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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

H συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά  για οικιακή 
χρήση, σύμφωνα με τις  οδηγίες χρήσης. Πριν δοκιμάσετε να 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις 
οδηγίες που περιέχει το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας.
Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής ή οποιαδήποτε εργασία 
συντήρησης,  να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να βγάζετε 
το φορτιστή από την πρίζα.
Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και 
ΑΜεΑ προυποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη 
για την ασφαλειά τους.Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν 
έχουν εξοικειωθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί να γίνει 
μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της 
συσκευής . Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι 
εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής δεν πρέπει να 
γίνονται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει την 
ευθύνη για την ασφαλειά τους .
Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος εμφανίσει φθορές διακόψτε 
την λειτουργία της συσκευής αμέσως. Για λόγους ασφάλειας η 
αντικατάσταση του φθαρμένου καλωδίου της συσκευής πρέπει να 
γίνεται αποκλειστικά στα σημεία τεχνικής υποστήριξης Hoover.
Μην πλησιάζετε τις περιστρεφόμενες βούρτσες με τα χέρια, τα πόδια, τα 
μαλλιά  ή τα ρούχα σας .
Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό φορτιστή που παρέχεται με τη 
συσκευή.
Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται 
στο φορτιστή.
Η συσκευή Hoover διατίθεται με φορτιστή μπαταρίας με διπλή μόνωση, 
ο οποίος είναι κατάλληλος μόνον για πρίζες με τάση 230 V (240 V - 
Ηνωμένο Βασίλειο).
Βάλτε τον φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα και συνδέστε το βύσμα του 
φορτιστή στη συσκευή.
Κατά τη φόρτιση της συσκευής ο διακόπτης τροφοδοσίας πρέπει να 
βρίσκεται στη θέση OFF.
Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή για 24 ώρες 
τουλάχιστον. Το LED της μπαταρίας θα ανάψει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα 
κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα γίνει ΛΕΥΚΟ όταν φορτιστεί 
πλήρως.
Μετά τη χρήση, βάλτε τη συσκευή στον φορτιστή για την 
επαναφόρτιση της μπαταρίας.
Μη φορτίζετε ποτέ τις μπαταρίες σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37°C ή 
μικρότερη από 0°C.
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Κατά την διάρκεια της φόρτισης ο φορτιστής θερμαίνεται .
Μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.
Σε περίπτωση μακράς απουσίας (διακοπές, κλπ) αποσυνδέστε τον 
φορτιστή από την παροχή. Σε μακρές περιόδους αποθήκευσης της 
συσκευής, επαναφορτίστε την συσκευή πριν την χρησιμοποιήσετε, 
καθώς οι μπαταρίες μπορεί να έχουν αδειάσει.
Εάν η συσκευή πρόκειται να απορριφθεί, πρώτα πρέπει να 
αφαιρεθούν οι μπαταρίες. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από 
το ηλεκτρικό δίκτυο κατά την αφαίρεση των μπαταριών. Απορρίψτε 
τις μπαταρίες με ασφαλή τρόπο. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί 
μέχρι να σταματήσει λόγω πλήρους εκφόρτισης των μπαταριών. 
Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να προσκομίζονται σε ένα 
σταθμό ανακύκλωσης και δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά 
απορρίμματα. Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, επικοινωνήστε με 
το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Hoover ή ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Αδειάστε  πλήρως τις μπαταρίες πριν τις αφαιρέσετε.
Λειτουργείστε τη σκούπα μέχρι να αδειάσουν πλήρως οι μπαταρίες.
Βγάλτε το βύσμα του φορτιστή από τη συσκευή.
Πιέστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης της μπαταρίας και σύρετε για να 
την αφαιρέσετε. [11] 
Σημείωση: Εάν συναντήσετε δυσκολίες κατά την αποσυναρμολόγηση 
της μονάδας ή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
επεξεργασία, την ανάκτηση ή την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, 
επικοινωνήστε με την αρμόδια δημοτική αρχή ή την υπηρεσία 
απόρριψης οικιακών απορριμμάτων της περιοχής σας.
Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ, αναλώσιμα ή ανταλλακτικά που 
συνιστώνται ή παρέχονται από τη Hoover.
Στατικός ηλεκτρισμός: Ορισμένα χαλιά μπορεί να προκαλέσουν 
συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού. Τυχόν στατικές εκκενώσεις δεν 
είναι επικίνδυνες για την υγεία.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε εξωτερικούς  χώρους , σε 
υγρή επιφάνεια ή για τη συλλογή υγρών.
Μην συλλέγετε  με τη συσκευή σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, καυτή 
στάχτη, αποτσίγαρα ή άλλα παρόμοια αντικείμενα. Μην ψεκάζετε ή 
συλλέγετε εύφλεκτα υγρά, υγρά καθαρισμού, αερολύματα ή τους 
ατμούς τους.
Ενόσω χρησιμοποιείτε τη συσκευή δεν πρέπει να πατάτε επάνω στο 
καλώδιο ,μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή 
από την παροχή. Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή το 
φορτιστή αν παρουσιάζουν βλάβη.
Service  Hoover: Για τις εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ 
 

