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Προειδοποιητικές σημάνσεις: Πριν 
από τη χρήση αυτού του προϊόντος, 
παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο 
προσεκτικά και διατηρήστε το για 
μελλοντική αναφορά.
Ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά 
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς πρότερη 
ειδοποίηση για βελτιώσεις προϊόντος. 
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας 
ή τον κατασκευαστή για λεπτομέρειες.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η ενότητα περιέχει οδηγίες ασφαλείας που θα σας βοηθήσουν να 
προστατευτείτε από κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή περιουσιακής 
βλάβης. Η αποτυχία της τήρησης αυτών των οδηγιών ακυρώνει τη δεδομένη 
εγγύηση.
• Αυτή η συσκευή πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και 

η συντήρηση του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς 
επίβλεψη.

• Αν ο προσαρμογέας ή η ίδια η συσκευή είναι κατεστραμμένη, μην 
τα χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο 
επισκευών.

• Αποτρέψτε βλάβες στο καλώδιο ισχύος με το να μην το πιέζετε, το 
κάμπτετε ή το τρίβετε σε αιχμηρές άκρες.

• Μην ακουμπάτε τη συσκευή ή το βύσμα της όταν είναι συνδεδεμένο αν 
τα χέρια σας είναι νωπά ή βρεγμένα.

• Μην τραβάτε το καλώδιο ισχύος όταν αποσυνδέετε τη συσκευή.
• Μην σκουπίζετε εύφλεκτα υλικά και όταν σκουπίζετε στάχτες από 

τσιγάρα, βεβαιωθείτε πως έχουν κρυώσει.
• Μην σκουπίζετε νερά ή άλλα υγρά.
• Προστατεύστε τη συσκευή από βροχή, υγρασία και πηγές θερμότητας.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή μέσα ή κοντά σε μέρη όπου είναι 

παρόντα καύσιμα ή εύφλεκτα περιβάλλοντα.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για καθαρισμό της.
• Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
• Χρησιμοποιήστε μόνο τα αυθεντικά ανταλλακτικά ή ανταλλακτικά που 

συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
• Μην επιχειρείτε να σκουπίσετε σωματίδια όπως τσιμέντο, γύψο και 

συμπιεσμένο χαρτί ώστε να αποτρέψετε το φράξιμο του φίλτρου και τη 
βλάβη της μηχανής.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Αν ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή, τον πράκτορα του ή από άτομα με παρόμοια 
προσόντα για την αποφυγή κινδύνων.

• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον παρεχόμενο φορτιστή.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς προσαρτημένα φίλτρα. 

Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί βλάβη.
• Αν κρατήσετε τα υλικά συσκευασίας, να τα φυλάξετε μακριά από την 

εμβέλεια παιδιών.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβάνοντας 

παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές 
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν τους έχει δοθεί 
επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή.

• Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα παροχής 
ισχύος που παρέχεται με τη συσκευή.

• Ο φορτιστής θα πρέπει να αφαιρείται από την έξοδο ρευματοδότη 
και η συστοιχία της μπαταρίας θα πρέπει να αφαιρείται από τη συσκευή 
πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρησης της συσκευής

• Κρατήστε τα δάχτυλά σας, τα μαλλιά σας και προεξέχοντα ρούχα μακριά 
από τα κινητά μέρη και τα ανοίγματα κατά τη χρήση της ηλεκτρικής 
σκούπας.

• Η μπαταρία θα πρέπει να αφαιρείται από τη συσκευή πριν από την 
απόσυρσή της

• Η απόθεση των χρησιμοποιημένων μπαταριών θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

• Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν 
μόνο από εκπαιδευμένα άτομα.

• Τα τερματικά τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κεφαλή δαπέδου

Προσαρμογέας/φορτιστής

Στηρίγματα τοίχου Ακροφύσιο ρωγμών

Συνδυαστικό ακροφύσιο

Σωλήνας επέκτασης

βραχίονας τοίχου

Ταυτοποίηση μερών
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1 Σημείο προσάρτησης 
βοηθητικών εξαρτημάτων

2 Καπάκι περιέκτη συλλογής
3 Κουμπί απελευθέρωσης 

σκόνης
4 Κουμπί απελευθέρωσης 

περιέκτη σκόνης
5 Λυχνία ένδειξης μπαταρίας
6 Κουμπί χαμηλής/υψηλής 

λειτουργίας
7 Κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης
8 Λαβή
9 Κάλυμμα φίλτρου
10 Φίλτρο μηχανής
11 Στερέωση εσοχής
12 Περιέκτης σκόνης



Λειτουργία

Φόρτιση της σκούπας
Αυτή η σκούπα χρησιμοποιεί μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 25,2V. 
Σας συνιστούμε να την φορτίσετε πλήρως πριν να την χρησιμοποιήσετε για 
την πρώτη φορά. Παίρνει 3-5 ώρες.

