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Dyson V12 slim

Η ασύρματη ηλεκτρική 
σκούπα της Dyson σε όρθια 
θέση με το σωλήνα και την 
κεφαλή καθαρισμού.



Στη συσκευασία

Η συσκευή θα διατίθεται με μια ή περισσότερες κεφαλές καθαρισμού - δεν 
περιλαμβάνονται όλες οι κεφαλές.

Ηλεκτρική σκούπα Κεφαλή καθαρισμού  
Laser Slim Fluffy™
Ένα λέιζερ με γωνία ακριβείας 
κάνει ορατή τη σκόνη στα 
σκληρά δάπεδα.

Κεφαλή καθαρισμού Direct Drive
Καθαρίζει σε βάθος χαλιά και 
σκληρά δάπεδα.

Πρόσθετη μπαταρία click-in
Δεν παρέχονται όλα τα 
μοντέλα με την πρόσθετη 
μπαταρία click-in. Μπορείτε 
να αγοράσετε πρόσθετες 
μπαταρίες click-in στο  
www.gr.dyson.com. 

Σωλήνας Φορτιστής
Φορτίζει την σκούπα με ή χωρίς βάση.

Επιτοίχια βάση
Η ασύρματη σκούπα της  
Dyson στηρίζεται στην επιτοίχια 
βάση φόρτισης, έτοιμη για τον 
επόμενο καθαρισμό.

Μερικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο www.gr.dyson.com.
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Σύνθετο εξάρτημα
Δύο εξαρτήματα σε 
ένα – πλατύ ρύγχος 
και βούρτσα, για 
γρήγορη εναλλαγή 
μεταξύ καθαρισμού και 
ξεσκονίσματος στο σπίτι  
ή το αυτοκίνητό σας.

Εξάρτημα για γωνίες
Σχεδιασμένο για ακριβή 
καθαρισμό γύρω από 
δύσκολες άκρες και 
δυσπρόσιτα στενά σημεία.

Ευέλικτο εξάρτημα  
για γωνίες
Επεκτείνεται και λυγίζει. 
Για δυσπρόσιτα μέρη  
γύρω από το σπίτι και  
το αυτοκίνητό σας.

Σωλήνας επέκτασης
Προσθέτει έως 61 εκατοστά 
εύκαμπτης εμβέλειας σε 
οποιοδήποτε εξάρτημα,  
για να καθαρίζει ψηλά 
ή χαμηλά στο σπίτι ή το 
αυτοκίνητό σας.

Το εξάρτημα για τρίχες
Η κωνική βούρτσα 
καθαρισμού για τρίχες 
καθοδηγεί τις τρίχες για 
να εισέλθουν μέσα στον 
κάδο. Μηχανοκίνητος 
καθαρισμός για 
μικρότερους χώρους.

Μαλακή βούρτσα 
ξεσκονίσματος
Τοποθετημένο σε ένα 
πλαίσιο από μαλακές 
συνθετικές ίνες για απαλό 
και εύκολο ξεσκόνισμα σε 
ευαίσθητα αντικείμενα και 
επιφάνειες.

Βούρτσα για την  
επίμονη βρωμιά
Οι σκληρές συνθετικές  
τρίχες απομακρύνουν 
την επίμονη βρωμιά που 
έχει εισχωρήσει στις ίνες 
των χαλιών, σε χώρους 
με αυξημένη κίνηση και 
εσωτερικά του αυτοκινήτου.

Εξάρτημα για στρώματα
Απομακρύνει τη 
σκόνη, τη βρωμιά 
και τα αλλεργιογόνα 
από στρώματα και 
ταπετσαρίες.

Προσαρμογέας  
εξαρτημάτων με σχήμα γωνία
Λυγίζει και κλειδώνει  
σε διαφορετικές γωνίες. 
Ταιριάζει με οποιοδήποτε 
συμβατό εξάρτημα για 
αποτελεσματικό καθαρισμό 
σε δυσπρόσιτα ψηλά 
σημεία του σπιτιού σας.

Στήριγμα του  
σωλήνας της σκούπας

http://www.gr.dyson.com
http://www.gr.dyson.com


Εισαγωγή

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή σας πριν 
τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Λειτουργίες ισχύος
Η συσκευή έχει τρεις λειτουργίες 
ισχύος για διαφορετικές εργασίες. 
Αλλάζετε λειτουργία ισχύος γρήγορα 
χρησιμοποιώντας ένα μόνο κουμπί.

