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Κωδ: ΣΚΡΑΜΠΥ 

SCRUBBY 
Οδηγίες Χρήσης 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να λαµβάνετε βασικές προφυλάξεις πάντα, συµπεριλαµβανοµένων και των 
ακόλουθων. Παρακαλούµε διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυµατισµού: 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: 
• Χρησιµοποιήστε µόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Χρησιµοποιήστε µόνο τα αξεσουάρ του κατασκευαστή. Η χρήση άλλων 

αξεσουάρ, καθώς και η χρήση της συσκευής για άλλη χρήση πέραν αυτής που περιγράφεται σ’ αυτό το εγχειρίδιο, µπορεί να προκαλέσει 
τραυµατισµό. 

• Ελέγξτε ότι τα βολτ της πρίζας είναι ίδια µε αυτά που αναφέρονται πάνω στη συσκευή.  
• Μην επιτρέπετε να χρησιµοποιείται αυτή η συσκευή σαν παιχνίδι. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. 
• Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά ή εύφλεκτα αντικείµενα. 
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστίες θερµότητας. 
• Προσέξτε να µην έρθει σε επαφή το καλώδιο του φορτιστή µε θερµές επιφάνειες. 
• ΠΟΤΕ ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ ΝΕΡΟ. 
• Μη χρησιµοποιείτε το φορτιστή αν το καλώδιο ή η πρίζα του είναι φθαρµένα. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, δώστε το για επισκευή σε κάποιον ειδικό. 
• Η χρήση κάποιας µπαλαντέζας που δεν είναι εγκεκριµένη από τον κατασκευαστή, µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα και τραυµατισµούς. 
• Σε περίπτωση αντικατάστασης και/ή συντήρησης του φορτιστή ή του καλωδίου, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. 
• Η συσκευή είναι σχεδιασµένη για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ και δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί για εµπορική ή βιοµηχανική χρήση. Ο 

κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για πιθανή βλάβη που προκύπτει από λανθασµένη χρήση. 
• Οι τρίχες µπορεί να λυγίσουν την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιηθούν οι βούρτσες. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί κίνδυνο για τη 

χρήση της συσκευής. 
• ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.  
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας προτού βάλετε τα εξαρτήµατα. 
• Ποτέ µην ανάβετε τη συσκευή χωρίς κάποιο εξάρτηµα συνδεδεµένο. 
• Η συσκευή λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Όταν την αντικαθιστάτε, µην την πετάτε µε τα κοινά σκουπίδια ούτε να την πετάτε 

στη φωτιά. 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ: 
• Ο φορτιστής πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη φόρτιση της µπαταρίας της συσκευής. Άλλοι τύποι µπαταριών µπορεί να 

προκαλέσουν έκρηξη, τραυµατισµούς ατόµων και υλικές ζηµιές. 
• Ποτέ µην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε µη-επαναφορτιζόµενη µπαταρία. 
• Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. 
• Μην ανοίγετε το φορτιστή. 
• Μη χρησιµοποιείτε µπαλαντέζα. 
• Βάλτε το φορτιστή απευθείας σε µία πρίζα, µακριά από νερό και θερµαινόµενες επιφάνειες. 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
• Μην επιχειρήσετε ποτέ και για κανένα λόγο να ανοίξετε την µπαταρία. 
• Μην την εκθέτετε σε νερό. 
• Μην την αποθηκεύετε σε µέρη όπου η θερµοκρασία µπορεί να υπερβεί τους 40°C. Να τη φορτίζετε µόνο όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος 

είναι ανάµεσα στους 4°C και τους 40°C. 
• Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία είναι καθαρή και στεγνή πριν την επαναφορτίσετε. 
• Μην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε χαλασµένες µπαταρίες. Η µπαταρία µπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να έχει διαρροή υγρών. Αν 

προσέξετε την παρουσία υγρών πάνω στην µπαταρία, προχωρήστε ως ακολούθως: 
- Σκουπίστε το υγρό µε ένα πανάκι. 
- Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. 