1. Τοποθετήστε το σώμα της σκούπας σε μία επίπεδη επιφάνεια είτε σε 
ένα τραπέζι ή στερεωμένη στον βραχίονα τοίχου.

1 2

Σχήμα 1 Σχήμα 2

2. Εισάγετε το καλώδιο προσαρμογέα στη θύρα DC που βρίσκεται στην 
άκρη της λαβής της σκούπας και συνδέστε τον προσαρμογέα στο 
ρευματοδότη τροφοδοσίας (σχήμα 1).

3. Η λυχνία ένδειξης θα δείξει την κατάσταση (Σχήμα 2):
Φόρτιση: Λυχνία 1 αναβοσβήνει, λυχνία 2 απενεργοποιημένη
Φόρτιση στο μισό: Λυχνία 1 ενεργοποιημένη, λυχνία 2 αναβοσβήνει
Πλήρης φόρτιση: Λυχνία 1 & 2 ενεργοποιημένες και σε 10 λεπτά 
απενεργοποιημένες
Χαμηλή μπαταρία: Λυχνία 1 αναβοσβήνει, λυχνία 2 απενεργοποιημένη

Σημειώσεις
• Η λυχνία ένδειξης 1 (Σχήμα 2) θα αναβοσβήσει όταν η μπαταρία 

είναι χαμηλή και χρειάζεται να επαναφορτιστεί. Αν δεν ξεκινήσει η 
επαναφόρτιση, η σκούπα θα απενεργοποιηθεί.

• Να φορτίζετε ή να επαναφορτίζετε τη σκούπα μόνο σε εσωτερικούς 
χώρους.

• Μην επαναφορτίζετε τη μπαταρία όταν η θερμοκρασία αέρα είναι κάτω 
από 0°C ή πάνω από 37°C.

• Οι μπαταρίες ζεσταίνονται μετά από βαριά χρήση και η φόρτισή τους 
γίνεται δύσκολη. Επιτρέψτε την ψύξη τους μετά τη χρήση και περιμένετε 
μία ώρα μεταξύ επαναφορτίσεων.



Λειτουργία

Συναρμολόγηση της σκούπας
Ενώνοντας όλα τα κομμάτια μαζί
Ασφάλεια • Πριν να κάνετε τρύπες σε μία επιφάνεια τοίχου, ελέγξτε 

για κρυμμένα καλώδια ή σωλήνες.
• Φοράτε γυαλιά ασφαλείας και μάσκα σκόνης όταν 

ανοίγετε τρύπες.
• Η χρήση μίας διάταξης παραμένοντος ρεύματος (RCD) 

συνιστάται κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων.

Απαιτούμενα 
εργαλεία

• Τρυπάνι με άκρο γεωτρύπανου λιθοδομών 6mm
• Κατσαβίδι
• Μολύβι
• Χάρακας
• Αλφάδι

1. Επιλέξτε μία κατάλληλη τοποθεσία για τον βραχίονα τοίχου μακριά 
από περιοχές όπου μπορεί να βραχεί ή να πέσει και κοντά σε έναν 
ρευματοδότη. Ελέγξτε πως το καλώδιο φόρτισης θα φτάσει στον 
ρευματοδότη τροφοδοσίας (μέγιστη απόσταση 180cm) και ότι υπάρχει 
επαρκής χώρος πάνω και κάτω από τον βραχίονα (περίπου 125cm από 
κάτω) για να μπορεί να γίνει εισαγωγή της πλήρως συναρμολογημένης 
ηλεκτρικής σκούπας. Κανένα μέρος της ηλεκτρικής σκούπας δεν πρέπει 
να ακουμπάει στο δάπεδο όταν τοποθετείτε στον βραχίονα (σχήμα 6).

Σχήμα 4

≤80 cm
120~125 cm

4.8 cm

Δάπεδο Δάπεδο

≈5 cm

Σχήμα 5 Σχήμα 6



2. Τοποθετήστε τον βραχίονα στην επιθυμητή 
θέση και χρησιμοποιώντας ένα μολύβι 
σημειώστε τη θέση για τις δύο οπές βιδών. 
Χρησιμοποιώντας ένα χάρακα, ζωγραφίστε 
μία γραμμή που θα ενώνει τα σημεία των δύο 
βιδών και χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να 
βεβαιωθείτε πως είναι στο ίδιο επίπεδο.

