
 

 

Οδηγίες χρήσης για σκούπα στάχτης 20Lt BAC2000 

 

 

 

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία. Δίνει σημαντικές πληροφορίες για την 
ασφάλεια, την χρήση και την συντήρηση του μηχανήματος. Εάν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις 
για την λειτουργία του μηχανήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα από όπου 
το προμηθευτήκατε.  

Περιεχόμενα:  

• Περιγραφή του μηχανήματος.  
• Σχέδιο του μηχανήματος.  
• Οδηγίες ασφαλείας 
• Συναρμολόγηση 



• Λειτουργία 
• Καθαρισμός και συντήρηση 
• Αναγνώριση προβλημάτων 
• Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Ηλεκτρικό σχέδιο 

Περιγραφή του μηχανήματος: 

• Ισχυρό και συμπαγές 
• Πολλαπλό σύστημα φίλτρου αέρα εξασφαλίζει υγιεινό καθαρισμό.  
• Διάφορα εξαρτήματος 
• Κατάλληλο για στάχτη 

Σχέδιο του μηχανήματος:  

                             Σωλήνας Διακόπτης  
  

 

                                    Λαβή Κάλυμμα   

                     Αναρρόφηση Πιαστράκι   

                                 Δοχείο 

 

 

   Μύτη αλουμινίου 

 

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:  

Εάν το καλώδιο είναι χαλασμένο, θα πρέπει να αλλαχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις.  

Το μηχάνημα δεν είναι σχεδιασμένο για χρήση από παιδιά και άτομα που δεν έχουν την 
εμπειρία και την γνώση να το χρησιμοποιήσουν, εκτός εάν έχουν επίβλεψη από άλλο άτομο το 
οποίο είναι και υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με το 
μηχάνημα.  

Η σκούπα είναι σχεδιασμένη για την απορρόφηση ζεστής (<60ο C ) όχι αναμμένης ή κρύας 
στάχτης.   

 

 Μην απορροφάτε αιχμηρά αντικείμενα, ζεστά ή 
αναμμένα υλικά.  

 



 Μην εκθέτετε το μηχάνημα στην θερμότητα 

 
 Μην απορροφάτε υγρά υλικά. Μην βυθίζετε το 

μηχάνημα στο νερό.  

 
 Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή του 

ρεύματος μετά την χρήση και πριν το καθαρισμό. 
Τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.  

 
 Μην τοποθετήσετε αντικείμενα στις εγκοπές. 

Κρατήστε τις εγκοπές καθαρές από σκόνη, τρίχες 
κλπ.  

 
 Μην σκουπίζετε χωρίς να είναι τοποθετημένο το 

φίλτρο.  

 
 Μην σκουπίζετε αλεύρι, τσιμέντο κλπ. για να μην 

υπάρχει υπερθέρμανση του μηχανήματος.  

 
 Το μηχάνημα θα πρέπει να καθαρίζεται μόνο με 

στεγνό ή νωπό πανί. Μην το βυθίζετε στο νερό. 
Μην χρησιμοποιήσετε διαλυτικά.  

 
 Το μηχάνημα είναι κατάλληλο μόνο για ιδιωτική 

χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς.  

 
 Μην ακουμπήσετε την μύτη σε έπιπλα.  

 
 Μην μεταφέρετε το μηχάνημα κρατώντας το από 

το καλώδιο. Μην περνάτε το καλώδιο πάνω από 
αιχμηρές επιφάνειες.  

 
  

 

 



Συναρμολόγηση: 

Φίλτρο HEPA: 

Ελέγξτε το φίλτρο HEPA στο δοχείο  

Δοχείο:  

Συνδέστε το δοχείο στο μοτέρ  

Σωλήνας (προαιρετικό): 

Για να χρησιμοποιήσετε το σωλήνα, 
τοποθετήστε την άκρη του σωλήνα στην 
αναρρόφηση. Σιγουρευτείτε ότι έχει 
κουμπώσει καλά 

 

Εξαρτήματα:  

Επιλέξτε το επιθυμητό εξάρτημα και 
συνδέστε το στην αναρρόφηση 

 

 

Λειτουργία:  

 

Πριν να ξεκινήσετε την λειτουργία, 
σιγουρευτείτε ότι το φίλτρο βρίσκεται στην 
θέση του.  

 

Ξετυλίξτε το καλώδιο 

 

Συνδέστε το καλώδιο με την παροχή του 
ρεύματος και ενεργοποιήστε την σκούπα 

 

Βγάλτε το μηχάνημα από την πρίζα μετά την 
λειτουργία 

 



Καθαρισμός και συντήρηση:  

 

Ανοίξτε το δοχείο σκόνης 

 

Βγάλτε το φίλτρο HEPA 

 

Αδειάστε το δοχείο σκόνης 

 

Πλύντε το φίλτρο HEPA με καθαρό νερό 

 

Στεγνώστε το φίλτρο HEPA 

 

Συναρμολογήστε ξανά την σκούπα 

 

Αναγνώριση προβλημάτων: 

Πριν να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις παρακαλώ ελέγξτε τα παρακάτω:  

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 

Το μοτέρ δεν ξεκινά -Το καλώδιο δεν είναι 
κουμπωμένο στην πρίζα 

-Η πρίζα έχει ζημιά 

-Δεν έχετε ενεργοποιήσει την 
σκούπα 

-Τοποθετήστε σωστά το 
καλώδιο στην πρίζα 

-Ελέγξτε την πρίζα 

-Ενεργοποιήστε το καλώδιο 

Η αναρρόφηση είναι 
αδύναμη 

-Η σκούπα είναι βουλωμένη 

- Το φίλτρο HEPA χρειάζεται 
καθαρισμό 

-Αφαιρέστε το εμπόδιο 

-Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης 

-Τοποθετήστε το δοχείο στην 



-Το δοχείο δεν είναι στην 
θέση του 

-Το φίλτρο είναι βουλωμένο 

σκούπα 

-Καθαρίστε το φίλτρο 

 

Εγγύηση:  

Το προϊόν έχει ένα χρόνο εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς. Κατά το διάστημα αυτό η 
επισκευή του μηχανήματος είναι δωρεάν εφόσον το πρόβλημα οφείλεται σε κατασκευαστικό 
λάθος. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο εάν το μηχάνημα έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες και μόνο εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό προσωπικό ή εάν έχει πάθει ζημιά από ακατάλληλη χρήση.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Τάση: 220-240V AC 

Συχνότητα: 50/60Hz 

Ισχύς: 1200W 

Πίεση λειτουργίας: ≥ 15,5kPa 

Επίπεδο θορύβου: <85dB(A) 

Ακτίνα λειτουργίας: 1,5m 

Περιεχόμενα:  

Σκούπα x1 

Σωλήνας x1 

Μύτη αλουμινίου x1 

Ηλεκτρικό σχέδιο:  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



DISPOSE OF 

PACKAGING 

RESPONSIBLY 

-

DO NOT DISPOSE 

OF ELECTRICAL GOODS 

IN HOUSEHOLD WASTE 




