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ΚΩ∆: ΝΤΑΣΤΝ 
DUST NANNY 800W BOB HOME 

Οδηγίες χρήσεως 
 

 
 

1. Ένδειξη χωρητικότητας 
2. Λαµπάκι που ανάβει όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία 
3. ∆ιακόπτης (AUTO: αυτόµατο  MAN:χειροκίνητο, OFF: σβήσιµο) 
4. Καπάκι µε δοχείο και φίλτρο 
5. Φίλτρο εξαερισµού 

6. Χειροκίνητος διακόπτης για ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση λειτουργίας. 

7. Άνοιγµα αναρρόφησης 
8. Αισθητήρες βρωµιάς 
9. Καλώδιο µε βύσµα 
10. Μηχανισµός που τυλίγει το καλώδιο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1. Ελέγξτε αν έχετε παραλάβει ολοκληρωµένο το προϊόν. 
2. Ελέγξτε αν η συσκευή έχει υποστεί ζηµιές κατά τη µεταφορά. 
3. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζηµιές κατά τη µεταφορά ή αν είναι ελλιπής δεν θα πρέπει να τη θέσετε σε λειτουργία. 
 

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Η συσκευή είναι φτιαγµένη για ιδιωτική χρήση. ∆εν ενδείκνυται για επαγγελµατική χρήση. Η συσκευή εξυπηρετεί για την απορρόφηση της 
σκόνης και της βρωµιάς. ∆εν επιτρέπεται να απορροφήσει υγρά. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Μην απορροφάτε πηλό, γύψο, τσιµέντο ή σκόνη που δηµιουργείται από τρυπάνι. Αυτά τα υλικά µπορούν να βουλώσουν το φίλτρο 
και να βλάψουν τη συσκευή. Για τέτοιου είδους ζηµιές δεν ισχύει η εγγύηση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να έχετε την καλύτερη απορροφητικότητα θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο HEPA. Πλύντε το φίλτρο HEPA µόνο µε 
νερό ή καθαρίστε το µε πιεσµένο αέρα. Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικά. Εάν η συσκευή έχει σκληρή βρωµιά τότε χρησιµοποιήστε για 
παράδειγµα µία παλιά οδοντόβουρτσα για να καθαρίσετε τις πτυχές του φίλτρου από µέσα και από έξω. 
∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας πριν να χρησιµοποιήστε τη συσκευή. Μόνο έτσι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
όλες τις λειτουργίες µε ασφάλεια και σιγουριά. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσεως και αν είναι δυνατόν το κουτί µε την εσωτερική συσκευασία. 
Για την ασφάλεια σας 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ!   Υψηλός κίνδυνος! 
                   Σε περίπτωση παράβλεψης της σήµανσης µπορούν να προκληθούν ζηµιές για το σώµα και για τη ζωή. 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!     Μεσαίος κίνδυνος!  
                        Σε περίπτωση παράβλεψης της σήµανσης µπορούν να προκληθούν υλικές ζηµιές. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!     Μικρός κίνδυνος! 
                     Πράγµατα, τα οποία πρέπει να προσέχουµε όταν έρθουµε σε επαφή µε τη συσκευή. 



 

 
Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 142 34 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr 2/2 

tmstore.gr 

Οδηγίες ασφαλείας 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Επικίνδυνη τάση του ρεύµατος! Κίνδυνος για ηλεκτροπληξία! 
Η λανθασµένη ηλεκτρική εγκατάσταση ή η υψηλή τάση του ρεύµατος µπορούν να οδηγήσουν σε µια ηλεκτροπληξία. 
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποκλειστικά σε ρεύµα τάσης 230-240 V, 50/60 Hz AC. 
-  Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία σε περίπτωση που το καλώδιο είναι ελαττωµατικό ή όταν υπάρχουν εµφανείς ζηµιές στη συσκευή.  
-  Όταν το καλώδιο έχει κάποια φθορά θα πρέπει να γίνει η αντικατάσταση του από τον κατασκευαστή, την εξυπηρέτηση πελατών του ή από 

