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Επισκόπηση
1� Περιεχόμενα συσκευασίας

Βασικό σώμα συσκευής (x1) Λαβή (x1)

Βάση φόρτισης (x1) Τροφοδοτικό (x1) Φίλτρο σωματιδίων αέρα υψηλών 
επιδόσεων (HEPA) (x1)

Βούρτσα ρολού (x1) Καθαριστική βούρτσα (x1) Βάση HEPA (x1)

 

Βάση καθαριστικής βούρτσας/
βούρτσας ρολού (x1) Καθαριστικό διάλυμα (x1) Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1)

 

Εγχειρίδιο χρήσης (x1)
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2� Βασικά
Ηλεκτρική σκούπα

 

Ενδεικτικός δακτύλιος 
LED

Λαβή ανύψωσης/
μεταφοράς

Βούρτσα ρολού

Σωλήνας αλουμινίου

Λαβή

Οθόνη

Κουμπί αυτοκαθαρισμού

Κουμπί λειτουργίας

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης

Κάδος καθαρού νερού

Κάδος λερωμένου νερού

Κουμπί για αποδέσμευση 
βούρτσας ρολού

Κουμπί για αφαίρεση κάδου 
καθαρού νερού

Κουμπί για αφαίρεση κάδου 
λερωμένου νερού

Όνομα Περιγραφή

Πλήκτρο 
ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης

• Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση.
• Πατήστε μία φορά για απενεργοποίηση.

Κουμπί λειτουργίας

• Κατά τον καθαρισμό, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ 
Αυτόματης λειτουργίας/Τυπικής λειτουργίας/Λειτουργίας ισχύος.

• Κατά τη φόρτιση, πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού στεγνώματος αέρα της βούρτσας 
ρολού.

• Κατά τη φόρτιση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Λειτουργίας για 3 
δευτερόλεπτα, για να εισέλθετε σε λειτουργία αλλαγής γλώσσας. Πατήστε 
μία φορά για αλλαγή σε άλλη γλώσσα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
Λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο.



3

Όνομα Περιγραφή

Κουμπί 
αυτοκαθαρισμού

• Κατά τη φόρτιση, πατήστε το κουμπί Αυτοκαθαρισμού για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτοκαθαρισμού. Όλη η διαδικασία διαρκεί 
2 λεπτά. Προτείνεται ο καθαρισμό του κάδου λερωμένου νερού μετά την 
ολοκλήρωση του αυτοκαθαρισμού.

• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αυτοκαθαρισμού για 3 δευτερόλεπτα για 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της φωνητικής λειτουργίας.

Ενδεικτικός 
δακτύλιος LED

Καθαριότητα του πατώματος:
• Μοβ: πολύ λερωμένο
• Κίτρινο: λίγο λερωμένο
• Μπλε: κανονικό
• Κόκκινο: ο αισθητήρας βαθμού βρομιάς μπορεί να καλύπτεται από βρομιά

Βάση φόρτισης

Βάση HEPA

Διεπαφή 
τροφοδοτικού

Βάση καθαριστικής 
βούρτσας/

βούρτσας ρολού

Βάση φόρτισης

Οθόνη
Αυτόματη λειτουργία

Τυπική λειτουργία

Γραμμή ισχύος

Λειτουργία ισχύος

Αποθήκευση μπαταρίας

Στέγνωμα στον αέρα βούρτσας ρολού 

Συναγερμός πληρότητας λερωμένου 
νερού

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού

Συναγερμός έλλειψης καθαρού νερού
Σφάλμα βούρτσας ρολού
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Οδηγός γρήγορης χρήσης
1� Τοποθετήστε τη λαβή
Τοποθετήστε το άκρο της λαβής κάθετα στη θύρα της συσκευής μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ». 
Βεβαιωθείτε ότι η λαβή είναι στενά συνδεδεμένη και σταθερή, για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η 
εγκατάσταση.

2� Φόρτιση
Πριν από τη χρήση, συνδέστε τη διεπαφή και τη βάση φόρτισης με το τροφοδοτικό και τοποθετήστε τη 
συσκευή στη βάση φόρτισης για φόρτιση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν από 
τη χρήση.