3. Αν το τοποθετείτε σε έναν τοίχο λιθοδομών, 
χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι τοιχοποίας, κάνετε 
τρύπες σε βάθος 30mm και εισάγετε τα 
βύσματα τοίχου.

4. Αν το τοποθετείτε σε κεραμικά πλακάκια, 
χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι πλακακιών και 
γυαλιού για να τρυπήσετε το πλακάκι και 
ύστερα κάνετε τρύπες σε βάθος περίπου 
32 mm χρησιμοποιώντας ένα άκρο 
λιθοδομών. Εισάγετε τα βύσματα τοίχου πέρα 
από το βάθος του πλακακιού.

5. Κρατήστε τον βραχίονα στη θέση του, 
ευθυγραμμίστε τις οπές στερέωσης 
στον βραχίονα με τα βύσματα τοίχου και 
τοποθετήστε τις βίδες μέχρι ο βραχίονας να 
είναι γερά στερεωμένος στη θέση του.

6. Τοποθετήστε τα ακροφύσια στις θέσεις αποθήκευσής τους και εισάγετε 
την συναρμολογημένη ηλεκτρική σκούπα στον βραχίονα (σχήμα 7).

Σημειώσεις:

• Αν τοποθετείτε τον βραχίονα σε ξύλα, ακολουθήστε τις οδηγίες 
παραπάνω αλλά τρυπήστε μόνο μία μικρή πιλοτική οπή για κάθε βίδα 
και μην χρησιμοποιήσετε βύσματα τοίχου. Αυτή η τοποθέτηση δεν είναι 
κατάλληλη για στερέωση σε πόρτες.

• Αν το τοποθετείτε σε κενούς τοίχους από γυψοσανίδα, χρησιμοποιήστε ένα 
άκρο τρυπανιού κατάλληλο για ξύλο και χρησιμοποιήστε βύσματα τοίχου 
κατάλληλα για τοίχους κοιλότητας. Για μέγιστη στερέωση τοποθετήστε σε 
ορθοστάτες τοίχου και σε χιαστί στηρίγματα αν είναι δυνατό.

Λειτουργία

Σχήμα 7



Συναρμολόγηση
1. Εισάγετε τον σωλήνα επέκτασης στο σώμα της σκούπας όπως φαίνεται 

(σχήμα 8) και πιέστε ώστε να ασφαλίσει (θα ακουστεί ένα κλικ).
2. Πιέστε ώστε να εισάγετε την κεφαλή δαπέδου στον σωλήνα επέκτασης 

(σχήμα 8) (θα ακουστεί ένα κλικ). Το ακροφύσιο ρωγμών και το 
συνδυαστικό ακροφύσιο μπορούν να τοποθετηθούν στη θέση της 
κεφαλής δαπέδου.

Σχήμα 8

Κουμπί απελευθέρωσης

Κουμπί 
απελευθέρωσης

3. Εναλλακτικά, μην χρησιμοποιήστε τον σωλήνα επέκτασης και 
τοποθετήστε το ακροφύσιο ρωγμών ή το συνδυαστικό ακροφύσιο 
κατευθείαν στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας (σχήμα 9). Η κεφαλή 
δαπέδου μπορεί να τοποθετηθεί με παρόμοιο τρόπο, αλλά αν την 
χρησιμοποιείτε σε αυτή τη διάταξη βεβαιωθείτε πως τα χέρια σας 
είναι μακριά από την κεφαλή δαπέδου κατά τη λειτουργία – λόγω 
ενός πιθανού κινδύνου παγίδευσης.

Λειτουργία



Σχήμα 9

4. Για αφαίρεση όλων των μερών πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης και 
τραβήξτε γερά όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα.

Έναρξη
1. Τοποθετήστε το σωστό ακροφύσιο 

για την λειτουργία καθαρισμού και 
διασφαλίστε πως η μπαταρία έχει 
επαρκή φόρτιση.

2. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας μία 
φορά για να ξεκινήσετε. Οι λυχνίες 
LED στην κεφαλή δαπέδου (αν έχει 
τοποθετηθεί) θα ανάψουν και η ηλεκτρική 
σκούπα θα ξεκινήσει στην μεσαία 
λειτουργία ισχύος. Χρησιμοποιήστε 
το κουμπί Χαμηλής/Μεσαίας/Υψηλής 
λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ των 
λειτουργιών. Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι για 8 
λεπτά στη λειτουργία Υψηλής ισχύος, 25 λεπτά στη Μεσαία ισχύ και 60 
λεπτά στη λειτουργία Χαμηλής ισχύος.

3. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας ξανά για να σταματήσετε την ηλεκτρική 
σκούπα μετά τη χρήση.

4. Αποθηκεύστε τη σκούπα στον βραχίονα τοίχου όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

2

1

Κουμπί ισχύος

Κουμπί Χαμηλής/
Μεσαίας/Υψηλής 
λειτουργίας
Λυχνίες ένδειξης Χαμηλής/
Υψηλής λειτουργίας*

Λειτουργία



*Σημείωση: Η λειτουργία Χαμηλής ισχύος υποδεικνύεται χωρίς λυχνίες 
ένδειξης. Η λειτουργία Μεσαίας ισχύος με τη λευκή λυχνία ένδειξη και η 
λειτουργία Υψηλής ισχύος με τη μπλε λυχνία ένδειξης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συντήρηση
Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την ηλεκτρική σκούπα πριν να 
πραγματοποιήσετε καθαρισμό και συντήρηση.
Για να διασφαλίσετε πως η ηλεκτρική σκούπα σας λειτουργεί με βέλτιστη 
απόδοση, κρατήστε τις οπές εξαερισμού και την επιφάνεια της ηλεκτρικής 
σκούπας καθαρές από σκόνη.
Διασφαλίστε πως ο περιέκτης σκόνης είναι άδειος και πως τα φίλτρα αέρα 
πλένονται τακτικά.
1. Καθαρίστε το εξωτερικό της ηλεκτρικής σκούπας και τα βοηθητικά 

εξαρτήματα με ένα νωπό (όχι βρεγμένο) πανί και ύστερα σκουπίστε να 
στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, διαλύτες ή λειαντικά 
καθώς αυτά ενδέχεται να τρίψουν ή να καταστρέψουν την επιφάνεια.

2. Μην βυθίζετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα, την μπαταρία ή τον φορτιστή 
σε νερό.

3. Όταν δεν την χρησιμοποιείτε, να την αποθηκεύετε σε ένα δροσερό και 
στεγνό μέρος.

Άδειασμα του περιέκτη σκόνης
1. Όταν ο περιέκτης σκόνης φτάσει στη γραμμή MAX που επισημαίνεται 

στον περιέκτη (σχήμα 11) ή όταν η ισχύ αναρρόφησης μειώνεται, είναι 
ώρα να αδειάσετε τον περιέκτη σκόνης.

2. Τοποθετήστε τον περιέκτη σκόνης πάνω από ένα κάδο απορριμάτων, 
ύστερα πατήστε τον μοχλό στο κέντρο του περιέκτη για να ανοίξετε 
τη βάση (σχήμα 12) και αδειάστε τον περιέκτη. Χτυπήστε απαλά τον 
περιέκτη στο πλαινό του κάδου για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε επίμονη 
σκόνη.



Πλήρης σκόνης

Σχήμα 11 Σχήμα 12

3. Το εσωτερικό του περιέκτη σκόνη μπορεί να καθαριστεί με ένα νωπό 
πανί. Στεγνώστε με ένα απαλό, στεγνό πανί πριν από το κλείσιμο του 
πτερυγίου. Θα ακουστεί ένα κλικ όταν εισαχθεί σωστά.

Καθαρισμός των φίλτρων
1. Η συχνότητα με την οποία θα πρέπει να καθαρίζονται τα φίλτρα 

εξαρτάται από τη χρήση της συσκευής. Για μέγιστη απόδοση, το φίλτρο 
μέσα στον περιέκτη σκόνης θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που 
ο περιέκτης σκόνης αδειάζει και το φίλτρο εξάτμισης στην κορυφή κάθε 
τρεις μήνες.

2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης περιέκτη σκόνης που βρίσκεται 
μπροστά από τη λαβή, ακριβώς πάνω από τον περιέκτη σκόνης και 
τραβήξτε τον έξω (σχήμα 13). 