Αν έλθει σε επαφή µε το δέρµα ή τα µάτια σας, ακολουθήστε τις κάτωθι οδηγίες: 
Το υγρό της µπαταρίας – ένα διάλυµα 25-30% υδροξείδιου ποτασίου – µπορεί να είναι επιβλαβές. Αν έλθει σε επαφή µε το δέρµα σας, 
ξεπλύνετε αµέσως µε νερό και µετά απλώστε µία ουσία ελαφρώς όξινη, όπως χυµό λεµονιού ή ξύδι. 
Αν έλθει σε επαφή µε τα µάτια σας, ξεπλύνετε µε άφθονο καθαρό νερό το λιγότερο για 10 λεπτά. Συµβουλευτείτε ένα γιατρό. 
Κίνδυνος φωτιάς! Αποφύγετε την πρόκληση βραχυκυκλώµατος των πόλων όταν η µπαταρία δεν είναι µέσα στη συσκευή. Για να προστατέψετε 
την µπαταρία ενώ τη µεταφέρετε ή όταν είναι αποθηκευµένη, τυλίξτε τη µε ένα στεγνό πανί ή βάλτε κολλητική ταινία πάνω στους πόλους. 
Αν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε την µπαταρία και να την πετάξετε σύµφωνα µε τις τοπικές νοµοθεσίες. Κατά 
προτίµηση, αποφορτίστε την µπαταρία αφήνοντας τη συσκευή να λειτουργήσει µέχρι να σταµατήσει το µοτέρ. 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, είναι αναγκαίο να λαµβάνετε ορισµένες 
προφυλάξεις, όπως:  
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΠΡΙΝ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
1. Φορτιστής µπαταρίας 
2. Μπαταρία 
3. Πόµολο 
4. ∆ιακόπτης on/off 
5. Μοτέρ 
6. Βούρτσα µε µακριές τρίχες 
7. Βούρτσα µε κοντές τρίχες 
8. Υποδοχή εξαρτηµάτων από βέλκρο 
9. Χρωµατιστό τραχύ σφουγγάρι 

10. Λευκό µαλακό σφουγγάρι 
11. Απαλό σφουγγάρι 
12. 2 δίσκοι για γυάλισµα 
13. Προσάρτηµα για ατµοκαθαριστές ή σωλήνα νερού 
14. Καπάκι 
15. Σύνδεση για σωλήνα νερού 
16. Αντάπτορας για σύνδεση νερού 
17. Κυρίως σώµα συσκευής 
18. Λαβή
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Επαναφορτίζοντας τη συσκευή 
Προτείνουµε να επαναφορτίσετε τις νέες µπαταρίες το λιγότερο για 24 ώρες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Έτσι θα 
φορτιστούν πλήρως και θα έχουν µεγαλύτερη ζωή και αυτονοµία. 
• Αφαιρέστε την µπαταρία από τη συσκευή τοποθετώντας την παλάµη του χεριού σας κάτω από τη λαβή και στρέψτε την ελαφρώς 

αριστερά. Το βέλος που είναι τυπωµένο στο κάτω µέρος θα ευθυγραµµιστεί µε το σύµβολο ανοιχτού λουκέτου. Τώρα είναι δυνατό να 
βγάλετε την µπαταρία τραβώντας την προς τα έξω. 

• Τοποθετήστε την µπαταρία (2) µέσα στο φορτιστή (1) ευθυγραµµίζοντας το βέλος της µπαταρίας 
µε το σύµβολο του ανοιχτού λουκέτου πάνω στο φορτιστή και µετά στρέψτε το προς το σύµβολο 
του κλειδωµένου λουκέτου (εικ. Α/1). 

• Βάλτε το συσκευή στην πρίζα. 
• Το λαµπάκι ένδειξης πάνω στο φορτιστή θα ανάψει και θα µείνει αναµµένο όσο η µπαταρία είνα µέσα στο φορτιστή. 
• Όταν χρησιµοποιείτε την µπαταρία για πρώτη φορά και κάθε φορά που αποφορτίζεται τελείως, αφήστε την µπαταρία να 