• Αποθηκεύετε τη βάση φόρτισης όταν δεν πραγματοποιείτε φόρτιση.
• Κατά τη φόρτιση, διατηρείτε τη συσκευή σε κάθετη θέση και στη γωνία για την αποφυγή κινδύνων 

πτώσης ή άλλων προβλημάτων.
• Η πλήρης πρόσβαση απαιτεί κατά προσέγγιση 4±0,5 ώρες. 
• Στην οθόνη εμφανίζεται ο αποθηκευτικός χώρος μπαταρίας και μια φωνητική οδηγία όταν η 

συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
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3� Αλλαγή γλώσσας
Κατά τη φόρτιση της συσκευής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, για 
να εισέλθετε στη λειτουργία αλλαγής γλώσσας (Σειρά γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά). 
Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για αλλαγή σε διαφορετική γλώσσα και πατήστε παρατεταμένα το 
κουμπί Λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο.
Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα Αγγλικά.

Κουμπί λειτουργίας

4� Προσθήκη καθαρού νερού
Αφαιρέστε τον κάδο καθαρού νερού και ανοίξτε το κάλυμμά του. Προσθέστε καθαρό νερό και μισό 
καπάκι φιάλης καθαριστικού διαλύματος (περίπου 3,5 ml), κλείστε το κάλυμμα κάδου και τοποθετήστε 
τον κάδο πίσω στη συσκευή.

Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι κάτω από 60°C. 

1. Αφαιρέστε τον κάδο καθαρού νερού και γεμίστε 
τον με καθαρό νερό και μισό καπάκι της φιάλης 
καθαριστικού διαλύματος (περίπου 3,5 ml).

2. Τοποθετήστε τον κάδο πίσω στη συσκευή. 
Θα ακουστεί ένα «κλικ». Βεβαιωθείτε ότι το 
κάλυμμα είναι σφικτό.

5� Ξεκινήστε τον καθαρισμό
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Αφαιρέστε τη συσκευή από τη βάση φόρτισης και πατήστε απαλά τις κεφαλές βούρτσας αφού την 
ακουμπήσετε κάτω. Λυγίστε τη συσκευή προς τα κάτω. Πατήστε το κουμπί Ισχύος για περίπου 3 δ. για να 
ξεκινήσετε τη συσκευή.

Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η Αυτόματη. Πατήστε το κουμπί Ισχύος για να ξεκινήσει να λειτουργεί 
η συσκευή.

Μην καθαρίζετε οινόπνευμα, υγρό αφρό κ.λπ. με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό αφρό. Προτείνεται η 

λειτουργία ισχύος σε πολύ λερωμένα περιβάλλοντα.
• Η συσκευή διαθέτει κάθετο διακόπτη. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε 

κάμψη. Η γωνία κλίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 140 μοίρες σε 
περίπτωση διαρροής νερού.

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης

6� Αλλαγή λειτουργίας
Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για αλλαγή σε Κανονική λειτουργία ή 
λειτουργία Ισχύος. Πατήστε το κουμπί Ισχύος για να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό.

Αυτόματη λειτουργία

Λειτουργία ισχύοςΤυπική λειτουργία
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ 

απενεργοποίησης
Κουμπί λειτουργίας

7� Αυτοκαθαρισμός
• Αλλάξτε το λερωμένο νερό στον κάδο λερωμένου νερού πριν πραγματοποιηθεί αυτοκαθαρισμός ή 

αφού ολοκληρωθεί. Εάν απομένουν σημάδια στη βάση φόρτισης, καθαρίστε τα εγκαίρως. 
• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αυτοκαθαρισμού για πάνω από 3 δ. για ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση της φωνητικής λειτουργίας.
• Προσέχετε τον καθαρισμό βάσης μετά την πραγματοποίηση αυτοκαθαρισμού της βούρτσας ρολού. 

• Επιστρέψτε τη συσκευή στη βάση φόρτισης μετά τη χρήση. Μπορείτε να εν ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία αυτοκαθαρισμού ανάλογα με το πόσο λερωμένη είναι η βούρτσα ρολού.

• Όταν πρέπει να καθαρίσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί Αυτοκαθαρισμού στο πίσω μέρος της 
λαβής για να ξεκινήσει ο αυτοκαθαρισμός.
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• Όταν ολοκληρωθεί ο αυτοκαθαρισμός, η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση φόρτισης.