Λειτουργία Eco
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για 
μεγαλύτερο καθαρισμό σε όλο το σπίτι.

Μεσαία λειτουργία
Η καλύτερη ισορροπία 
της ισχύος και του χρόνου 
λειτουργίας.
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Boost λειτουργία
Σχεδιασμένο για 
εντατικό τοπικό 
καθαρισμό από τη 
βρωμιά που έχει 
εισχωρήσει.

Ενεργοποιήστε και 
απενεργοποιήστε το λέιζερ
Ενεργοποιήστε  
ή απενεργοποιήστε 
το λέιζερ με την 
μετακίνηση του 
διακόπτη στην  
κεφαλή καθαρισμού.

Το Class 1 laser είναι  
το κατάλληλο προϊόν  
για ανθρώπους. Αποφύγετε  
να κοιτάξετε μέσα από την 
ακτίνα φωτός.

Θέση του κουμπιού 
επιλογής στην οθόνη στην 
άκρη του φίλτρου της 
συσκευής.

Το διάγραμμα 
απεικονίζει τη σύνδεση 
του σωλήνα με το κύριο 
σώμα, με το κουμπί 
απελευθέρωσης 
του σωλήνα να 
ευθυγραμμίζεται  
με την κορυφή του 
κύριου σώματος.

Η οθόνη που απεικονίζει 
τη συσκευή ρυθμισμένη σε 
λειτουργία Eco με πλήρη μπαταρία 
σε πράσινο χρώμα θα δώσει τη 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στη 
μπαταρία από τις τρεις λειτουργίες.

Η οθόνη που δείχνει  
η συσκευή να έχει ρυθμιστεί 
σε λειτουργία Boost με 
κόκκινη μπαταρία θα δώσει 
μικρότερη διάρκεια ζωής 
στη μπαταρία σε σχέση με τις 
τρεις λειτουργίες.

Η οθόνη που απεικονίζει 
τη συσκευή ρυθμισμένη σε 
Μεσαία λειτουργία με μπλε 
μπαταρία θα δώσει τη μέση 
διάρκεια ζωής στη μπαταρία.

Το εμφανιζόμενο 
βέλος στην άκρη 
του σωλήνα 
συνδέεται με 
την κεφαλή 
καθαρισμού.



Φόρτιση της συσκευής σας

Είναι σημαντικό να φορτίσετε πλήρως τη νέα σας συσκευή πριν τη 
χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και μετά από κάθε καθαρισμό. Αυτό συμβαίνει 
επειδή ο αλγόριθμος της μπαταρίας και του συστήματος του μοτέρ «μαθαίνει» με 
την πάροδο του χρόνου, και η πλήρης φόρτιση της συσκευής βοηθά να υπολογίζει 
και να εμφανίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον απομείναντα χρόνο λειτουργίας.

Συνδεθείτε στη φόρτιση απευθείας είτε στην βάση.

Τα μπλε LED και στις δύο πλευρές της μπαταρίας θα αναβοσβήνουν κατά  
τη φόρτιση.

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι δύο λυχνίες LED θα ανάψουν 
για 5 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί πλήρως όταν η οθόνη δείχνει 100%.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για  
την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

Αλλαγή της μπαταρίας click-in

Εάν έχετε επιπλέον μπαταρίες click-in, σας συνιστούμε να εναλλάσσετε τις 
μπαταρίες για να διατηρήσετε την ομοιόμορφη απόδοση.

Αφαίρεση της μπαταρίας σας
Πιέστε το κουμπί αφαίρεσης της μπαταρίας και σύρετε την 
μπαταρία από τη συσκευή σας.

Φορτίστε την μπαταρία.

Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σας
Ευθυγραμμίστε την μπαταρία σας και σύρετέ την προς τα μέσα. 
Πιέστε σταθερά μέχρι να κουμπώσει στη θέση της κάνοντας κλικ.

Φροντίδα των δαπέδων σας

Βεβαιωθείτε ότι η κάτω πλευρά της κεφαλής ή του εξαρτήματος καθαρισμού 
είναι καθαρή και απαλλαγμένη από αντικείμενα που ενδέχεται να 
προκαλέσουν ζημιά.