φορτιστεί το λιγότερο για 6 ώρες. 
Ενώ φορτίζετε την µπαταρία, ο φορτιστής µπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν δείχνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα. Η µπαταρία 
µπορεί να µείνει επ’ αόριστο στο φορτιστή, αφού το κύκλωµα επαναφόρτισης περιορίζει το ρεύµα, µηδενίζοντάς το καθώς η µπαταρία 
φορτίζεται πλήρως. Μόλις η µπαταρία έχει φορτιστεί τελείως, η κατανάλωση του φορτιστή είναι µηδενική ουσιαστικά. 
Σηµαντικό! Επαναφορτίστε την µπαταρία όταν προσέξετε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. Μην συνεχίζετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή 
αν η µπαταρία έχει εξαντληθεί. Αφού επαναφορτίσετε πλήρως την µπαταρία, ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι περίπου 30 λεπτά. Μπορεί 
να χρειαστούν αρκετοί κύκλοι επαναφόρτισης πριν να φτάσει στη µέγιστη ισχύ η µπαταρία. 
Προτείνουµε να επαναφορτίσετε την µπαταρία το λιγότερο για 6 ώρες µετά την πρώτη φορά. Μην επαναφορτίζετε την µπαταρία αν η 
θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από τους 4°C ή πάνω από τους 40°C, αφού αυτό µπορεί να βλάψει την µπαταρία. 
Σχετικά µε την επαναφόρτιση 
Αν χρησιµοποιείτε σχετικά συχνά τη συσκευή θα έχετε µεγαλύτερη ζωή µπαταριών και καλύτερη λειτουργία τους. Το δοχείο της µπαταρίας θα 
ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης – αυτό είναι φυσιολογικό. 
Αν η συσκευή δεν λειτουργεί (δεν ανάβει το κόκκινο λαµπάκι), ελέγξτε ότι υπάρχει ρεύµα και ότι έχετε βάλει σωστά την πρίζα. Σηµαντικό: αν 
µετά από επαναλαµβανόµενη χρήση η συσκευή σταµατά µετά από µικρό χρονικό διάστηµα, αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι ελαττωµατική. Αυτό το 
πρόβληµα µπορεί να λυθεί αφήνοντας τη συσκευή αναµµένη µέχρι να αποφορτιστεί πλήρως η µπαταρία και να σταµατήσει να λειτουργεί η 
συσκευή. Μετά φορτίστε την µπαταρία για 6 ώρες. Αυτή η διαδικασία βελτιώνει τη δυνατότητα φόρτισης των συσσωρευτών και θα πρέπει να 
επαναλαµβάνεται το λιγότερο κάθε 2 ή 3 µήνες. 
Πώς να βάλετε την µπαταρία 
Μόλις η µπαταρία έχει επαναφορτιστεί, βγάλτε την από το φορτιστή, στρέφοντάς την αριστερά. Το 
κόκκινο φωτάκι θα σβήσει, δείχνοντας ότι διακόπηκε η φόρτιση. Βγάλτε την µπαταρία και βάλτε τη 
στη συσκευή, προσέχοντας το βέλος κάτω από την µπαταρία να ευθυγραµµιστεί µε το σύµβολο 
ανοιχτού λουκέτου που υπάρχει πάνω στη λαβή της συσκευής και µετά γυρίστε το προς τα δεξιά 
(εικ.Α) µέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Τώρα η συσκευή είναι έτοιµη για λειτουργία. 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
Για να χρησιµοποιείτε σωστά τη συσκευή, µην αφήνετε το µοτέρ να ζορίζεται. Υπερβολική πίεση θα κάνει το µοτέρ να σταµατήσει ή να 
επιβραδύνει, µειώνοντας τη δυνατότητα της µπαταρίας. 
Η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µία ποικιλία καθαριστικών, συµπεριλαµβανοµένων προϊόντων για τον καθαρισµό µπάνιων, οχηµάτων, 
