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Γενικές υποδείξεις
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας
για πρώτη φορά, διαβάστε το παρόν
πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτό και
φυλάξτε το για μελλοντική χρήση ή για
τον επόμενο ιδιοκτήτη.
Η συσκευή παραδίδεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις.
AD 2
AD 4 Premium με διευρυμένες λειτουργίες και παρελκόμενα.

Αρμόζουσα χρήση
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα στάχτης και ξηρών ουσιών
προορίζεται για χρήση στο σπίτι και όχι για επαγγελματικούς σκοπούς.
Η συσκευή ενδείκνυται για αναρρόφηση:
– κρύας στάχτης από τζάκια, καπνοδόχους, φούρνους, σταχτοδοχεία και παρόμοια σημεία όπου συγκεντρώνεται στάχτη.
– ογκωδών ρύπων κάθε είδους, όπως για παράδειγμα άμμος ή χαλίκι
AD 4 Premium:
Το συνοδευτικό ακροστόμιο δαπέδου δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε χαλιά.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε
να βρείτε στη διεύθυνση:
www.kaercher.com/REACH

Εγγύηση
Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν
από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Εντός της προθεσμίας της παρεχόμενης εγγύησης αποκαθιστούμε δωρεάν οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας εφόσον έχει
προκληθεί από σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης,
παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς
στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών μπορείτε να απευθύνεστε στο πλησιέστερο υποκατάστημα του Οίκου
KÄRCHER, το οποίο θα σας βοηθήσει ευχαρίστως.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.
Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα
βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Σύμβολα στη συσκευή

Προστασία περιβάλλοντος
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην
πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.
Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα
υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται
προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό
αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες
διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.
Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές συχνά περιλαμβάνουν εξαρτήματα, που σε περίπτωση λανθασμένης μεταχείρισης ή απόρριψης μπορούν να αποτελέσουν εστία κινδύνου για την υγεία και το περιβάλλον.
Αυτά τα εξαρτήματα είναι όμως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν
αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα
σκουπίδια.
Απόρριψη επίπεδου πτυχωτού φίλτρου
Τα επίπεδα πτυχωτά φίλτρα κατασκευάζονται από υλικά που είναι συμβατά με το περιβάλλον.
Εάν δεν περιέχουν υλικά, τα οποία δεν επιτρέπεται να
καταλήξουν στους κάδους οικιακών απορριμμάτων,
μπορείτε να τα διαθέσετε στο σύστημα οικιακών απορριμμάτων.

 Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας.
1
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς από
εύφλεκτα υλικά.
Κατά την αναρρόφηση στάχτης ελέγχετε συνεχώς εάν ζεσταίνονται οι ελαστικοί σωλήνες και
η ηλεκτρική σκούπα.
Η θερμοκρασία του αναρροφώμενου υλικού
δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 °C.
Μην κάνετε αναρρόφηση υγρής στάχτης.
Μην αναρροφάτε αιθάλη ούτε εύφλεκτα υλικά.
2-3
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Για να αποφύγετε τη συσσώρευση υλικών με
υψηλή ευφλεκτότητα (π.χ. ροκανίδια): Ανοίξτε
την ηλεκτρική σκούπα πριν και μετά από κάθε
εργασία αναρρόφηση στάχτης το ύπαιθρο,
αδειάστε την και καθαρίστε την.
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Υποδείξεις ασφαλείας
– Οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι πινακίδες υποδείξεων που είναι τοποθετημένες
στο μηχάνημα, παρέχουν σημαντικές υποδείξεις για την
ακίνδυνη λειτουργία.
– Εκτός από τις υποδείξεις στις
οδηγίες λειτουργίας πρέπει
να τηρούνται οι γενικές διατάξεις ασφάλειας και πρόληψης
ατυχημάτων που προβλέπει ο
νομοθέτης.






Επίπεδα ασφαλείας
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό
ή θανάσιμο τραυματισμό.
몇 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία
μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
몇 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία
μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία
μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημίες.