Πριν σκουπίσετε το δάπεδο, τις μοκέτες και τα χαλιά σας, ελέγξτε τις 
προτεινόμενες οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σκληρά δάπεδα. Η ράβδος 
καθαρισμού στο συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ορισμένα 
δάπεδα. Μερικές μοκέτες θα χάσουν το χνούδι τους εάν χρησιμοποιείται 
την ράβδο καθαρισμού κατά την λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας. Εάν 
συμβεί αυτό, συνιστούμε να βάζετε σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα 
χωρίς το μηχανοκίνητο εξάρτημα δαπέδου και να συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή των δαπέδων σας.
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Ο φορτιστής συνδέεται 
με το τροφοδοτικό 
χρησιμοποιώντας την 
επιτοίχια βάση.

Ο φορτιστής που συνδέεται 
με το τροφοδοτικό απευθείας 
στο μπροστινό μέρος της 
μπαταρίας.

Τα βέλη απεικονίζουν τη θέση του κουμπιού αφαίρεσης της 
μπαταρίας και την μπαταρία που αφαιρείται όταν πατάτε το 
κουμπί. Στη συνέχεια φαίνεται ότι η μπαταρία αντικαθίσταται 
στη βάση, κάνοντας κλικ στη θέση της.



Η LCD οθόνη

Μενού ρυθμίσεων
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα κουμπί. Για να 
εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
μέχρι να εμφανιστεί το μενού στη οθόνη. Πατήστε για να μεταβείτε στις 
διαθέσιμες επιλογές.

Αλλαγή γλώσσας
Για να αλλάξετε γλώσσα στην οθόνη, πατήστε το κουμπί πατημένο μέχρι να 
εμφανιστεί η λίστα γλωσσών. Αφήστε το κουμπί.

Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε στη λίστα γλωσσών στην 
προτιμώμενη γλώσσα σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έως 
ότου τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πράσινο εικονίδιο ετοιμότητας (tick) για να 
σας δείξει ότι η επιλεγμένη γλώσσα είναι έτοιμη.

Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, αφήστε το κουμπί κατά την αντίστροφη 
μέτρηση.

Αλλαγή ρυθμίσεων ειδοποίησης
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μοτέρ ειδοποιήσεων. Το μοτέρ σας δεν 
θα αναβοσβήνει πλέον, αλλά οι πληροφορίες ειδοποίησης για το χρόνο 
λειτουργίας θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στην οθόνη LCD όταν  
η συσκευή σας χρειάζεται την προσοχή σας.

Η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων δεν θα απενεργοποιήσει την παλμική 
ειδοποίηση έμφραξης. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι θα απαλλαγείτε 
από τυχόν εμφράξεις, αποτρέποντας τη ζημιά στη συσκευή σας.

Πατήστε για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων. Ορίστε την επιλογή 
«Ειδοποιήσεις».

Μεταβείτε στην επιλογή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Κρατήστε 
πατημένο το κουμπί έως ότου τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση και εμφανιστεί 
ένα ένα πράσινο εικονίδιο ετοιμότητας (tick) στην οθόνη. Για να ακυρώσετε την 
επιλογή σας, αφήστε το κουμπί κατά την αντίστροφη μέτρηση. 
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Η οθόνη με το πορτοκαλί 
τρίγωνο προειδοποίησης 
απεικονίζει ειδοποίηση.

Πατήστε το κουμπί 
επιλογής στην οθόνη.

Οι δύο οθόνες, η πρώτη 
με τη λίστα γλωσσών και 
στη συνέχεια η οθόνη με 
το εικονίδιο ετοιμότητας 
(tick) δείχνει ότι η γλώσσα 
έχει αλλάξει επιτυχώς.



Αντίστροφη μέτρηση χρόνου λειτουργίας
Όταν η μπαταρία χρειαστεί φόρτιση, η συσκευή σας θα αναβοσβήσει 
τρεις φορές και θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα εικονίδιο χαμηλού χρόνου 
λειτουργίας.

Όταν η μπαταρία σας είναι άδεια, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα κόκκινο 
εικονίδιο προειδοποίησης.

Η κατάσταση της μπαταρίας
Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, 
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Eco ή τη Μεσαία λειτουργία.

Ειδοποιήσεις 
Οι ειδοποιήσεις που μπορεί να δείτε είναι:

Φίλτρο - το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή χρειάζεται καθαρισμό.

Έμφραξη - η συσκευή σας έχει μία έμφραξη που πρέπει να αφαιρεθεί.

Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων
Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων. Πατήστε για να μεταβείτε στο μενού 
επιλογής. Επιλέξτε «Έξοδος μενού».
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Η οθόνη με την έξοδο από 
το μενού και το εικονίδιο 
επιστροφής.

Η οθόνη με τον 
απομείναντα χρόνο 
μπαταρίας εμφανίζεται 
ως αριθμός και ως μισή 
μπαταρία.

Η κόκκινη οθόνη 
εμφανίζει το εικονίδιο  
του βύσματος της 
συσκευής όταν συνδέεται 
στο τροφοδοτικό.  
Αυτό δείχνει ότι  
η μπαταρία είναι άδεια  
και χρειάζεται φόρτιση.

Η κατάσταση της 
μπαταρίας απεικονίζεται 
στις μπαταρίες της οθόνης.

Το εικονίδιο 
ειδοποίησης 
δείχνει 
φραγμένο 
αεραγωγό.

Το εικονίδιο 
ειδοποίησης 
που απεικονίζει 
φίλτρο δείχνει 
μη σφραγισμένο 
φίλτρο.

Το εικονίδιο 
ειδοποίησης 
που 
απεικονίζει το 
φίλτρο δείχνει 
ότι χρειάζεται 
καθαρισμό.

Το εικονίδιο 
ειδοποίησης 
με πλήρης 
φόρτιση  
πριν από την 
πρώτη χρήση.



Άδειασμα κάδου

Αδειάστε μόλις η βρωμιά φτάσει στο επίπεδο MAX - μην παραγεμιστεί. 
Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας όταν η βρωμιά είναι πάνω από τη γραμμή 
MAX ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και απαιτεί συχνότερο πλύσιμο 
φίλτρου.

Αφαιρέστε το σωλήνα 
Πατήστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του σωλήνα, στην κορυφή του 
σωλήνα, και τραβήξτε το σωλήνα από τον κάδο.

Απελευθερώστε τη βρωμιά
Κρατήστε τη συσκευή πάνω από τον κάδο, με φορά προς τα κάτω.

Πιέστε σταθερά το κουμπί απελευθέρωσης του κόκκινου κάδου.  
Ο κάδος θα γλιστρήσει προς τα κάτω, καθαρίζοντας το περίβλημα,  
και η βάση του κάδου θα ανοίξει.

Η βάση του κάδου δεν θα ανοίξει εάν το κουμπί απελευθέρωσης του κόκκινου 
κάδου δεν πιέζεται προς τα κάτω.

Ελαχιστοποιήστε την επαφή με τη σκόνη
Καλύψτε καλά τον κάδο σας με μια σακούλα ανθεκτική στη σκόνη ενώ τον 
αδειάζετε. Αφαιρέστε προσεκτικά τον κάδο, σφραγίστε καλά τη σακούλα 
και πετάξτε.

Κλείσιμο κάδου
Σπρώξτε τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου ο κάδος και  
η βάση του κάδου μπούνε στη θέση τους.

Πλύση κάδου

Αφαίρεση κάδου 
Εάν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τον κάδο σας, αδειάστε τον όπως εμφανίζεται  
στην ενότητα «Άδειασμα του κάδου».

Πατήστε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται στον κάδο απορριμμάτων για να  
απελευθερώσετε τον κάδο και σύρετε τον κάδο σας από τον δρομέα.

Καθαρίστε τον κάδο σας μόνο με ένα υγρό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος και τα στεγανοποιητικά έχουν στεγνώνει εντελώς πριν τα αντικαταστήσετε.

Επανατοποθέτηση κάδου 
Τοποθετήστε το σωλήνα στον κάδο απορριμμάτων.

Κλείστε τον κάδο σας σπρώχνοντας τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου η βάση του 
κάδου κουμπώσει στη θέση τους.

Ο κάδος σας δεν είναι ασφαλής στο πλυντήριο πιάτων και δεν συνιστάται η χρήση 
απορρυπαντικών, γυαλιστικών ή αποσμητικών χώρου για τον καθαρισμό, καθώς ενδέχεται να 
προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.
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Ο κάδος ωθείται πίσω 
στη θέση του στο 
δρομέα του κάδου 
απορριμμάτων.

Το σήμα MAX στον κάδο της 
συσκεύης, απεικονίζει ότι  
η βρωμιά δεν πρέπει να 
γεμίζει πάνω από το σήμα 
Max όταν το μηχάνημα είναι 
σε κανονική χρήση.