επίπλων εξωτερικού χώρου, χαλιών και άλλων κοινών καθαριστικών. Πάντα να διαβάζετε και να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης των 
καθαριστικών που χρησιµοποιείτε. 
Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε αποξεστικά καθαριστικά αν πρόκειται να καθαρίσετε ευαίσθητες επιφάνειες. 
Όταν χρησιµοποιείτε επιθετικά χηµικά προϊόντα για καθαρισµό, να φοράτε γάντια και να προστατεύετε τα µάτια σας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. 
Σηµαντικό! Ποτέ µην ανάβετε τη συσκευή χωρίς να είναι συνδεδεµένο κάποιο προσάρτηµα πάνω της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή 
πριν συνδέσετε ένα προσάρτηµα. Ποτέ µη βάζετε τα χέρια σας ανάµεσα από τα φτερά που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση των 
προσαρτηµάτων. 
Λαβή (18) 
Χαλαρώνοντας το πόµολο (3) είναι δυνατόν να τοποθετήσετε τη λαβή σε διάφορα επίπεδα (εικ.Β), 
επιτρέποντας στη βούρτσα να χρησιµοποιηθεί κατάλληλα.  
Βούρτσα µε µακριές τρίχες µπλε (6) 
Αυτό το αξεσουάρ µπαίνει απευθείας πάνω στο σώµα της 
συσκευής (εικ.Γ) ασκώντας λίγη πίεση δεξιόστροφα µέχρι να 
ακούσετε ένα κλικ που οφείλεται στο κλείδωµα των φτερών 
µέσα στη βούρτσα. Είναι χρήσιµη για να αφαιρείτε βρωµιά 
από γωνίες ή γύρω από βρύσες και εξαρτήµατα µε απαλό 
τρόπο. Προτείνεται για ντουσιέρες (εικ.∆), νεροχύτες και καλοριφέρ. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να καθαρίσετε εργαλεία κήπου και 
έπιπλα, µέρη αυτοκινήτων. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟ Ή  ΜΕ ΝΕΡΟ. ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΑΤΜΟ. 
Βούρτσα µε κοντές τρίχες (7) 
Και αυτή η βούρτσα µπαίνει απευθείας πάνω στο σώµα της συσκευής (εικ.Ε). Οι τρίχες είναι 
κοντύτερες και πιο σκληρές, επιτρέποντας την αφαίρεση ανθεκτικών υπολειµµάτων που έχουν κάνει 
κρούστα όπως είναι αυτά στο εσωτερικό φούρνων. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για καθαρισµό 
µεγάλων επιφανειών µε πλακάκια, τις συνδέσεις ανάµεσα στα πλακάκια, κεραµικά για το µπάνιο 
κλπ. Είναι επίσης πολύ χρήσιµο στον κήπο για τον καθαρισµό τραπεζιών και καρεκλών. Σηµείωση: 
Χρησιµοποιήστε αυτή τη βούρτσα µόνο σε σκληρές επιφάνειες. Αυτή η βούρτσα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και µε νερό και µε ατµό. 
Χρωµατιστό τραχύ σφουγγάρι (9) 
Αυτό µπαίνει πάνω στην υποδοχή εξαρτηµάτων (8), 
τοποθετώντας το πάνω στο δίσκο βέλκρο (εικ.Ζ) και ασκώντας 
ελαφρά περιστροφική πίεση. Η υποδοχή εξαρτηµάτων από 
βέλκρο µπαίνει πάνω στη συσκευή (17) (εικ.Η) στρέφοντάς την 
προς τα δεξιά µέχρι να ακούσετε ένα κλικ.Το τραχύ σφουγγάρι 
είναι ιδανικό για την αφαίρεση κρούστας βρωµιάς από σκληρές επιφάνειες όπως γκριλ µπάρµπεκιου και 
επιφάνειες ανθεκτικές σε απόξεση όπως πλακάκια. Η χρήση του συνδυασµένη µε νερό, ατµό ή 
απορρυπαντικά, αυξάνει τη δυνατότητα καθαρισµού του και έχει ως αποτέλεσµα µία πολύ πρακτική και 
αποτελεσµατική χρήση (εικ.Θ). ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Αυτό το εξάρτηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µε νερό και µε ατµό. 