3. Βγάλτε τον περιδινητή από τον περιέκτη σκόνης (σχήμα 14), βγάλτε 
το φίλτρο προμηχανής και τινάξτε τη σκόνη τακτικά. Κάθε τρεις μήνες 
ξεπλένετε το φίλτρο και στεγνώστε το διεξοδικά (σχήμα 15), γυρίστε την 
κεφαλή συναρμολόγησης φίλτρου αντίθετα με τη φορά του ρολογιού 
για να αποσυναρμολογήσετε το εσωτερικό φίλτρο (σχήμα 16), πλύνετε 
με τρεχούμενο νερό και βεβαιωθείτε πως έχει στεγνώσει πριν από την 
επόμενη χρήση (σχήμα 17).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Βγάλτε Πιέστε

Σχήμα 13 Σχήμα 14 Σχήμα 15

Σχήμα 16 Σχήμα 17

4. Χτυπήστε το φίλτρο στις άκρες ενός κάδου σκουπιδιών για να 
αφαιρέσετε την περισσότερη σκόνη και ύστερα πλύνετε το φίλτρο σε 
κρύο τρεχούμενο νερό μέχρι το νερό να τρέχει καθαρό. Αφήστε το φίλτρο 
να στεγνώσει πλήρως στον αέρα. Η χρήση ενός νωπού ή υγρού φίλτρου 
θα μειώσει την αναρρόφηση και θα προκαλέσει βλάβη στη μηχανή.

5. Η διάταξη φίλτρου μπορεί επίσης να καθαριστεί και με τρεχούμενο νερό 
αν χρειαστεί.

6. Όταν το φίλτρο και η διάταξη είναι πλήρως στεγνά, ακολουθήστε τα 
παραπάνω βήματα ανάποδα και τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στον 
περιέκτη σκόνης και κλείστε το πτερύγιο.

7. Για να καθαρίσετε ή να αντικαταστήσετε το φίλτρο μεταμηχανής, γυρίστε 
το κάλυμμα αντίθετα με τη φορά του ρολογιού και βγάλτε το κάλυμμα 
(σχήμα 19). Αφαιρέστε το φίλτρο (σχήμα 20), πλύνετε και στεγνώστε το 
φίλτρο σύμφωνα με το βήμα 4.

8. Τοποθετήστε το φίλτρο και το κάλυμμα ξανά στη σκούπα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Σχήμα 18

Σχήμα 19 Σχήμα 20

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Καθαρισμός της βούρτσας
1. Η συχνότητα με την οποία θα πρέπει να καθαρίζεται η βούρτσα 

εξαρτάται από τη χρήση της συσκευής. Να σταματάτε πάντα τη σκούπα 
και να καθαρίζετε την κεφαλή της βούρτσας αν οι ενδείξεις αλλάζουν 
σε λευκό χρώμα ή αν η βούρτσα της κεφαλής δαπέδου σταματήσει να 
περιστρέφεται.

2. Αφαιρέστε την κεφαλή δαπέδου από τη σκούπα (σχήμα 19).
3. Πιέστε τον μικρό μοχλό στο πλάι της βούρτσας προς την κατεύθυνση 

του μπροστινού μέρους της κεφαλής δαπέδου και σηκώστε την πλάκα 
συγκράτησης (σχήμα 20).

4. Βγάλτε την κυλινδρική βούρτσα (σχήμα 21) και αφαιρέστε οποιαδήποτε 
νήμα, χνούδι ή άλλα εμπόδια. Η κυλινδρική βούρτσα μπορεί επίσης 
να καθαριστεί και με τρεχούμενο νερό αν χρειαστεί. Αφήστε την να 
στεγνώσει πλήρως.

5. Τοποθετήστε ξανά την κυλινδρική βούρτσα και ασφαλίστε την στη θέση 
της τοποθετώντας την πλάκα συγκράτησης.

Σχήμα 19 Σχήμα 20 Σχήμα 21

Πλάκα συγκράτησης

Μοχλός
Πίεση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ισχύς κινητήρα:350W
Μοντέλο προσαρμογέα:MC2805B-V
Εισαγωγή:100-240V~50-60Hz 0.5A

Έξοδος
Μοντέλο μπαταρίας: Ιόντων λιθίου: 25.2v, 2000mAh, Li-ion
Χρόνος φόρτισης:3-5h
Όγκος δοχείου σκόνης0.65L
Διάρκεια Λειτουργίας:
Μέγιστη ισχύς:≥15mins
Μέση δύναμη:≥30mins
Χαμηλή ενέργεια:≥60mins

Ακολουθήστε τις οδηγίες τηρώντας προσεκτικά όλες τις πληροφορίες και τις 
προειδοποιήσεις στο εγχειρίδιο χρήστη.