Ηλεκτρικά εξαρτήματα
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συντή78
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ρησης απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το
ρευματολήπτη από την πρίζα.
Οι εργασίες επισκευής και οι
εργασίες σε ηλεκτρικά δομικά
εξαρτήματα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από την
εξουσιοδοτημένη υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών.
Μην αγγίζετε ποτέ με βρεγμένα χέρια το ρευματολήπτη και
την πρίζα.
Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τον αγωγό σύνδεσης δικτύου και το ρευματολήπτη για
βλάβες. Απευθυνθείτε αμέσως στην εξουσιοδοτημένη
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών/σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση ενός αγωγού σύνδεσης δικτύου που έχει υποστεί
ζημιά. Μην θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή που έχει χαλασμένο αγωγό σύνδεσης δικτύου.
Μην χρησιμοποιείτε στιλβωτικά, υγρά καθαρισμού τζαμιών
ή καθαριστικά γενικής χρήσης!
Μην βυθίζετε τη συσκευή στο
νερό!
Μην μεταφέρετε/κρατάτε τη
συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από κοφτερές ακμές και μην το συνθλίβετε.
Μην βγάζετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα τραβώντας

τον από το καλώδιο τροφοδοσίας.
몇 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε μια ηλεκτρική σύνδεση που έχει εγκατασταθεί
από ειδικό ηλεκτρολόγο-εγκαταστάτη κατά το πρότυπο IEC
60364.
 Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε
εναλλασσόμενο ρεύμα. Η
τάση τροφοδοσίας πρέπει να
ανταποκρίνεται στην τάση
που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.
 Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε τη λειτουργία της συσκευής κατά κανόνα μέσω
ενός προστατευτικού διακόπτη ρεύματος διαρροής (έως
30 mA).
 Κατά τη λειτουργία, τραβήξτε/
ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο
τροφοδοσίας από τη συσκευή.
 Εάν παρατηρήσετε καπνό:
Τραβήξτε το φις και μεταφέρετε τη συσκευή στο ύπαιθρο.

Ασφαλής χρήση
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
 Κρατάτε τις πλαστικές συσκευασίες μακριά από τα παιδιά, υφίστανται κίνδυνος
ασφυξίας!
몇 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από
παιδιά ή άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές
ή νοητικές ικανότητες καθώς

ούτε από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώσεις.
 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
몇 ΠΡΟΣΟΧΗ
 Σε περίπτωση παρατεταμένης παύσης των εργασιών,
απενεργοποιήστε τη συσκευή
από το γενικό διακόπτη / το
διακόπτη της συσκευής ή
βγάλτε το ρευματολήπτη από
την πρίζα.
 Η συσκευή δεν πρέπει να μένει ποτέ χωρίς επιτήρηση,
όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
 Απενεργοποιείτε τη συσκευή
έπειτα από κάθε χρήση και
πριν από τον καθαρισμό/τη
συντήρηση, και αποσυνδέστε
το φις από την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Ποτέ μην κάνετε αναρρόφηση
χωρίς τοποθετημένο το πλακέ
πτυχωτό φίλτρο και το αντίστοιχο πλαίσιο, επειδή η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά.
 Προστατεύετε τη συσκευή
από τις δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, την υγρασία και τη
θερμότητα.

EL – 7

79

Λοιποί κίνδυνοι
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος έκρηξης!
Ορισμένες ουσίες, όταν αναμειχθούν με τον αέρα αναρρόφησης, μπορεί να δημιουργήσουν
εκρηκτικούς ατμούς ή μείγματα!
Μην αναρροφάτε ποτέ τα ακόλουθα υλικά:
 Εκρηκτικά ή καύσιμα αέρια,
υγρά και σκόνες (σκόνες που
προκαλούν αντίδραση)
 Αντιδραστικές μεταλλικές
σκόνες (π.χ. αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος) σε
συνδυασμό με ισχυρά αλκαλικά και όξινα απορρυπαντικά
 Καυτά, καιόμενα ή πυρακτωμένα αντικείμενα με θερμοκρασία άνω των 40 °C. Σε
θερμοκρασίες άνω των 40 °C
υφίσταται κίνδυνος πυρκαγιάς.
 Ακατάλληλο για το διαχωρισμό βλαβερών για την υγεία
ειδών σκόνης (κατηγορία
σκόνης L, M, H).
 Απαγορεύεται η λειτουργία σε
χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
Επιπλέον, οι ουσίες αυτές μπορεί να διαβρώσουν τα υλικά που
χρησιμοποιούνται στη συσκευή.
몇 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς!
 Απαγορεύεται η αναρρόφηση
υγρής, πυρακτωμένης ή φλεγόμενης στάχτης.
Κάνετε αναρρόφηση μόνο
κρύας στάχτης.
80