Κουμπί αυτοκαθαρισμού

8� Απόρριψη λερωμένου νερού
Αφαιρέστε τον κάδο λερωμένου νερού και ανοίξτε το κάλυμμά του για να αφαιρέσετε το διαχωριστικό 
βρομιάς από τον κάδο. Αδειάστε το λερωμένο νερό και καθαρίστε τα σημάδια. Τοποθετήστε τον κάδο 
λερωμένου νερού πίσω στη συσκευή.

• Εάν απαιτείται πλύση του HEPA, τοποθετήστε και χρησιμοποιήστε το μετά το πλύσιμο και το 
στέγνωμα, διαφορετικά θα επηρεαστεί η λειτουργία.

• Κρατάτε πάντα τον κάδο. Αν κρατάτε το κάλυμμα, το σώμα μπορεί να πέσει.

1. Αφαιρέστε τον κάδο λερωμένου 
νερού.

2. Κρατήστε τον κάδο και  
αφαιρέστε το κάλυμμα.

3. Αφαιρέστε το διαχωριστικό 
βρομιάς.

4. Καθαρίστε το κάλυμμα, το 
διαχωριστικό βρομιάς και τον κάδο.

5. Τοποθετήστε τα πίσω και 
τοποθετήστε τον κάδο στη συσκευή. 
Θα ακουστεί ένα «κλικ».

9� Εισαγωγή στεγνώματος αέρα βούρτσας ρολού
• Κατά τη φόρτιση, η λειτουργία στεγνώματος αέρα βούρτσας ρολού είναι αυτόματα ενεργοποιημένη.
• Για να στεγνώνει στον αέρα η βούρτσα ρολού ακόμη πιο ομοιόμορφα και καλά, ρολ άρει κάθε 3 λεπτά 

κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
• Αυτή η λειτουργία εκτελείται συνεχόμενα για περίπου 2 ώρες.
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Στέγνωμα στον αέρα 
βούρτσας ρολού

Κουμπί 
λειτουργίας

Αποσυναρμολόγηση προϊόντος
1� Αποσυναρμολόγηση λαβής
a. Χρησιμοποιήστε εργαλεία, όπως μια λαβίδα, για να αφαιρέσετε το μαλακό υλικό από το πίσω μέρος 

της συσκευής. 
b. Χρησιμοποιήστε ένα άλλο εργαλείο, όπως εξαγωνικό κατσαβίδι για να πιέσετε μέσα στην οπή 

και να τραβήξετε παράλληλα τη λαβή.

2� Μέθοδος χειρισμού μπαταρίας προς απόρριψη
• Η μπαταρία που περιέχει η συσκευή περιέχει βλαβερές ουσίες για το περιβάλλον. Πριν απορρίψετε τη 

συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία. Κατά την αφαίρεση της μπαταρίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
• Χειρίζεστε τις μπαταρίες προς απόρριψη σωστά και με ασφάλεια. Μην τις καίτε, μην τις ρίχνετε στο  

νερό ή στο έδαφος.
• Όταν το δέρμα ή τα ρούχα σας έρθουν σε επαφή με το υγρό διαρροής της μπαταρίας προς απόρριψη, 

πλύνετε με καθαρό νερό για την αποφυγή δερματικού ερεθισμού και μεταβείτε στο νοσοκομείο για 
θεραπεία γρήγορα.

1. Αφαιρέστε τον κάδο λερωμένου 
νερού.

2. Αφαιρέστε τα διακοσμητικά 
τμήματα με μια λαβίδα.

3. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες 
κάτω από το κάλυμμα με ένα 
κατσαβίδι (δεν χρειάζεται να 
τις αφαιρέσετε).
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4. Αφαιρέστε τις δύο βίδες στο 
πίσω μέρος της συσκευής με ένα 
κατσαβίδι.

5. Αφαιρέστε αυτές τις τέσσερις 
βίδες με ένα κατσαβίδι.

6. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα με μια 
λαβίδα.

7. Φορέστε πλαστικά γάντια και 
αφαιρέστε την μπαταρία.

Συντήρηση ρουτίνας
Για να μην επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής, προτείνεται η τακτική συντήρηση των εξαρτημάτων.