1. Κατά την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τη μπαταρία της συσκευής συνδέοντας το βύσμα του φορτιστή στη μπαταρία. 
Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 5 ώρες. Η λυχνία LED της μπαταρίας θα ανάψει με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της 
φόρτισης και θα μετατραπεί σε ΛΕΥΚΟ όταν είναι πλήρως φορτισμένη. [1]

2. Συναρμολογήστε τον σωλήνα στο ακροφύσιο έως ότου ακούσετε το “κλικ” κουμπώματος. [2a] 
3. Συναρμολογήστε τη μονάδα του κύριου σώματος στο σωλήνα μέχρι να τον ακούσετε να “κουμπώνει” στη θέση του. [2b]
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του ακροφυσίου και τραβήξτε το από το κυρίως 
σώμα της σκούπας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να φορτίσετε τη συσκευή χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το φορτιστή που διατίθεται με τη σκούπα σας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Όταν φορτίζετε την σκούπα ο μοχλός διακόπτη πρέπει να είναι στη θέση OFF. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε την 
αποσπώμενη μπαταρία όταν απελευθερώνεται από το προϊόν.
Κατά τη φόρτιση,  ο φορτιστής θερμαίνεται .

κακής λειτουργίας ή βλάβης πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά στα 
κέντρα τεχνικής υποστήριξης Hoover, έτσι εξασφαλίζετε την ασφαλή 
και αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να καθαρίζετε ζώα ή άτομα.
Μην αντικαθιστάτε τις μπαταρίες με μη επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες.
Περιβάλλον:
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση  σύμφωνα με την υπ’αριθμ 2011/65/EK,  οδηγία για Απόβλητα  Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE). Η σωστή απόσυρση της συσκευής συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων για το περιβάλλον και τον άνθρωπο που μπορεί να προκληθούν από την λανθασμένη διαχείριση στην 
διαδικασία απόσυρσης της συσκευής . Η σήμανση του προϊόντος επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν 
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή αυτή πρέπει να αποσύρεται στα ειδικά σημεία 
συγκέντρωσης για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνει 
σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τόπο νομοθεσία για την απόρριψη ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την 
αρμόδια τοπική υπηρεσία , την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα που το αγοράσατε.

 Αυτή η συσκευή πληροί τις  υπ΄αριθμ.2014/35/EU, 2014/30/EU και 2011/65/EU Ευρωπαϊκές Οδηγίες .

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

A. Επιτοίχια Τοποθέτηση*

B. Βίδες επιτοίχιας τοποθέτησης*

C. Κυρίως σώμα

D. Πλήκτρο λειτουργίας Turbo

E. Κουμπί απελευθέρωσης κύριου σώματος

F. Σωλήνας

G. Πλήκτρο Απασφάλισης Ακροφυσίου

H. Ακροφύσιο

I. Πτερύγιο απασφάλισης αναδευτήρα

J. LED εμπρός μέρους ακροφυσίου

K. Κατασταση ραβδου βουρτσαςL. 

La. Έντονος Κύλινδρος Δαπέδου

Lb. Κύλινδρος για Μεγάλη Φροντίδα

Lc. Πίσω μαλακή λωρίδα

M. Λεπίδα υαλοκαθαριστήρα

N. Δοχείο σκόνης

O. Κουμπί Καθαρισμού Δοχείου Σκόνης

P. Φίλτρο Πλέγματος

Q. Διαχωριστής μονού κυκλώνα

R. Μονός κυκλώνας

S. Συστοιχία Μπαταριών

Sa. Κουμπιά απελευθέρωσης μπαταρίας
Sb. Υποδοχή φόρτισης μπαταρίας
Sc. Ένδειξη Led φόρτισης/εκφόρτισης μπαταρίας
T. Φορτιστής μπαταρίαςU. 