25.0V     0.5A   12.5W
29.0V     0.5A   14.5W



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κοινό πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύσεις

Η σκούπα δεν λειτουργεί

Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί 
ή η μπαταρία είναι χαμηλή

Φορτίστε το προϊόν πριν από 
τη χρήση

Η θύρα αναρρόφησης του 
προϊόντος είναι μπλοκαρισμένη

Καθαρίστε το στόμιο 
αναρρόφησης του προϊόντος

Η αναρρόφηση δεν είναι πολύ 
δυνατή

Ο κάδος σκόνης & η διάταξη 
φίλτρου είναι σκονισμένη/
γεμάτη

Καθαρίστε τον κάδο σκόνης και 
το υλικό του φίλτρου

Η κυλινδρική βούρτσα είναι 
μπλοκαρισμένη από τρίχες και 
άλλα αντικείμενα

Καθαρίστε την κυλινδρική 
βούρτσα

Ο σωλήνας συνάντησε εμπόδιο Καθαρίστε προσεκτικά και 
ελέγξτε για φραξίματα

Διαφορετικός ήχος λειτουργίας 
κινητήρα

Ο σωλήνας είναι μερικώς 
φραγμένος

Καθαρίστε προσεκτικά και 
απομακρύνετε τα φραξίματα

Η διάταξη φίλτρου είναι 
μπλοκαρισμένη Καθαρίστε διεξοδικά τα φίλτρα

Το προϊόν δεν μπορεί να 
φορτίσει

Ο φορτιστής δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένος

Παρακαλώ ελέγξτε τις 
συνδέσεις

Η τροφοδοσία από τον 
ρευματοδότη δεν είναι 
ενεργοποιημένη

Ελέγξτε αν η τροφοδοσία 
από τον ρευματοδότη είναι 
ενεργοποιημένη

Η κατάσταση παραμένει η ίδια Επικοινωνήστε με ένα κέντρο 
επισκευών



INSTRUCTION MANUAL

Vacuum Cleaner 

18P0BW

PLEASE READ THE 
MANUAL CAREFULLY 
BEFORE USING AND 
KEEP IT PROPERLY 
FOR FUTURE USE

Warning notices: Before 
using this product, please 
read this manual carefullly 
and keep it for future 
reference.
The design and 
specifications are subject to 
change without prior notice 
for product improvement. 
Consult with your dealer or 
manufacturer for details.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This section contains safety instructions that will help protect from risk of 
personal injury or property damage. Failure to follow these instructions 
invalidates the given warranty.
• This appliance complies with international safety standards.
• Children shall not play with the appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by children without supervision.
• If the adapter or the appliance itself is damaged, do not use it. Contact

an authorised service centre.
• Prevent damage to the power cable by not squeezing, bending, or

rubbing it on sharp edges.
• Do not touch the appliance or its plug when it is plugged if your hands

are damp or wet.
• Do not pull the power cable when unplugging the appliance.
• Do not vacuum flammable materials and when vacuuming cigarette ash,

make sure that it has cooled down.
• Do not vacuum water or other liquids.
• Protect the appliance from rain, humidity and heat sources.
• Never use the appliance in or near places where combustible or

flammable environments are present.
• Unplug the appliance before cleaning and maintenance.
• Do not immerse the appliance in water for cleaning.
• Do not attempt to dismantle the appliance.
• Use the original parts or parts recommended by the manufacturer only.
• Do not attempt to vacuum particles such as cement, plaster and

compressed paper in order to prevent the filter from being clogged and
the motor being damaged.

• If the adapter is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its
agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• Use the appliance only with the power adapter supplied.
• Do not use the appliance without filters fitted, otherwise it can get 

damaged.
• If you keep the packaging materials, store them out of the reach of 

children.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) 

with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.

• The appliance is only to be used with the power supply unit provided 
with the appliance.

• The adapter must be removed from the socket-outlet and the battery 
pack must be removed from the appliance before cleaning or 
maintaining the appliance

• Keep fingers, hair and loose clothing from moving parts and openings 
whilst using the vacuum cleaner.

• The battery must be removed from the appliance before it is scrapped;
• Please dispose of used batteries according to local laws and regulations.
• This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled 

persons.
• The supply terminals are not to be short-circuited.



PRODUCT OVERVIEW

Floor head

Adaptor/charger

Wall fixings Crevice nozzle

Combination nozzle

Extension tube

wall bracket

Part identification

2 

1 

3

8 

54

11 9

6 7

1012

1 Accessory attachment point
2 Collection container lid
3 Dust release button
4 Dust container release 

button
5 Battery indicator light
6 Low/high mode button
7 Power on/off button
8 Handle
9 Filter cover
10 Motor filter
11 Mounting Recess
12 Dust container



Operation

Charging the Vacuum
This vacuum uses a rechargeable 25.2V Lithium battery. We recommend to 
fully charge before using for the first time. It takes 3-5 hours.