Η απεικόνιση της διαδικασίας 
του άδειου κάδου σε μια 
σακούλα δείχνει να προσέχετε 
να μην πιέζετε τη λαβή κατά 
την εκκένωση του κάδου.

Το καπάκι του κάδου 
κλείνει με ένα κλικ και  
ο κάδος ωθείται προς 
τα πάνω με ένα άλλο 
κλικ μόλις κουμπώσει 
στη θέση του.

Δύο εικόνες του κάδου με 
βέλη που δείχνουν το καπάκι 
του κάδου να κλείνει και ένα 
σύμβολο κλικ και τον κάδο να 
ωθείται προς τα πάνω με ένα 
άλλο σύμβολο κλικ.

Ο κάδος αφαιρείται 
και η θέση του  
μοχλού 
απελευθέρωσης του 
κάδου στην κάτω 
πλευρά του κάδου 
απορριμμάτων.



Πλύση φίλτρου

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της συσκευής σας ανατρέξτε στον 
ιστότοπο: www.gr.dyson.com/support/contactus

Πλύνετε το φίλτρο σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διατηρήσετε τη βέλτιστη 
ισχύ απορρόφησης.

Περιστρέψτε το φίλτρο σας αριστερόστροφα και τραβήξτε το μακριά από τη 
συσκευή σας.

Περιστρέψτε το φίλτρο σας

Πατήστε το φίλτρο σας
Πριν πλύνετε το φίλτρο σας, αγγίξτε το απαλά πάνω από το κάδο για να 
αφαιρέσετε τυχόν χαλαρή σκόνη και βρωμιά.

Πλύση φίλτρου
Πλύνετε με ζεστό, τρεχούμενο νερό βρύσης - τρίψτε απαλά το φίλτρο σας με 
τα δάχτυλά σας για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.

Γεμίστε και ανακινήστε
Τοποθετήστε το χέρι σας στο άκρο του φίλτρου σας.

Γεμίστε το φίλτρο με ζεστό νερό βρύσης.

Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω από το ανοιχτό άκρο του φίλτρου και ανακινήστε 
το σταθερά για να αφαιρέσετε τους παγιδευμένους ρύπους και τις βρωμιές.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι το νερό να τρέξει καθαρό.

Ανακινήστε το νερό
Αδειάστε το φίλτρο και ανακινήστε καλά για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό.

Ανακινήστε το φίλτρο τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.

Συνεχίστε να ανακινείτε μέχρι να μην προέρχεται νερό από το φίλτρο.

Στεγνώστε το φίλτρο σας
Μην στεγνώνετε το φίλτρο σας σε στεγνωτήριο, φούρνο μικροκυμάτων  
ή κοντά σε φλόγα.

Σημαντικό: το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε 
ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν 
χρησιμοποιηθεί με υγρό φίλτρο.

Το φίλτρο βρίσκεται 
στο πίσω μέρος της 
συσκευής σας.

Κρατώντας το 
φίλτρο από το 
σκληρό, πλαστικό 
άκρο, πατήστε το 
άλλο άκρο πάνω 
στον κάδο.

Το φίλτρο διατηρείται 
σε όρθια θέση, με το 
φαρδύτερο άκρο στην 
παλάμη του χεριού. 
Το νερό που τρέχει 
από τη βρύση προς το 
στενότερο άκρο.

Φιλτράρετε με το χέρι 
πάνω από το ανοιχτό 
άκρο με βέλη που 
δείχνουν μια κίνηση.

Το χέρι που κρατά το φίλτρο με το 
στενό άκρο να δείχνει προς τα κάτω τα 
σταγονίδια νερού που ανακινούνται από 
το φίλτρο και πάλι, με το άκρο να δείχνει 
προς τα κάτω ανακινώντας το νερό.

Αφήστε το φίλτρο 
να στεγνώσει με το 
πτυχωτό άκρο του 
φίλτρου στραμμένο 
προς τα πάνω.

http://www.gr.dyson.com/support/contactus


Καθαρισμός των εμφράξεων

Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το φορτιστή πριν αναζητήσετε 
εμφράξεις. Προσέξτε να μην αγγίζετε τη λαβή και μακριά από τα αιχμηρά 
αντικείμενα.

Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει πριν αναζητήσετε εμφράξεις.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν αναζητάτε εμφράξεις καθώς 
αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Αφαιρέστε τον κάδο και ελέγξτε για εμφράξεις στο κύριο σώμα της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εμφράξεις έχουν καθαριστεί πλήρως και ότι όλα τα 
εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. 

Εάν η συσκευή σας ανιχνεύσει μια έμφραξη, το μοτέρ θα αναβοσβήσει και 
δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας έως ότου η έμφραξη 
καθαριστεί.

Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας όταν το μοτέρ 
αναβοσβήνει, θα σβήσει αυτόματα.

Για να ελέγξετε αν υπάρχουν εμφράξεις στο κύριο σώμα της συσκευής, 
αφαιρέστε τον κάδο ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα Καθαρισμός 
κάδου και αφαιρέστε την έμφραξη.

Εάν δεν μπορείτε να καθαρίσετε μια έμφραξη, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε 
τις ράβδους καθαρισμού.

Επανατοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα με ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε 
τη συσκευή σας.

Η εκκαθάριση των εμφράξεων δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας.

Με τον αφαιρούμενο 
σωλήνα από τη 
συσκευή σας, ελέγξτε 
για εμφράξεις και στα 
δύο άκρα του σωλήνα.

Αναποδογυρίστε την 
κεφαλή καθαρισμού 
για να ελέγξετε για 
εμπόδια στη ράβδο 
καθαρισμού και στην 
είσοδο του αέρα.

Με την αφαίρεση του κάδου, 
ελέγξτε για εμφράξεις, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στην είσοδο του αέρα, που 
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά 
της συσκευής ακριβώς κάτω 
από το σημείο όπου ο κάδος 
συνδέεται με το κύριο σώμα 
της συσκευής σας.



Πλύση της ράβδου καθαρισμού Laser Slim Fluffy™ 

Η κεφαλή καθαρισμού Laser Slim Fluffy™ έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. 
Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε και πλένετε τακτικά τη 
ράβδο καθαρισμού σας.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και 
προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.

Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού
Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του 
σωλήνα. Τοποθετήστε τη κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.

Σπρώξτε το ακραίο καπάκι προς τα πάνω και τραβήξτε τη ράβδο καθαρισμού 
από την κεφαλή καθαρισμού.

Αφαιρέστε το ακραίο καπάκι από τη ράβδο καθαρισμού. Μην πλύνετε το 
ακραίο καπάκι.

Κρατήστε τη ράβδο καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο νερό και τρίψτε 
απαλά για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδι ή βρωμιά.

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό, τοποθετήστε το χέρι σας 
κάτω από το μήκος της ράβδου καθαρισμού για να συμπιέσετε το νερό.

Στερεώστε τη ράβδο καθαρισμού σας όρθια όπως φαίνεται. Αφήστε να 
στεγνώσει εντελώς για τουλάχιστον 24 ώρες.

Πλύνετε και στεγνώστε τη ράβδο καθαρισμού

Αντικαταστήστε τις ράβδους καθαρισμού
Πριν αντικαταστήσετε, βεβαιωθείτε ότι η ράβδος καθαρισμού είναι εντελώς 
στεγνή.

Τοποθετήστε ξανά το ακραίο καπάκι στη ράβδο καθαρισμού.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού στην κεφαλή καθαρισμού. Σπρώξτε το ακραίο 
καπάκι προς τα κάτω στην κλειστή θέση.

Καθαρισμός του φακού λέιζερ
Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, διατηρήστε τον φακό λέιζερ 
καθαρό. Καθαρίστε το φακό μόνο όταν η κεφαλή καθαρισμού δεν είναι 
συνδεδεμένη στη συσκευή σας.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς χνούδι για να  
σκουπίσετε το φακό.
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Η αφαίρεση των ράβδων 
καθαρισμού που δείχνει 
το κλείδωμα σε οριζόντια 
θέση και το σύμβολο 
ξεκλειδώματος στις 90° 
αριστερόστροφα και το 
σύμβολο κλειδώματος 
στις 90° δεξιόστροφα.

Η ράβδος καθαρισμού 
είναι ανοιχτή και κλειστή.  
Σταθείτε όρθια, με το  
κλειστό άκρο στραμμένο 
προς τα πάνω, για να 
στεγνώσει.

Η ράβδος καθαρισμού 
επανεντάχθηκε στην 
καθαρή κεφαλή και 
το ακραίο καπάκι 
περιστράφηκε στην 
κλειδωμένη θέση.

