
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AKS 960
Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, 
πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε 
το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι 
δυνατό το κουτί με τις εσωτερικές συσκευασίες. 
Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον τρίτο, δώστε 
τους κι αυτό το εγχειρίδιο.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για 

ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. 
Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για 
διαφημιστική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε 
εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από 
πηγές θερμότητας, επαφή με ακτίνες του ήλιου, 
υγρασία (ποτέ μην την φέρετε σε επαφή με 
υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια.  
Εάν η συσκευή βραχεί τότε βγάλτε την αμέσως 
από την πρίζα.

- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, 
απενεργοποιήστε την και πάντα βγάζετε την 
πρίζα (τραβήξτε το από το βύσμα κι όχι από το 
καλώδιο). Όταν δεν την χρησιμοποιείτε,  
αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.

- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς 
επίβλεψη. Εάν φύγετε από το δωμάτιο, πάντα να 
την απενεργοποιείτε και να βγάζετε την πρίζα.

- Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για 
τυχόν φθορές. Μην την χρησιμοποιήσετε αν 
δείτε κάποια φθορά.

- Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την 
συσκευή μόνοι σας, Πάντα να ζητάτε την 
βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού. 

- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.

Παιδιά και άτομα με αναπηρία
- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα 
τμήματα συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, 
κουτιά κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή!
Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τη 
συσκευασία, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

- Για να προστατέψετε παιδιά ή άτομα με 
αναπηρία από τους κινδύνους των ηλεκτρικών 
συσκευών, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή 
χρησιμοποιείτε μόνο υπό επιτήρηση. Δεν είναι 
παιχνίδι. Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν 
μαζί της!

 
Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο 
Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας 
φέρουν ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη 
προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών 
στη συσκευή: 

Προσοχή (Warning): 
Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας 
και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους 
τραυματισμού. 

Προειδοποίηση (Caution): 
Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα 
αντικείμενα. 

Σημείωση (Note): 
Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς. 

Οδηγίες χρήσης
Με αυτή τη ηλεκτρική σκούπα με μπαταρίες 
μπορείτε να σκουπίζετε σκόνη, μικρά κομμάτια 
ακαθαρσιών και μικρές ποσότητες υγρών.

Προειδοποίηση:
- Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική 

σκούπα για να σκουπίζετε υγρά μονάχα μέχρι το 
μέγιστο σημάδι.

- Μην την χρησιμοποιήσετε για να σκουπίσετε 
ζεστές στάχτες.

Εξαρτήματα
 Τροφοδοτικό
 Βάση φόρτισης/στήριξης
 Ακροφύσιο για γωνίες με βούρτσα
 Εξάρτημα για υγρά

Εγκατάσταση στον τοίχο
Η βάση φόρτισης μπορεί να εγκατασταθεί στον 
τοίχο. Θυμηθείτε όμως ότι πρέπει να υπάρχει 
ηλεκτρική πρίζα σε κοντινή απόσταση.
 Μετρήστε την απόσταση των εσοχών στο πίσω 
μέρος και κάντε δύο τρύπες στον τοίχο σε αυτήν 
την απόσταση.
Προειδοποίηση:
Βεβαιωθείτε από πριν ότι δεν θα χτυπήσετε 
καλώδια ρεύματος ή σωλήνες μέσα στον τοίχο 
όταν τον τρυπάτε!!

Φορτίζοντας την μπαταρία
- Εάν θέλετε να φορτίσετε την συσκευή 

τοποθετήστε την στην βάση της.
- Έτσι γίνεται επαφή του συστήματος φόρτισης.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μία πρίζα 
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- Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης ανάβει όταν η 
συσκευή τοποθετηθεί σωστά στη βάση της και 
συνδεθεί στην πρίζα.

Προσοχή:
Χρήση συμβατικών και επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών
 Μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να 
φορτιστούν στην βάση της συσκευής
 Μην αντικαταστήσετε τις επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες με συμβατικές
 Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν προσπαθήσετε να 
φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες!

Σημείωση:
 Η ενδεικτική λυχνία δεν δίνει πληροφορίες για την 
φόρτιση της συσκευής.
 Ο χρόνος φόρτισης κατά την πρώτη φορά πρέπει 
να είναι 16 ώρες και από εκεί και πέρα πρέπει να 
φορτίζεται για 12 ώρες κάθε φορά.
 Αφού φορτίσει η συσκευή αφαιρέστε τον 
μετασχηματιστή από την πρίζα.

Σκούπισμα
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε την συσκευή με τον διακόπτη 
0/1.

Καθαρισμός
 Πάντα αφαιρείτε τον μετασχηματιστή από την 
πρίζα πριν καθαρίσετε την συσκευή!
 Ποτέ μην βυθίσετε την συσκευή σε νερό!
 Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα 
καθαρισμού!
 Μην χρησιμοποιείτε καυστικά ή στιλβωτικά μέσα 
καθαρισμού!

Δοχείο ακαθαρσιών
 Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται μπροστά από 
το διακόπτη on/off για να ανοίξετε το δοχείο.
 Βγάλτε το φίλτρο έξω από το δοχείο.
 Αδειάστε το δοχείο και καθαρίστε το φίλτρο.
 Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με 
άφθονο νερό.
 Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν καλά πριν 
τα τοποθετήσετε ξανά στην συσκευή.

Θήκη
 Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένη πανί για 
να καθαρίσετε την συσκευή από έξω.

Επίπεδο θορύβου
Η εκπομπή θορύβου κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
της συσκευής είναι μικρότερη από 70 dB(A).

Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες 
τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι 
οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και 
χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα 
με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την 
ασφάλεια.
Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς 
προγενέστερη ειδοποίηση!

Εγγύηση
Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή 
μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που 
αρχίζει κατά την ημερομηνία της αγοράς 
(απόδειξη).
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε 
ελάττωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της *) 
που αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες κατασκευής 
θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά 
την κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες 
εγγύησης δεν συνεπάγουν επέκταση της 
εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε 
μια νέα εγγύηση!
Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται με την 
απόδειξη της αγοράς. Χωρίς απόδειξη της 
αγοράς καμία δωρεάν αντικατάσταση ή 
επισκευή δεν πραγματοποιείται.
Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση με την 
εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την 
συσκευή στην αρχική συσκευασία στον έμπορο 
μαζί με την απόδειξη.
*) Η ζημία στα εξαρτήματα δεν σημαίνει αυτόματα 
την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της 
συσκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλώ 
ελάτε σε επαφή μαζί μας. Σπασμένο γυαλί ή 
θρύψαλα πλαστικών χρεώνονται πάντα.
Ατέλειες στα αναλώσιμα ή αντικείμενα που 
φθείρονται (π.χ. έμβολα μηχανών, λεπίδες 
ζύμωσης, άξονες κίνησης, εφεδρικός 
τηλεχειρισμός, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, 
λεπίδες πριονιών, κ.λ.π.) όπως και στον 
καθαρισμό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από 
τα εν λόγω μέρη δεν καλύπτονται από την 
εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται!
Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέμβασης 
αναρμόδιου.
Μετά από τη λήξη της εγγύησης 
Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές 
μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την 
υπηρεσία επισκευής έναντι πληρωμής των 
επόμενων δαπανών.

               Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"
               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.


