερα η μονάδα είναι έτοιμη 
για χρήση.
6. Ρυθμίστε τον ελεγκτή ατμού (4) για την επιθυμητή 
ποσότητα ατμού.
7. Πιέστε το διακόπτη on / off (2) για να ενεργοποιήσετε τη 

μονάδα.
8. Κατευθύνετε τη μονάδα σιγά-σιγά προς τις περιοχές που 
πρόκειται να καθαριστούν.

Πλήρωση της δεξαμενής νερού κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας
Καμία παραγωγή ατμού δε γίνεται όταν η δεξαμενή νερού 
είναι άδεια. Το νερό πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:
1. Πιέστε το διακόπτη on / off (2) για να απενεργοποιήσετε 
τη μονάδα.
2. Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα!
3. Συμπληρώστε φρέσκο νερό μέσα στο δοχείο, όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο "Συμπλήρωση νερού (Εικ. C)".
4. Επανασυνδέστε με το ρεύμα και πατήστε το πλήκτρο On 
/Off για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Όταν τελειώσετε τη χρήση της συσκευής
1. Πιέστε το διακόπτη on / off (2).
2. Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα!
3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
4. Αφαιρέστε το πανί δαπέδου από τη βάση.
5. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού.

Καθαρισμός και συντήρηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
- Αφαιρείτε πάντα το βύσμα από την πρίζα πριν τον 
καθαρισμό της συσκευής
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή 
στο νερό για να την καθαρίσετε. Διαφορετικά, αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή λειαντικά 
αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Πριν φυλάξετε τη συσκευή στη θέση της ή πριν τον 
καθαρισμό της βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Μπορείτε να πλύνετε το πανί για το δάπεδο στους 40 ° C 
σε ένα πλυντήριο ρούχων.
Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό. Μη στεγνώνετε το πανί για 
δάπεδο σε στεγνωτήριο ρούχων.