1� Συντήρηση προϊόντος - καθαρισμός του κύριου σώματος συσκευής
a. Πριν από τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή να σταματήσει να λειτουργεί.
b. Σκουπίστε και πλύνετε με νερό ή ουδέτερο καθαριστικό και στύψτε το πανί καθαρισμού πριν 

σκουπίσετε τη συσκευή. (Αποφύγετε την είσοδο νερού στα ηλεκτρικά στοιχεία της συσκευής).

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

2� Καθαρισμός αισθητήρα βαθμού βρομιάς
a. Ο αισθητήρας βαθμού βρομιάς μπορεί να έχει καλυφθεί με βρομιά ενώ δεν υπάρχει προφανής βρομιά 

στο δάπεδο. Η ένδειξη LED μπορεί να είναι πλήρως κόκκινη ή να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
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b. Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε τον κάδο λερωμένου νερού και σκουπίστε τον αισθητήρα βαθμού 
βρομιάς στο κανάλι με ένα υγρό πανί ή καθαρίστε τη βρομιά στο κανάλι με τα παρεχόμενα εργαλεία 
καθαρισμού.

        

3� Καθαρισμός επάνω καλύμματος του κάδου λερωμένου νερού/φλοτέρ/
διαχωριστικού βρομιάς

• Η συσκευή σταματάει να λειτουργεί αυτόματα και σας υπενθυμίζει μέσω της οθόνης και φωνητικής 
οδηγίας πότε είναι γεμάτος ο κάδος λερωμένου νερού.

• Καθαρίστε τα σημάδια αμέσως με ένα μικρό καθαριστικό εργαλείο όταν εντοπίσετε επίμονη βρομιά 
στα εσωτερικά τοιχώματα του κάδου λερωμένου νερού.

• Κρατάτε πάντα τον κάδο. Αν κρατάτε το κάλυμμα, το σώμα μπορεί να πέσει.
• Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, κλείστε το κάλυμμα του κάδου λερωμένου νερού και τοποθετήστε 

το ξανά στο σώμα της συσκευής. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία μόλις ακούσετε ένα 
«κλικ».

1. Αφαιρέστε τον κάδο λερωμένου 
νερού.

2. Κρατήστε τον κάδο και αφαιρέστε 
το κάλυμμα.

3. Αφαιρέστε το διαχωριστικό 
βρομιάς.

4. Καθαρίστε το κάλυμμα, το 
διαχωριστικό βρομιάς και τον κάδο.

5. Τοποθετήστε τα πίσω και 
τοποθετήστε τον κάδο στη συσκευή. 
Θα ακουστεί ένα «κλικ».

4� Καθαρισμός HEPA
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1. Αφαιρέστε το HEPA από το επάνω 
μέρος του κάδου λερωμένου νερού.

2. Καθαρίστε το HEPA με καθαρό 
νερό και στεγνώστε το.

3. Στεγνώστε το HEPA καλά 
και τοποθετήστε το ξανά στον 
κάδο λερωμένου νερού.

• Στεγνώστε το HEPA καλά και τοποθετήστε το ξανά στον κάδο λερωμένου νερού, διαφορετικά η 
απόδοση της συσκευής θα επηρεαστεί.

• Προτείνεται η αντικατάσταση του HEPA κάθε 2-3 μήνες.

5� Καθαρισμός της βούρτσας ρολού
Εάν θέλετε να καθαρίσετε τους λεκέδες στο ακροφύσιο αναρρόφησης, καθαρίστε το με ένα βρεγμένο 
πανί. Δεν επιτρέπεται να ξεβγάζετε με νερό.

1. Πατήστε το κουμπί στην 
αριστερή πλευρά της συσκευής και 
αφαιρέστε τη βούρτσα ρολού.

2. Μπορείτε να αφαιρέσετε 
τις τρίχες ή τις βρομιές που 
παγιδεύονται στις κεφαλές 
βούρτσας με τη βούρτσα 
καθαρισμού.

3. Πλύνετε τη βούρτσα 
ρολού.

4. Καθαρίστε το κανάλι ψεκασμού 
νερού και το ακροφύσιο 
αναρρόφησης με τη βούρτσα 
καθαρισμού.

5. Καθαρίστε το κανάλι ψεκασμού 
νερού και το ακροφύσιο 
αναρρόφησης με ένα βρεγμένο πανί.

6. Τοποθετήστε ξανά τη 
βούρτσα ρολού.