Το ακραίο καπάκι 
πρέπει να είναι 
προσαρτημένο στην 
κεφαλή καθαρισμού 
υπό γωνία μικρότερη 
των 90°, οποιαδήποτε 
γωνία μεγαλύτερη από 
αυτήν δεν θα επιτρέψει 
το κλείσιμο του 
ακραίου πώματος.



Πλύση των εμφράξεων από το εξάρτημα για τρίχες

Το εξάρτημα για τρίχες δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να 
διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού 
σας και καθαρίστε τυχόν εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και 
προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.

Αφαίρεση του καλύμματος της ράβδου καθαρισμού
Αφαιρέστε το εξάρτημα για τρίχες από το σωλήνα ή τη συσκευή.

Σπρώξτε την πλάκα βάσης να ανοίξει. Πιέστε τον κόκκινο μοχλό προς τα 
κάτω για να απελευθερώσετε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού.

Τραβήξτε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού από το κύριο σώμα του 
εξαρτήματος.

Ελέγξτε για εμφράξεις
Τραβήξτε σταθερά τη ράβδο καθαρισμού σας για να την αφαιρέσετε από το 
κύριο σώμα.

Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν εμφράξεις και από τα τρία μέρη του 
εξαρτήματος για τρίχες.

Το εξάρτημα για τρίχες δεν είναι πλενόμενο. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί 
χωρίς χνούδι.

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και 
μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Επανασυναρμολογήστε το εξάρτημα για τρίχες
Επανατοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στη θέση της και πιέστε σταθερά 
μέχρι να επιστρέψει στη θέση της.

Ελέγξτε ότι ο κόκκινος μοχλός κλειδώματος είναι στη θέση ξεκλειδώματος. 
Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού με τον οδηγό στο 
κύριο σώμα. Σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

Σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό ασφάλισης προς τα πάνω έως ότου ασφαλίσει 
στη θέση του και πιέστε το πίσω στη θέση του.

Σύρετε το περίβλημα πίσω 
στη ράβδο καθαρισμού και 
σπρώξτε το μοχλό στο πίσω 
μέρος του εξαρτήματος για 
τρίχες προς τα πάνω για να 
ασφαλίσετε.

Η θέση του μοχλού για την 
απελευθέρωση της ράβδου 
καθαρισμού βρίσκεται στο πίσω 
μέρος του εξαρτήματος για τρίχες.

Με τη ράβδο καθαρισμού 
να αφαιρείται από το 
περίβλημα, μπορούν 
να αφαιρεθούν τυχόν 
νήματα, τρίχες ή άλλα 
εμπόδια.



9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

9,927,641
1.1M

450K
1.6K

10 m60180500

55:37

Πλύση των εξαρτημάτων

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι, χωρίς να αγγίξετε το άκρο σύνδεσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα σας είναι εντελώς στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Σύνθετο εξάρτημα Εξάρτημα για γωνίες Σωλήνας επέκτασης Ελαφρύ σωληνοειδές 
εξάρτημα για γωνίες

Προσαρμογέας για 
πρόσβαση κάτω από 
έπιπλα και συσκευές

Μαλακή βούρτσα 
ξεσκονίσματος

Βούρτσα για την 
επίμονη βρωμιά

Προσαρμογέας 
εξαρτημάτων με 
σχήμα γωνία

Εξάρτημα για 
στρώματα



Φροντίδα της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να τη 
καθαρίζετε τακτικά και να ελέγχετε αν υπάρχουν εμφράξεις.

Φροντίδα της συσκευής σας
Εάν η συσκευή είναι σκονισμένη, σκουπίστε με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι.

Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμφράξεις στην κεφαλή καθαρισμού, στα εξαρτήματα και στο 
κύριο σώμα της συσκευής.

Πλύνετε τακτικά το φίλτρο σας και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή γυαλιστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.

Φροντίδα της μπαταρίας
Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τη 
λειτουργία Eco ή τη Μεσαία λειτουργία.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 
κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της 
μπαταρίας.

Οι σειριακοί αριθμοί σας
Μπορείτε να βρείτε τους σειριακούς αριθμούς στην συσκευή σας, την μπαταρία και το 
φορτιστή. Χρησιμοποιήστε τον σειριακό αριθμό για να εγγραφείτε.