Ua. Διακόπτης on/off

Ub. Μοχλός συνεχούς λειτουργίας
V. Κουμπιά απελευθέρωσης φίλτρου εξόδου

W. Φίλτρο απαγωγής
X. 2 σε 1 Μεγάλο εργαλείο ξεσκονίσματος & επίπλων*

Y. Εργαλείο 2 σε 1 ρύγχος ξεσκονίσματος*

Z. Ακροφύσιο Mini Turbo*

AA. Προσαρμογέας αξεσουάρ*

AB. Εργαλείο καλοριφέρ*

AC. Βούρτσα για βαθύ καθαρισμό*

AD. Εργαλείο πολλαπλών λειτουργιών επάνω μέρους*

AE. Μακρύ εύκαμπτο εργαλείο σχισμών*

* Μόνο ορισμένα μοντέλα
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* Μόνο ορισμένα μοντέλα
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Υπάρχουν τρεις τρόποι λειτουργίας:
• ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ: Όταν πιέζετε το διακόπτη ON-OFF, η σκούπα είναι έτοιμη να καθαρίσει με το κύριο μηχανοκίνητο 
ακροφύσιο. [3a]
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η τυπική λειτουργία για τον καθαρισμό των σκληρών δαπέδων και επάνω από τα δάπεδα.
• ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Για να ενεργοποιήσετε την συνεχή λειτουργία μπορείτε να τραβήξετε πίσω το διακόπτη και θα 
κουμπώσει στη θέση του. Για να απενεργοποιήσετε την συνεχή λειτουργία μπορείτε να σπρώξετε μπροστά το διακόπτη. [3b]
• ΤΡΌΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ TURBO: Πατήστε το κουμπί Turbo για πλήρη ισχύ σε απαιτητικές εργασίες καθαρισμού. [3c]
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Μετά από κάθε χρήση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι γυρίσατε το διακόπτη προς την ξεκλείδωτη θέση.
Αν παραλείψετε να το κάνετε μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη διάρκεια ζωής ή αστοχία της μπαταρίας.

 
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Έντονος Κύλινδρος Δαπέδου*: Συνιστάται η χρήση του σε χαλιά όπου μπορεί 
να διεισδύσει βαθιά στο χαλί για να καθαρίσει τη σκόνη.
Κύλινδρος βαθιάς φροντίδας*: συνιστάται η χρήση του σε σκληρά δάπεδα ή σε ευαίσθητα παρκέ Χάρη στις μαλακές τρίχες 
μπορείτε να καθαρίσετε απαλά αυτούς τους τύπους δαπέδων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Να κλείνετε πάντα τη σκούπα πριν από τη φόρτιση και τον καθαρισμό του αναδευτήρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συναρμολογήσετε το κύλινδρο θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε: [18]
1. Αποσυνδέστε το πτερύγιο απασφάλισης του αναδευτήρα. Βρίσκεται στο πλευρικό μέρος του ακροφυσίου.
2. Κρατήστε το πτερύγιο απασφάλισης του αναδευτήρα και τραβήξτε προς τα κάτω για να αφαιρέσετε τον αναδευτήρα.
3. Αντικαταστήστε με τον έντονο κύλινδρο δαπέδου ή με τον κύλινδρο για μεγάλη φροντίδα.
4. Βάλτε ξανά στη θέση του το πτερύγιο απασφάλισης του αναδευτήρα.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Όταν η μπαταρία εκφορτίζεται σε κανονική χρήση, το LED της μπαταρίας είναι λευκό. Όταν η χωρητικότητα 
της μπαταρίας είναι μικρότερη από 5%, το ΛΕΥΚΟ LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει. [4] Όταν συμβεί αυτό, 
θα πρέπει να σταματήσετε να καθαρίζετε και να επαναφορτίσετε αμέσως την μπαταρία σας, το LED θα είναι 
ΚΟΚΚΙΝΟ κατά τη διάρκεια της φόρτισης. [1] Κατά τη φόρτιση του προϊόντος, ο μοχλός διακόπτη πρέπει να 
είναι στη θέση OFF, είναι επίσης δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας όταν απελευθερώνεται από το προϊόν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη σκούπα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία από τη 
σκούπα για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση σε σχισμές και χαλιά συνιστάται να συναρμολογήσετε την λεπίδα του εμπρός και πίσω 
καθαριστή στην πλάκα του ακροφυσίου.
Για να το κάνετε, ανοίξτε το πτερύγιο απασφάλισης του αναδευτήρα και αφαιρέστε τη μαλακή λωρίδα. Πιάστε μια λεπίδα του 
καθαριστήρα και βάλτε την στην πίσω σχισμή, και σύρετε την μέχρι να μπει τέρμα. Επαναλάβετε αυτές τις ενέργειες και για τη 
δεύτερη λεπίδα καθαριστήρα και σύρετε την στην εμπρός σχισμή. Ασφαλίστε το πτερύγιο απασφάλισης του αναδευτήρα. [5] 