 Το δοχείο σκόνης πρέπει να
εκκενώνεται και να καθαρίζεται πριν και μετά από κάθε
χρήση.
 Μη χρησιμοποιείτε σακούλες
συλλογής σκόνης από χαρτί ή
από παρόμοια εύφλεκτα υλικά.
 Μη χρησιμοποιείτε συνήθεις
ηλεκτρικές σκούπες για αναρρόφηση στάχτης.
 Μην αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα στάχτης πάνω
σε εύφλεκτα ή πολυμερή δάπεδα, όπως π.χ. μοκέτες ή
πλακίδια από βινίλιο.
 Να αναρροφούνται μόνο στάχτες των επιτρεπόμενων καύσιμων υλικών (π.χ. φυσικά
καυσόξυλα, μπρικέτες/πέλετ
ξύλου, λιγνίτης και λιθάνθρακας).
 Μην αναρροφάτε αιθάλη.
 Το αναρροφώμενο υλικό που
εξωτερικά μοιάζει να έχει κρυώσει μπορεί να είναι ακόμη
καυτό στο εσωτερικό του. Τα
ρεύματα αέρα μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη των καυτών τεμαχίων στάχτης.
 Ανακινήστε τη στάχτη με ένα
μεταλλικό αντικείμενο, για να
διαπιστώστε αν εξακολουθεί
να είναι καυτή η στάχτη.
 Πριν την αναρρόφηση σε
φούρνους, λάβετε υπόψη ότι
οι φούρνοι πρέπει να είναι
οπωσδήποτε κρύοι.
 Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, περιμένετε να κρυώσει
εντελώς η στάχτη. Δεν πρέπει

EL – 8

να προσπαθήσετε να σβήσετε
γρήγορα τη φωτιά με νερό. Το
υλικό του τζακιού δεν αντέχει
σε γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας και μπορεί να διαρραγεί.
 Κατά την αναρρόφηση στάχτης ελέγχετε συνεχώς εάν
ζεσταίνεται ο ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης και η συσκευή. Αν διαπιστώσετε αύξηση της θερμοκρασίας, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή. Τραβήξτε το φις από
τη συσκευή. Απομακρύνετε το
αναρροφώμενο υλικό από την
ηλεκτρική σκούπα ξηρών ρύπων και στάχτης. Αφήστε τη
συσκευή να κρυώσει στο
ύπαιθρο υπό επίβλεψη.
몇 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού!
 Μην κάνετε αναρρόφηση με
το ακροφύσιο και το σωλήνα
αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι σας.
몇 ΠΡΟΣΟΧΗ
 Για να αποφύγετε ατυχήματα
ή τραυματισμούς κατά τη μεταφορά, συνυπολογίστε το
βάρος της συσκευής (βλ. τεχνικά στοιχεία).

Μηχανισμοί ασφάλειας
몇 ΠΡΟΣΟΧΗ
 Οι διατάξεις ασφαλείας αποσκοπούν στην προστασία του
χρήστη και δεν πρέπει να τροποποιούνται ή να παραλείπονται.
Περιγραφή συσκευής
Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!
Το παραδοτέο υλικό της συσκευής απεικονίζεται στη συσκευασία. Κατά την αποσυσκευασία
ελέγξτε το περιεχόμενο της ως προς την πληρότητα.
Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά
τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε τον προμηθευτή σας.
1
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης
2

Λαβή

3

Διακόπτης συσκευής (ΟΝ/ΟFF)

4

Σύνδεση συστήματος καθαρισμού φίλτρου

5

Πλήκτρο καθαρισμού φίλτρου

6

Χειρολαβή μεταφοράς/Άγκιστρο καλωδίου/Θέση
στήριξης

7

Πλέγμα και φίλτρο απαγωγής αέρα
(ήδη τοποθετημένο στη συσκευή)

8

Καπάκι δοχείου

9

Καλώδιο ρεύματος με φις

10

Υποδοχή εξαρτημάτων

11

Τροχίσκος οδήγησης

12

Χειρολαβή/Προφυλακτήρας

13

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με πλαίσιο
(ήδη τοποθετημένο στη συσκευή)

14

Κάδος φίλτρου

15

Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης με χειρολαβή

16

Σωλήνες αναρρόφησης 2 x 0,5 m

17

Ακροφύσιο δαπέδου

Ευστάθεια
몇 ΠΡΟΣΟΧΗ
 Πριν από κάθε εργασία με ή
στη συσκευή διασφαλίστε τη
σωστή έδρασή της, ώστε να
αποφύγετε ατυχήματα ή ζημιές από την ανατροπή της.
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Χειρισμός

Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού
φίλτρου

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά τη χρήση το πτυχωτό φίλτρο και το αντίστοιχο
πλαίσιο πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένα.