κάποιο εξειδικευµένο άτοµο ώστε να αποφύγετε τους κινδύνους. 
-  Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φις µέσα στο νερό ή σε άλλα υγρά. 
-  Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή µε βρεγµένα χέρια. Τραβήξτε αµέσως το καλώδιο από την πρίζα σε περίπτωση που η συσκευή έχει βραχεί. 
- Εάν θέλετε να τη βγάλετε από την πρίζα µην τραβάτε ποτέ το καλώδιο αλλά πιάστε µόνο το φις. 
-  Πριν να καθαρίσετε τη συσκευή ή πριν να αδειάσετε τα φίλτρα τραβήξτε το καλώδιο από την πρίζα. 
-  Μην ανοίγετε ποτέ το πλαίσιο. Αφήστε το στους ειδικούς. 
-  Μην απορροφάτε στάχτη που είναι αναµµένη, τσιγάρα ή σπίρτα που καίνε, αιχµηρά αντικείµενα, γυαλιά, νερό ή άλλα υγρά. Μπορεί να 

προκαλέσετε ζηµιά στη συσκευή και να θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο. Η στάχτη και τα τσιγάρα που καίνε µπορούν να προκαλέσουν 
εµπρησµό. Τα υγρά µπορούν να οδηγήσουν σε βραχυκύκλωµα και τα αιχµηρά αντικείµενα µπορούν να καταστρέψουν τα φίλτρα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ! 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα παιδιά µπορούν να εγκλωβιστούν στη σακούλα της συσκευασίας και να πάθουν ασφυξία. 
- Τα παιδιά όταν έρχονται σε επαφή µε τις ηλεκτρικές συσκευές δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο ή τον υποτιµούν. Μην αφήνετε τα παιδιά να 

έρχονται σε επαφή µε τις συσκευές εάν δεν τα επιβλέπετε. 
- Παρόλο που υπάρχουν τα φίλτρα µπορεί να υπάρχει ελάχιστη σκόνη στο σωλήνα. Η εισπνοή της από τα παιδιά µπορεί να οδηγήσει σε 

αλλεργικές αντιδράσεις. Μη σκουπίζετε κοντά στα παιδιά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Ο λανθασµένος χειρισµός µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµούς. 
- Μην κάθεστε ποτέ ή µην πατάτε ποτέ πάνω στη συσκευή. 
- Μην απορροφάτε µε τη συσκευή πηλό, τσιµέντο, γύψο, πέτρες ή σκόνη που δηµιουργείται από τρυπάνι. 
- Χρησιµοποιήστε τη συσκευή µόνο όταν έχετε τοποθετήσει ένα φίλτρο εξαερισµού και ένα φίλτρο HEPA. Σε περίπτωση που δεν τοποθετήσετε 