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

Για να διασφαλιστεί ότι η αξιοπιστία του προϊόντος δεν επηρεάζεται αν χρησιμοποιηθεί σε αντίξοες συνθήκες, το προϊόν διαθέτει 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας και προστασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα προστασίας ασφαλείας θα δράσει αν ο αναδευτήρας έχει μπλοκαριστεί ή είναι κλειδωμένος, μόλις 
ενεργοποιηθεί ο αναδευτήρας θα σταματήσει να περιστρέφεται, οι λευκές λυχνίες LED στο μπροστινό μέρος του ακρΟΦΥΣΙου θα 
σβήσουν [6a] και η ΛΕΥΚΗ λυχνία LED στο επάνω μέρος του ακροφυσίου θα γίνει κόκκινη. [6b] Αν συμβεί αυτό, απλώς κλείστε το 
προϊόν και αφαιρέστε το εμπόδιο από τον αναδευτήρα. Για να συνεχίσετε το καθάρισμα, πατήστε το κουμπί on/off και το προϊόν 
θα επανεκιννήσει σε κανονική λειτουργία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ* 

ΕΡΓΑΛΕΊΟ 2 ΣΕ 1 ΡΎΓΧΟΣ ΞΕΣΚΟΝΊΣΜΑΤΟΣ*, 2 ΣΕ 1 ΜΕΓΆΛΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΞΕΣΚΟΝΊΣΜΑΤΟΣ & ΕΠΊΠΛΩΝ*, ΜΑΚΡΎ ΕΎΚΑΜΠΤΟ 
ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΧΙΣΜΏΝ*, ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ ΕΠΆΝΩ ΜΈΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΊΝΙ ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ ΤΟΎΡΜΠΟ*
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Τα παραπάνω εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στη μονάδα του κυρίως σώματος ή στον σωλήνα. [7] 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο ή τη μονάδα κύριου σώματος από τον σωλήνα, 
πατήστε το αντίστοιχο κουμπί απελευθέρωσης και τραβήξτε το προς τα έξω.

ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΚΑΛΟΡΙΦΈΡ* / ΒΟΎΡΤΣΑ ΓΙΑ ΒΑΘΎ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ*
Ο προσαρμογέας εξαρτήματος* πρέπει να τοποθετηθεί όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα 2 εξαρτήματα. [7]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ακροφύσιο μίνι turbo είναι ιδανικό για βαθύ καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών (π.χ. καναπέδες) και απομάκρυνση 
τριχών κατοικίδιων. Μετακινήστε το σταθερά εμπρός και πίσω. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε τρίχες/κλωστές που μαζεύονται στη 
βούρτσα με ψαλίδι αν χρειαστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μακρύ εύκαμπτο εργαλείο για σχισμές είναι ιδανικό για καθαρισμό δύσκολων σημείων και κάτω από έπιπλα και 
για το αυτοκίνητο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο για καλοριφέρ είναι ιδανικό για να καθαρίζετε μέσα και γύρω από ντουλάπια, καλοριφέρ, καναπέδες, 
στόρια και άλλα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βούρτσα για βαθύ καθαρισμό είναι χρήσιμη για να καθαρίζετε στενούς χώρους χωρίς να χαράξετε τις επιφάνειες 
και για το αυτοκίνητο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο πολλαπλών λειτουργιών έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει εύκολα σημεία και ευαίσθητες επιφάνειες 
δύσκολης πρόσβασης χωρίς να χαράζει. Το εργαλείο πολλαπλών λειτουργιών αποτελείται από τρία κύρια μέρη:
1. Το εργαλείο για σχισμές είναι ιδανικό για στενούς χώρους.
2. Η βούρτσα ξεσκονίσματος είναι ιδανική για τον καθαρισμό επιφανειών χωρίς ζημιές και γδαρσμίματα.
3. Το ακροφύσιο επίπλων είναι ιδανικό για τον καθαρισμό καναπέδων.

ΤΣΆΝΤΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ*
Πρόσθετα αξεσουάρ μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στη τσάντα αξεσουάρ.
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ*
Για αποθήκευση και εξοικονόμηση χώρου, η συσκευή σας μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο σας χρησιμοποιώντας τις τρεις βίδες και 
τα βύσματα που περιλαμβάνονται.

Το προϊόν, το Εργαλείο Σχισμών και Ξεσκονίσματος 2σε1 και το Μεγάλο εργαλείο ξεσκονίσματος και επίπλων 2 σε 1 Large μπορούν να 

αποθηκευτούν στη βάση τοίχου. [8]

 
ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Άδειασμα του δοχείου σκόνης
1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του κύριου σώματος και αφαιρέστε τον σωλήνα. [9]
2. Πατήστε το κουμπί για το άδειασμα δοχείου σκόνης για να απελευθερώσετε το πτερύγιο κάδου και να αδειάσετε τα 

περιεχόμενα. [10]
3. Κλείστε το πτερύγιο δοχείου σκόνης, θα ακούσετε ένα κλικ όταν κλειδώσει καλά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να αδειάζετε το δοχείο σκόνης μετά από κάθε χρήση ή όταν η σκόνη είναι μέχρι τη γραμμή μέγιστης 
πλήρωσης.

Καθαρίστε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο
1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του κύριου σώματος και αφαιρέστε τον σωλήνα. [9]
2. Πατήστε το κουμπί για το άδειασμα δοχείου σκόνης για να απελευθερώσετε το πτερύγιο κάδου και να αδειάσετε τα 

περιεχόμενα. [10]
3. Κλείστε το πτερύγιο δοχείου σκόνης, θα ακούσετε ένα κλικ όταν κλειδώσει καλά.
4. Πιέστε τα δύο κουμπιά απελευθέρωσης της μπαταρίας και αφαιρέστε την μπαταρία από το κύριο σώμα. [11]
5. Γυρίστε το δοχείο σκόνης δεξιόστροφα, ευθυγραμμίστε τις ενδείξεις βέλους και βγάλτε το από το κύριο σώμα της σκούπας. 

[12]
6. Περιστρέψτε το φίλτρο πλέγματος δεξιόστροφα και αφαιρέστε το από τον διαχωριστή κυκλώνα. [13]
7. Γυρίστε τον διαχωριστή κυκλώνα δεξιόστροφα, ευθυγραμμίστε τις ενδείξεις βέλους και αφαιρέστε τον από το κύριο 

σώμα. [14] 
8. Πατήστε τα δύο κουμπιά απελευθέρωσης φίλτρου εξαγωγής και αφαιρέστε το φίλτρο εξαγωγής από το κύριο σώμα. [15]
9. Σκουπίστε τον μονό κυκλώνα με ένα στεγνό πανί. Πλύνετε το φίλτρο εξαγωγής, το κύπελλο σκόνης, το φίλτρο πλέγματος 