Πριν τη θέση σε λειτουργία
 Εικόνα
Αφαιρέστε την κεφαλή της συσκευής και βγάλτε
έξω τον κάδο φίλτρου. Πριν την ενεργοποίηση συναρμολογήστε στη συσκευή τα μη συνδεδεμένα
συνοδευτικά εξαρτήματα.
 Εικόνα
Τοποθετήστε τον κάδο φίλτρου.
Τοποθετήστε και ασφαλίστε την κεφαλή της συσκευής.

Ενεργοποίηση
몇 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ελέγξτε εάν η συσκευή άδειασε και καθαρίστηκε μετά
την τελευταία εργασία αναρρόφησης.
Δεν επιτρέπεται η χρήση σάκων συλλογής σκόνης.

Το σύστημα καθαρισμού του φίλτρου προορίζεται για
τον ενδιάμεσο καθαρισμό όταν γίνεται αναρρόφησης
μεγάλων ποσοτήτων στάχτης.
Υπόδειξη: Με το σύστημα καθαρισμού φίλτρου μπορείτε να καθαρίσετε το λερωμένο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
με το πάτημα ενός κουμπιού και να αυξήσετε και πάλι
την αναρροφητική ισχύ.
Εικόνα
 Συνδέστε τη χειρολαβή του ελαστικού σωλήνα
αναρρόφησης στην υποδοχή του συστήματος καθαρισμού του φίλτρου. Με ενεργοποιημένη τη συσκευή πιέστε 3 x το πλήκτρο καθαρισμού φίλτρου,
περιμένοντας 4 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα.
Υπόδειξη: Μετά την πολλαπλή πίεση του πλήκτρου καθαρισμού φίλτρου ελέγξτε τον όγκο πλήρωσης του δοχείου. Διαφορετικά, μπορεί να διαφύγουν ρύποι κατά το
άνοιγμα του δοχείου.

Τερματισμός λειτουργίας

Εικόνα
Ανάλογα με τον εξοπλισμό
Σύνδεση εξαρτημάτων.
 Σπρώξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στη
σύνδεση, ώσπου να κλειδώσει.
Για να τον αφαιρέσετε, πιέστε το κλικ με τον αντίχειρα και τραβήξτε το σωλήνα.
 Ενώστε τους δύο σωλήνες αναρρόφησης και συνδέστε τους με τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.
 Συνδέστε μαζί τους σωλήνες αναρρόφησης και το
ακροστόμιο δαπέδου.

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
Εκκένωση του δοχείου

Εικόνα
 Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

Εικόνα
 Αποθηκεύστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα εξαρτήματα στη συσκευή. Διατηρείτε τη συσκευή σε
στεγνό περιβάλλον.

Εικόνα
 Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
Θέση I: Λειτουργία αναρρόφησης

Εικόνα
 Αφαιρέστε την κεφαλή της συσκευής.
 Αφαιρέστε το κλουβί του φίλτρου.
 Αδειάστε το δοχείο.
 Όποτε χρειάζεται, καθαρίζετε το πτυχωτό φίλτρο.
Φύλαξη της συσκευής
Ανάλογα με τον εξοπλισμό

Φροντίδα και συντήρηση

Διακοπή λειτουργίας
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Θέση 0: Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Εικόνα
 Βάλτε τον σωλήνα αναρρόφησης μαζί με τη χειρολαβή και τα παρελκόμενα στην κοιλότητα του άγκιστρου για το καλώδιο.
Εικόνα
 Βάλτε τον σωλήνα αναρρόφησης μαζί με τη χειρολαβή στην κοιλότητα του άγκιστρου για το καλώδιο.

 Φροντίζετε τη συσκευή και τα πλαστικά εξαρτήματα
με ένα κοινό καθαριστικό πλαστικών.
 Εάν είναι απαραίτητο ξεπλύνετε τον κάδο και τα
εξαρτήματα με νερό και στεγνώστε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Καθαρισμός του επίπεδου πτυχωτού
φίλτρου
Υπόδειξη
Το πτυχωτό φίλτρο βρίσκεται στο κλουβί του φίλτρου.
Εικόνα
 Αφαιρέστε την κεφαλή της συσκευής. Αφαιρέστε το
φίλτρο και το πλαίσιο και χτυπήστε ελαφρά το φίλτρο. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το φίλτρο με
τρεχούμενο νερό. Μην τρίβετε και μην βουρτσίζετε
το φίλτρο.
Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς, πριν το τοποθετήσετε στη θέση του.
Εικόνα H 2
 Στη συνέχεια επανατοποθετήστε πρώτα το φίλτρο
κι έπειτα το πλαίσιο.
Τοποθετήστε και ασφαλίστε την κεφαλή της συσκευής.