τα φίλτρα η σκόνη θα µπει στη συσκευή και θα χαλάσει τη µηχανή. Τα φίλτρα δεν πρέπει να είναι κατεστραµµένα! 
- Χρησιµοποιήστε µόνο φίλτρα ίδιου τύπου µε αυτά που έχει η συσκευή. 
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή. Μην απορροφάτε υγρά µε τη συσκευή. Μη ρίχνετε στο δοχείο για τη σκόνη κάποιο υγρό. 
- Μην αφήνετε τη συσκευή δίπλα στα καλοριφέρ ή δίπλα στη σόµπα. 
Προετοιµασία 
Ξετυλίξτε το καλώδιο (ΕΙΚ.1, Νο 9) και βάλτε το φις στην πρίζα (Εικ.2). 
Επιλέξτε το διακόπτη (ΕΙΚ.1, Νο 3) στο AUTO (αυτόµατο) ή στο MAN (χειροκίνητο). Η µπλε λυχνία θα ανάψει (Εικ.4, Νο.2). 
Απορρόφηση 
Σκουπίστε τη βρωµιά προς το άνοιγµα (ΕΙΚ.1, Νο 7). Θα πρέπει να προσέξετε η βρωµιά να βρίσκεται ανάµεσα στους δυο αισθητήρες (ΕΙΚ.5+6, 
Νο 8). Αν ο διακόπτης (ΕΙΚ.1, Νο 3) βρίσκεται στη θέση AUTO (αυτόµατο) τότε η βρωµιά απορροφάται αυτόµατα. 
Εάν ο διακόπτης (ΕΙΚ.1, Νο 3) βρίσκεται στη θέση MAN (χειροκίνητο) θα πρέπει να πατήσετε µε το χέρι ή µε το πόδι το διακόπτη για έναρξη 
λειτουργίας/απενεργοποίηση (ΕΙΚ.1, Νο 6). Και στις δυο περιπτώσεις η συσκευή απενεργοποιείται αυτόµατα µετά από 4 δευτερόλεπτα. 
Μετά την απορρόφηση. Τοποθετήστε το διακόπτη (ΕΙΚ.1, Νο 3) στο OFF και βγάλτε το φις από την πρίζα (Εικ.8). 
Καθαρισµός του δοχείου για τη σκόνη 
- Ανοίξτε το καπάκι (ΕΙΚ.1, Νο 4), γυρίστε το προς τα κάτω και τραβήξτε το προς τα έξω (Εικ.9). 
- Σηκώστε το καπάκι Α (Εικ.10). 
- Τραβήξτε µε προσοχή το φίλτρο HEPA προς τα πάνω (Εικ.11). 
- Αδειάστε το δοχείο για τη σκόνη και καθαρίστε το φίλτρο HEPA µε µια βούρτσα. 
Συναρµολογήστε και πάλι τη συσκευή µε αντίθετη σειρά. 
Αφαίρεση και τοποθέτηση του φίλτρου εξαερισµού 
Τραβήξτε προς τα πάνω το δοχείο του φίλτρου (ΕΙΚ.13, Νο 5). Βγάλτε το φίλτρο C και καθαρίστε το (ΕΙΚ.14). 
Για να τοποθετείστε και πάλι το φίλτρο ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά. 
Φροντίδα και συντήρηση 
Με το άδειασµα του δοχείου για τη σκόνη και το τακτικό καθάρισµα του φίλτρου έχετε ήδη τελειώσει µε την ουσιαστική φροντίδα της συσκευής. 
Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής µε ένα νωπό πανί. ∆εν επιτρέπεται να εισχωρήσει κανένα υγρό µέσα στη συσκευή. 
Για οποιαδήποτε απορία σας θα βοηθήσει ευχαρίστως το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης της εταιρίας. 
Προστασία του περιβάλλοντος 
Οι συσκευασίες µας είναι κατασκευασµένες από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία είναι αναλώσιµα. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Βάρος : περίπου 3,5 κιλά  Τάση: 230-240 V AC ~ 50/60 Hz  Καλώδιο:  περ.1,75 µέτρα µήκος 
Απορροφητικότητα: 1,4 m3 /λεπτό ∆ύναµη απορρόφησης: 100 Watt Μέγιστη απόδοση: 800 Watt Κενό: 13 kPa 

Χωρητικότητα του δοχείου της σκόνης: 1,5L   Κωδικός προϊόντος: 2458 
 

Εάν υπάρξει κάποιο πρόβληµα… 
Σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές µπορεί να παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα. ∆εν πρόκειται πάντα για σφάλµα της συσκευής. Ελέγξτε µε τη 
βοήθεια του πίνακα αν µπορείτε να αντιµετωπίσετε τη βλάβη. 
 

Βλάβη   Πιθανή αιτία Αντιµετώπιση 
Ένα αντικείµενο έχει βουλώσει το άνοιγµα. Αποµακρύνετε το αντικείµενο 
Τα φίλτρα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά ή 
είναι βρώµικα. 

Τοποθετείστε σωστά το φίλτρο, αλλάξτε το ή καθαρίστε το. 
∆εν απορροφά καλά 

Το δοχείο της σκόνης είναι γεµάτο. Αδειάστε το δοχείο για τη σκόνη. 
Η συσκευή δεν λειτουργεί Το βύσµα δεν έχει µπει καλά στην πρίζα. 

 
Η πρίζα είναι ελαττωµατική. 
 

Βάλτε σωστά το βύσµα στην πρίζα. 
 
Ελέγξτε εάν η πρίζα λειτουργεί σωστά (για παράδειγµα µε ένα 
λαµπατέρ) 
 
Ελέγξτε την ασφάλεια στο κουτί ασφαλείας. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
Μην απορρίπτετε το προϊόν στους κάδους οικιακών απορριµµάτων. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να 
επιστρέφονται για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τοπικές ρυθµίσεις. 