Εικ.Α/1 

Εικ.Α 

Εικ.Β 

Εικ.Β 

Εικ.Γ Εικ.∆ 

Εικ.Ε 
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Λευκό µαλακό σφουγγάρι (10) 
Αυτό µπαίνει πρώτα πάνω στην υποδοχή εξαρτηµάτων (8) χρησιµοποιώντας το βέλκρο (εικ.Η). Η 
υποδοχή εξαρτηµάτων µετά µπαίνει πάνω στη συσκευή (17) (εικ.Ζ). Το µαλακό σφουγγάρι 
χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό ευαίσθητων επιφανειών, όπως νεροχύτη ή νιπτήρα, καρέκλες κήπου 
και τραπέζια, επιτρέποντας βαθιά, αλλά απαλή αφαίρεση βρωµιάς. Είναι επίσης ιδανικό για καθαρισµό 
χωρίς κόπο εκτός σπιτιού (εικ.Ι), όπως στο κάµπινγκ ή σε πλοία. Αυτό το εξάρτηµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και µε νερό και µε ατµό. 
Απαλό σφουγγάρι (11) 
Αυτό µπαίνει πάνω στην υποδοχή εξαρτηµάτων (8) χρησιµοποιώντας το βέλκρο. Η υποδοχή εξαρτηµάτων µετά µπαίνει πάνω στη συσκευή. Το 
απαλό σφουγγάρι, χάρη στην υψηλή απορροφητικότητά του, είναι ιδανικό για καθαρισµό αυτοκινήτων, άπλωµα κεριού και καθαρισµό όλων των 
ευαίσθητων επιφανειών. Αυτό το αξεσουάρ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε νερό, αλλά όχι µε ατµοκαθαριστές. 
∆ίσκοι για γυάλισµα (12) 
Βάλτε το δίσκο πάνω στην υποδοχή εξαρτηµάτων (8) και µετά την υποδοχή εξαρτηµάτων πάνω στη συσκευή. 
Αυτό το αξεσουάρ είναι πολύ χρήσιµο για να γυαλίζετε όλες τις µεταλλικές ή βαµµένες επιφάνειες, που έχουν 
ήδη καθαριστεί. Είναι πολύ χρήσιµο για να γυαλίζετε αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες και παπούτσια, τέλεια και χωρίς 
κόπο. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ∆ΙΣΚΟΥΣ ΜΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΤΜΟ.  
ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ 
Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε την υγιεινή και αντι-λιπική δύναµη του ατµού. 
Χρησιµοποιώντας το προσάρτηµα για ατµοκαθαριστές (13) αφού έχετε βγάλει το καπάκι (14) της 
περιστρεφόµενης βούρτσας (εικ.Κ), είναι δυνατόν να συνδυάσετε τη µηχανική ενέργεια µαζί µε τον πίδακα 
ατµού για να αφαιρέσετε χωρίς κόπο τους πιο επίµονους λεκέδες. Η υγιεινή δύναµη του ατµού είναι 
ιδανική για τον καθαρισµό εξαρτηµάτων µπάνιου, σχαρών µπάρµπεκιου και την εξαφάνιση επίµονων 
λεκέδων. Προτείνουµε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µαζί µε ατµό µε τα ακόλουθα αξεσουάρ: 
●βούρτσα µε κοντές τρίχες ●χρωµατιστό τραχύ σφουγγάρι ●λευκό µαλακό σφουγγάρι 

Αν χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε ατµό, µπορείτε να εξαφανίσετε πολύ ανθεκτική βρωµιά που έχει 
κάνει κρούστα, η οποία βρίσκεται πάνω σε επιφάνειες ανθεκτικές στη ζέστη (κουζίνες απλές ή 
κεραµικές, πολύ βρώµικα παράθυρα, πατώµατα γκαράζ, ανοιχτές βεράντες, έπιπλα κήπου κλπ). Για να 
χρησιµοποιήσετε το Scrubby µε ατµό, στέψτε τη λαβή προς τα πάνω και αφού βγάλετε το 
προστατευτικό καπάκι (εικ.Λ) βάλτε το στόµιο ατµού µέσα στον ειδικό αντάπτορα που βρίσκεται στο 

κάτω µέρος του µοτέρ. Περιστρέψτε το στόµιο προς τα δεξιά µέχρι να ακούσετε ένα µικρό κλικ. Το Scrubby είναι τώρα έτοιµο να 
χρησιµοποιηθεί και µπορείτε να το κρατήσετε σε αυτή τη θέση ενώ χρησιµοποιείτε µόνο ατµό. Κάθε φορά που θέλετε να χρησιµοποιήσετε το 
Scrubby, µπορείτε να το ανάψετε µε τον ειδικό διακόπτη και να αφαιρέσετε τη βρωµιά που έχει µαλακώσει ο ατµός. 
 
ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ 
Ποτέ µη βυθίζετε τη συσκευή αν δεν είναι η µπαταρία στη θέση της. 
Το Scrubby λειτουργεί τέλεια ακόµα και αν το βυθίσετε στο νερό έως τα 80 εκατοστά ή µε σωλήνα νερού συνδεδεµένο στον κάτω αγωγό 
χρησιµοποιώντας το ειδικό αξεσουάρ (15). Έτσι, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα κουβά µε κρύο σαπουνόνερο για να βγάλετε τη βρωµιά από 
ευαίσθητες επιφάνειες ή νερό µε πίεση για πλήρη καθαρισµό µεγάλων επιφανειών (τοίχοι µε πλακάκια, µεγάλα παράθυρα και πόρτες από γυαλί, 
οχήµατα, βάρκες, τροχόσπιτα κλπ). Για να συνδέσετε τη σωλήνα νερού στο Scrubby, βγάλτε το καπάκι (14) και χρησιµοποιήστε τα ειδικά 
αξεσουάρ (15/16) τα οποία σας επιτρέπουν να συνδέσετε το σωλήνα απευθείας στη σύνδεση (13) που βρίσκεται κάτω από το µοτέρ (5). 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
• Για να γυαλίσετε παπούτσια και άλλες επιφάνειες που χρειάζονται γυάλισµα, πρώτα καθαρίστε τις επιφάνειες µε ένα πανάκι, µετά 

χρησιµοποιήστε το λευκό µαλακό σφουγγάρι (10), απλώστε πάνω στην επιφάνεια το λούστρο ή το κερί και αφήστε το. Μετά βάλτε ένα 
δίσκο για γυάλισµα (12) πάνω στην υποδοχή εξαρτηµάτων για να ολοκληρώσετε. 

• Για να καθαρίσετε λιπαρές ή πολύ βρώµικες επιφάνειες, πρώτα µαλακώστε τη βρωµιά µε ατµό ή ζεστό νερό για µερικά δευτερόλεπτα πριν 
χρησιµοποιήσετε το Scrubby. Αυτό θα διευκολύνει τη λειτουργία της βούρτσας και θα επιτρέψει βαθύτερο καθάρισµα. 

• Προτού καθαρίσετε ευαίσθητες επιφάνειες ή επιφάνειες των οποίων το επίπεδο αντίστασης στη µηχανική ενέργεια της βούρτσας είναι 
άγνωστο, πρώτα δοκιµάστε σε µία περιοχή που δεν φαίνεται. Μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το σωστό αξεσουάρ και ότι δεν 
υπάρχει πιθανότητα να βλάψετε την επιφάνεια, προχωρήστε µε το καθάρισµα. 

• Προτείνουµε να χρησιµοποιείτε το απαλό σφουγγάρι (11) για να καθαρίζετε οχήµατα µαζί µε το σωλήνα νερού και να βουτάτε σε 
σαπουνόνερο το σφουγγάρι περιοδικά. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε µόνο τη βούρτσα χωρίς το σωλήνα νερού, αλλά βυθίζετε το 
απαλό σφουγγάρι (11) σε µία λεκάνη µε νερό περιοδικά. 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
- Πάντα να βγάζετε το φορτιστή (1) από την πρίζα µετά τη χρήση. 
- Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να την αποθηκεύετε σε εσωτερικό χώρο σε ένα µέρος χωρίς υγρασία και µακριά από παιδιά. 
- Χρησιµοποιήστε ένα υγρό πανάκι για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μη χρησιµοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή διαλυτικά. 
- Καθαρίστε τα αξεσουάρ µε σαπουνόνερο µετά τη χρήση. 
ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Αν η συσκευή δεν λειτουργεί, ακολουθήστε τις κάτωθι οδηγίες. Αν το πρόβληµα επιµείνει, επικοινωνήστε µε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. 
• Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη. 
• Αν φαίνεται ότι είναι αδύνατο να φορτίσετε την µπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το φις του φορτιστή είναι σωστά συνδεδεµένο και η πρίζα στην 

οποία το έχετε βάλει, λειτουργεί. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Όταν συνδέετε ή αφαιρείτε τις βούρτσες από τη συσκευή, κρατήστε τις όπως φαίνεται 
στην εικόνα 1. Ποτέ µη βάζετε το δάχτυλό σας στην κεντρική τρύπα κατά τη 
διάρκεια αυτών των διαδικασιών (εικ. 2).  
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