82

EL – 10

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντικατάσταση φίλτρου ακάθαρτου αέρα
Σύσταση: Για να διασφαλίσετε καλό φιλτράρισμα να
αλλάζετε το φίλτρο ακάθαρτου αέρα κάθε χρόνο.

AD 2

Εικόνα I 1
 Πιέστε προς τα μέσα τις πλαϊνές γλώσσες του
πλέγματος απαγωγής αέρα.
 Αφαιρέστε το πλέγμα μαζί με το φίλτρο απαγωγής.
 Αφαιρέστε το φίλτρο από το πλέγμα απαγωγής αέρα.
 Αχρηστεύστε το παλιό φίλτρο απαγωγής αέρα.
 Τοποθετήστε καινούργιο φίλτρο στο πλέγμα απαγωγής.
 Τοποθετήστε πάλι το πλέγμα μαζί με το φίλτρο
απαγωγής.

Αντιμετώπιση βλαβών
Ανεπαρκής ισχύς αναρρόφησης
Υπόδειξη:
Η αναρροφώμενη ποσότητα μπορεί να ποικίλει ανάλογα
με το υπό αναρρόφηση υλικό.
Εάν μειωθεί η αναρροφητική ισχύς της συσκευής, ελέγξτε τα ακόλουθα.
 Τα εξαρτήματα, ο ελαστικός σωλήνας ή οι άκαμπτοι σωλήνα αναρρόφησης έχουν βουλώσει.
 Με ένα κατάλληλο βοήθημα αφαιρέστε τις ακαθαρσίες για απόφραξη.
 Το πλακέ πτυχωτό φίλτρο ή το φίλτρο ογκωδών
ρύπων είναι λερωμένο.
Εικόνα
 Καθαρίστε τα φίλτρα.

Τάση

220 - 240

V

Ρεύμα

50-60

Hz

Εφαρμοζόμενη ονομαστική
ισχύς

600

W

Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τή- 10
ξης)
Κατηγορία προστασίας

A

II

Βάρος (χωρίς παρελκόμενα)

4,4

kg

Χωρητικότητα κάδου

14

l

Ακτίνα δράσης

5,3

m

Διαστάσεις

ø 345 x
330 x 440

mm

Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής 82
ισχύος LWA

dB(A)

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!
AD 4 Premium
Τάση

220 - 240

V

Ρεύμα

50-60

Hz

Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τή- 10
ξης)
Κατηγορία προστασίας

A

II

Βάρος (χωρίς παρελκόμενα)

5,3

kg

Χωρητικότητα κάδου

17

l

Ακτίνα δράσης

7,0

m

Εικόνα
 Χτυπήστε ελαφρά το πλακέ πτυχωτό φίλτρο και καθαρίστε το με τρεχούμενο νερό.
Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το πλακέ πτυχωτό
φίλτρο με νέο.
 Το φίλτρο απαγωγής αέρα είναι πολύ λερωμένο ή
δεν έγινε η προβλεπόμενη αντικατάσταση.

Διαστάσεις

ø 365 x
330 x 565

mm

Εικόνα I 1
 Αντικαταστήστε το παλιό φίλτρο απαγωγής αέρα
με ένα καινούργιο.

Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση 20,1
ενέργειας

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα
Για να αποφευχθεί τυχόν υπερθέρμανση λόγω
βουλώματος των παρελκόμενων (π.χ. ελαστικός
σωλήνας, άκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης, φίλτρο απαγωγής), η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα (θερμοπροστατευτική επαφή).
 Με ένα κατάλληλο βοήθημα αφαιρέστε τις ακαθαρσίες για απόφραξη.
 Καθαρίστε τα φίλτρα.
Βλ. κεφάλαιο "Μείωση αναρρόφησης".
 Μετά τον καθαρισμό και την ψύξη η λειτουργία
αναρρόφησης μπορεί πάλι να ξεκινήσει.


Οικολογική σχεδίαση κατά
666/2013
Κατηγορία ενεργειακής απόδο- A+
σης
kWh/a

Κατηγορία καθαρισμού ταπή- των
Το συνοδευτικό ακροστόμιο δαπέδου δεν είναι κατάλληλο για
χρήση σε χαλιά.
Κατηγορία καθαρισμού σκληρών δαπέδων

B

Κατηγορία εκπομπής σκόνης

B

Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής 80
ισχύος LWA

dB(A)

Εφαρμοζόμενη ονομαστική
ισχύς

W

600

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!
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