και τον διαχωριστή μονού κυκλώνα σε χλιαρό νερό [16], αφήστε το να στεγνώσει για 24 ώρες. [17] Βεβαιωθείτε ότι όλα τα 
εξαρτήματα είναι τελείως στεγνά πριν τα τοποθετήσετε ξανά στο κυρίως σώμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό ή απορρυπαντικά κατά τον καθαρισμό του φίλτρου εξαγωγής. Στην απίθανη 
περίπτωση που το φίλτρο εξαγωγής έχει υποστεί ζημιά, τοποθετήστε γνήσιο ανταλλακτικό Hoover. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν 
χωρίς το φίλτρο.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Για βέλτιστη απόδοση, διατηρείτε καθαρό το φίλτρο πλέγματος. Συνιστούμε να καθαρίζετε το φίλτρο μια φορά 
το μήνα.
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Αντικατάσταση και Καθαρισμός Αναδευτήρα
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Να κλείνετε πάντα τη σκούπα πριν από τη φόρτιση και τον καθαρισμό του αναδευτήρα.
1. Αποσυνδέστε το πτερύγιο απασφάλισης του αναδευτήρα. Βρίσκεται στο πλευρικό μέρος του ακροφυσίου. [18a]
2. Κρατήστε το πτερύγιο απελευθέρωσης του αναδευτήρα και αφαιρέστε τον έντονο κύλινδρο δαπέδων. [18b]
3. Για να καθαρίσετε τον έντονο κύλινδρο δαπέδου, αφαιρέστε την περίσσεια υπολειμμάτων με ψαλίδι. [18c]
4. Για να καθαρίσετε τον κύλινδρο βαθιάς φροντίδας, ξεπλύνετε με νερό [18d] και αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες. [18e]
5. Τοποθετήστε ξανά τον κύλινδρο βαθιάς φροντίδας. [18f] Ο αναδευτήρας μπαίνει μόνο σε μία κατεύθυνση.
6. Κλείστε το πτερύγιο απελευθέρωσης του αναδευτήρα για να στερεώσετε τον κύλινδρο βαθιάς φροντίδας στη θέση του. [18g]
 
Αντικατάσταση μπαταριών
Αυτή η σκούπα είναι εφοδιασμένη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία αντικαθίσταται.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά για τη σκούπα σας. Η χρήση μη γνήσιων αμταλλακτικών  Hoover είναι 
επικίνδυνη και θα ακυρώση την εγγύησή της συσκευής
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην ανοίξετε τη συστοιχία μπαταριών για να την επισκευάσετε μόνοι σας.

1. Πιέστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης της μπαταρίας και σύρετε για να την αφαιρέσετε. [11]
2. Αντικαταστήστε την παλιά μπαταρία με τη νέα μπαταρία.
3. Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφαλή τρόπο. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να προσκομίζονται σε ένα σταθμό 

ανακύκλωσης και δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σκούπα σας, πριν καλέσετε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Hoover 
ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται στον πίνακα :

A. Η σκούπα δεν τίθεται σε λειτουργία
 Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι φορτισμένη.
 Ελέγξτε αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στη θέση της.

B. Απώλεια απορρόφησης ή καθόλου απορρόφηση.
 Αδειάστε το κύπελλο σκόνης και πλύνετε το φίλτρο εξαγωγής και το φίλτρο πλέγματος και τον διαχωριστή κυκλώνα.
 Αφαιρέστε το ακροφύσιο και ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στον αγωγό.

C. Οι μπαταρίες δεν φορτίζονται
 Αυτό μπορεί να συμβεί εάν η συσκευή έχει να χρησιομοποιηθεί για μεγάλο διάσημα (πάνω από εξάμηνο).
 Επικοινωνήστε με το  Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης   Hoover για να φροντίσετε για την αντικατάσταση των μπαταριών.
 Εάν το πρόβλημα παραμένει  επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Hoover.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ HOOVER

‘Οταν παραστεί η ανάγκη χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά  Hoover . Τα ανταλλακτικά Hoover διατίθενται από 
τον τοπικό αντιπρόσωπο Hoover ή απευθείας από τη Hoover. Κατά την παραγγελία εξαρτημάτων να αναφέρετε πάντα τον αριθμό 
μοντέλου.

 Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ

Οι όροι ισχύος της εγγύησης της συσκευής καθορίζονται από τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η 
πώληση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης μπορείτε να ζητήσετε από τον αντιπρόσωπο που αγοράσατε 
τη συσκευή. Η προσκόμιση του τιμολογίου ή της απόδειξης αγοράς είναι βασική προυπόθεση για την ισχύ της εγγύησης .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Η μπαταρία σε αυτή τη συσκευή καθαρισμού καλύπτεται από την εγγύηση για 6 μήνες από την ημερομηνία 
αγοράς. Μετά από 6 μήνες ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος της καινούργιας μπαταρίας.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές χωρίς προγενέστερη ενημέρωση.