• Εάν υπάρχει διαρροή νερού ή δεν βγαίνει νερό από τη βούρτσα ρολού, ελέγξτε το κανάλι ψεκασμού 
νερού και το ακροφύσιο αναρρόφησης και καθαρίστε λεκέδες και σημάδια.

• Προτείνεται η αντικατάσταση της βούρτσας ρολού κάθε 2-3 μήνες.
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Συχνές ερωτήσεις
Πρόβλημα Αιτία Λύση

Η γραμμή ισχύος 
αναβοσβήνει. Μη κανονική λειτουργία μοτέρ.

Επανεκκινήστε τη συσκευή αφού 
αφαιρέσετε το μπλοκάρισμα στους σωλήνες 
του κάδου λερωμένου νερού.

Η συσκευή δεν 
λειτουργεί.

Δεν υπάρχει ισχύς ή χαμηλή 
μπαταρία συσκευής.

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από τη 
χρήση.

Οι βούρτσες ρολού τραυματίζονται 
από αντικείμενα όπως οι τρίχες. Καθαρίστε τη βούρτσα ρολού.

Η ισχύς 
αναρρόφησης 
εξασθενεί.

Το λερωμένο νερό στον κάδο 
λερωμένου νερού έχει φτάσει στο 
όριο της χωρητικότητάς του.

Αφαιρέστε τον κάδο λερωμένου νερού και 
αδειάστε το λερωμένο νερό.

Σφάλμα εγκατάστασης βούρτσας 
ρολού και κάδου λερωμένου νερού. Επανεγκατάσταση.

Οι βούρτσες ρολού τραυματίζονται 
από αντικείμενα όπως οι τρίχες. Καθαρίστε τη βούρτσα ρολού.

Εμπλοκή ακροφυσίου αναρρόφησης. Καθαρίστε τα ξένα αντικείμενα στο 
ακροφύσιο αναρρόφησης.

Εμπλοκή φίλτρου στο επάνω μέρος 
του διαχωριστικού βρομιάς. Καθαρίστε το φίλτρο πριν τη χρήση.

Χαμηλή μπαταρία συσκευής. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν τη 
χρήση.

Το HEPA είναι λερωμένο. Καθαρίστε το HEPA και στεγνώστε το καλά 
πριν τη χρήση.

Μη κανονικός 
ήχος για μοτέρ.

Εμπλοκή ακροφυσίου αναρρόφησης. Καθαρίστε τα ξένα αντικείμενα στο 
ακροφύσιο αναρρόφησης.

Το λερωμένο νερό στον κάδο 
λερωμένου νερού έχει φτάσει στο 
όριο της χωρητικότητάς του.

Αφαιρέστε τον κάδο λερωμένου νερού και 
αδειάστε το λερωμένο νερό.

Το HEPA είναι λερωμένο. Καθαρίστε το HEPA και στεγνώστε το καλά 
πριν τη χρήση.

Αποτυχία 
φόρτισης.

Το κύριο σώμα συσκευής και η 
διεπαφή φορτιστή δεν είναι καλά 
συνδεδεμένα.

Ελέγξτε και συνδέστε ξανά.

Δεν βγαίνει νερό 
από τη βούρτσα 
ρολού.

Ο κάδος καθαρού νερού δεν έχει 
νερό. Προσθέστε νερό στον κάδο καθαρού νερού.

Ο κάδος καθαρού νερού δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά.

Επανατοποθετήστε τον κάδο καθαρού 
νερού.

Διαρροή νερού 
στην έξοδο αέρα.

Το HEPA δεν έχει εγκατασταθεί. Εγκαταστήστε σωστά το HEPA.

Το διαχωριστικό βρομιάς δεν έχει 
εγκατασταθεί. Τοποθετήστε το διαχωριστικό βρομιάς.

Το HEPA δεν είναι στεγνό μετά το 
πλύσιμο και τη χρήση.

Πριν την επαναχρησιμοποίηση, στεγνώστε 
καλά το HEPA μετά το πλύσιμο και τη χρήση.

Το λερωμένο νερό στον κάδο 
λερωμένου νερού έχει φτάσει στο 
όριο της χωρητικότητάς του.

Αφαιρέστε τον κάδο λερωμένου νερού και 
αδειάστε το λερωμένο νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.
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