1. Place the body of the cleaner onto a flat surface either a table or fit into
the wall bracket.

1 2

Fig. 1 Fig. 2

2. Insert the adaptor cord into the DC jack at the end of the cleaner handle
and plug the adaptor into the mains supply socket (fig.1).

3. The light indicator shows the status (Fig 2):
Charging: Light 1 flash, light 2 off
Half charged: Light 1 on, light 2 flash
Fully charged: Light 1 & 2 on, then off in 10 mins
Low battery: Light 1 flash, light 2 off

Notes
• Light indicator 1(Fig 2) will flash when the battery is running low and

needs to be recharged, If recharge is not commenced, the vacuum will 
power off.

• Only charge or recharge the vacuum indoors.
• Do not recharge the battery when the air temperature is below 0°C or

above 37°C.
• Batteries become hot after heavy use and will become difficult to charge.

Allow to cool after use and wait about an hour between recharges.



Operation

Assembling your vacuum
Bringing it all together
Safety • Before drilling into wall surface, check for hidden cables or

pipes.
• Wear safety goggles and dust mask when drilling.
• The use of a residual current device (RCD) is recommended

when working with power tools.

Tools 
required

• Drill fitted with a 6mm masonry drill bit
• Screwdriver
• Pencil
• Ruler
• Spirit level

1. Choose a suitable location for the wall bracket away from areas where
it will get wet or knocked and close to a socket outlet. Check that the
charge cable will reach the mains socket (180cm distance max) and that
there is sufficient space above and below the bracket (approx.125cm
below) for the fully assembled vacuum cleaner to be inserted. No part of
the vacuum cleaner should touch the floor when fitted into the bracket
(fig 6).

Fig. 4

≤80 cm
120~125 cm

4.8 cm

Floor Floor

≈5 cm

Fig. 5 Fig. 6



2. Place the bracket in the desired position 
and using a pencil, mark the position for the 
two screw holes. Using a ruler, draw a line 
joining the points marked for the two screws 
and using a spirit level, check that it is on the 
same level.

3. If fixing to a masonry wall, use a masonry drill 
bit, drill holes to a depth of 30mm and insert 
the wall plugs.

4. If fixing to ceramic tiles, use a tile and glass 
drill bit to drill through the tile and then drill 
holes to a depth of approximately 32 mm 
using a masonry drill bit. Insert the wall plugs 
beyond the depth of the tile.

5. Hold the bracket into position, align the fixing 
holes in the bracket with the wall plugs and 
insert the screws until the bracket is held 
firmly into position.

6. Fit the nozzles onto their storage posts, and 
insert the assembled vacuum cleaner into the 
bracket (fig.7).

Notes:

• If fixing the bracket to timber, follow the directions above, but only drill a 
small pilot hole for each screw and do not use wall plugs. This fitting is 
not suitable for mounting onto doors.

• If fixing to hollow plasterboard walls, use a drill bit suitable for wood and 
use wall anchors suitable for cavity walls. For maximum strength locate 
into wall studs and cross braces if possible.

Operation

Fig. 7



Assembly
1. Insert the extension tube onto the body of the vacuum as shown (fig. 8) 

and push to secure, a click will be heard.
2. Push fit the floor head onto the etexnsion tube (fig. 8), a click will be 

heard. The crevice nozzle and combination nozzle can be fitted in place 
of the floor head.

Fig. 8

Release button

Release button

3. Alternatively, do not use the extension tube and fit the crevice nozzle 
or combination nozzle directly onto the body of the vacuum cleaner 
(fig. 9). The floor head can be fitted in a similar manner, but if using in 
this configuration ensure hands are kept away from the floor head 
during operation – due to a potential entrapment hazard.

Operation



Fig. 9

4. To remove the all parts press the release button and accessories firmly 
pull apart.

Getting started
1. Fit the correct nozzle for the cleaning 

application, ensure that the battery has 
sufficient charge.

2. Click power button once to start, the 
LED lights on the floor head (if fitted) 
will illuminate and the vacuum cleaner 
will start with middle power mode. Use 
Low/Mid/High button to switch between 
modes. The vacuum cleaner may be 
used for up to 8 mins with High power 
mode, 25 minutes with Mid power and 
60 mins with Low power mode.

3. Click the power button again to stop the vacuum cleaner after use.
4. Store the vacuum in the wall bracket when not in use.

*Note: Low power mode is indicated with no indicator lights. Mid power 
mode with the white indicator light and High power mode, with the Blue 
indicator light.

2

1

Power button

Low/Mid/High button

Low/High indicator lights*

Operation



MAINTENANCE

Maintenance
Disconnect the charger from the vacuum cleaner before carrying out 
cleaning and maintenance.
To ensure your vacuum cleaner works at optimum efficiency, keep the 
ventilation holes and vacuum cleaner surface free from dirt.
Ensure that the dust container is emptied and the air filters are washed 
regularly.
1. Wipe the outside of the vacuum cleaner and accessories with a damp 

(not wet) cloth and then wipe dry. Do not use detergents, solvents or 
abrasives as these may scratch or damage the surface.

2. Never immerse the vacuum cleaner, battery or charger in water.
3. When not in use, store in a cool, dry place.

Emptying the dust container
1. When the dust container reaches the MAX line marked on the container 

(fig 11) or when the suction power is reduced, it is time to empty the dust 
container.

2. Position the dust container over a refuse bin, then press the lever at the 
front of the container to open the base (fig. 12) and empty the container. 
Gently tap the container against the side of the bin to remove any 
stubborn dust.

Dust full

Fig. 11 Fig. 12

3. The inside of the dust container maybe wiped clean with a damp cloth. 
Dry with a soft dry cloth before closing the flap. A click will be heard 
when it is correctly engaged.



Cleaning the filters
1. The frequency that the filters should be cleaned will depend on 

appliance usage. For maximum efficiency the filter within the dust 
container should be cleaned every time the dust container is emptied 
and the exhaust filter at the top every three months.

2. Click the dust container release button, located on the front of the 
handle just above the dust container and pull dust container out (Fig 13). 

3. Lift out the cyclone from dust container (Fig 14), lift out pre-motor filter 
and shake off dust frequently. Every three months rinse filter and dry 
thoroughly (Fig 15), turn the filter assembly head anti-clockwise to 
disassemble the inner filter (Fig 16), wash with running water, and make 
sure it is dry before next use (Fig 17).

Pull out Press

Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15

Fig. 16 Fig. 17

MAINTENANCE



4. Tap the filter against a dustbin to remove most of the dust and then 
wash the filter in cold running water until the water runs clear. Allow 
to air dry fully. Using a damp or wet filter will reduce the suction and 
damage the motor.

5. The filter assembly can also be washed under running water if needed.
6. When the filter and assembly are completely dry, reverse the above 

steps and refit the filter into the dust container and close the flap.
7. To clean or replace the post-motor filter, turn the cover anticlockwise and 

lift off the cover(fig. 19), remove the filter(Fig.20), wash and dry the filter 
in accordance with step 4.

8. Refit the filter and cover onto the cleaner.

Fig. 18

Fig. 19 Fig. 20

MAINTENANCE



Cleaning the brush
1. The frequency that the brush should be cleaned will depend on 

appliance usage. Always stop the vacuum and clean the brush head if 
the indicators turn white or if the floor head brush stops rotating.

2. Remove the floor head from the cleaner (fig. 19).
3. Push the small lever at the side of the brush in the direction of the front 

of the floor head and lift off the retaining plate (fig. 20).
4. Lift out the roller brush (fig. 21) and remove any thread, fluff or other 

obstructions. The brush roller can also be washed under running water if 
needed. Allow to fully dry.

5. Refit the bush roller and secure into position by fitting the retaining plate.

Fig. 19 Fig. 20 Fig. 21

Retaining plate

Lever
Push

MAINTENANCE



TECHNICAL DATA

Motor Power: 350W
Adaptor Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.5A

Output:

Battery Type: 25.2V, 2000mAh, Li-ion
battery Charging Time: 3-5 hours
Dust Bin Volume: 0.65L
Running Time: Max Power Mode: ≥15mins

Mid Power Mode: ≥30mins
Min Power Mode: ≥60mins

Follow the instructions by paying attention to all the information and 
warnings in the user manual.

25.0V     0.5A   12.5W
29.0V     0.5A   14.5W



TROUBLESHOOTING

Common failure Possible cause Solutions

The vacuum doesn’t work

Product has powered off or 
battery is low

Please charge the product 
before use

Product suction port is blocked Cleaning product suction 
mouth

Suction is too weak

Dust barrel & filter assembly is 
dusty/full

Clean the dustbin and filter 
material

Rolling brush is wrapped 
around the hair and other 
objects

Clean roller brush

Tube has an obstruction Carefully clean and check for 
blockages

Different motor operation sound
The tube is partially blocked Carefully clean and clear

Filter assembly is blocked Thoroughly clean the filters

Product can not be charged

Charger not properly connected Please check connections

Mains supply is not switched 
on

Check the mains supply is 
switched on

Situation still remains Check with a service centre


