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Κωδ: ΚΟΡΝΤΒΑΚ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ STARLYF CORDLESS VAC 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του STARLYF CORDLESS VAC®, την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα που αφαιρεί σκόνη 
και βρωμιά μέσα σε λίγα λεπτά. 
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, διαβάστε τις οδηγίες χρήης για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν 
σωστά. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το προϊόν ή το καλώδιο του φορτιστή έχει καταστραφεί ή είναι ελαττωματικό. 
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη μπαταρία στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην 
φορτίζετε εάν είναι υγρή ή εμφανίζει σημάδια διάβρωσης. 
- Ο φορτιστής πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το STARLYF CORDLESS VAC®; δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλος 
φορτιστής. 
Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε εξωτερικούς χώρους ή βυθίζετε το στο νερό. 
- Για καλύτερα αποτελέσματα, μην φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες κάτω των 5ºC ή σε θερμοκρασίες άνω των 40ºC. 
- Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Κρατήστε μακριά από υγρά  Οποιαδήποτε υγρασία εντός του προϊόντος μπορεί να το 
βλάψει. 
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία  για να αποφύγετε 
τυχόν διαρροή της που μπορεί να καταστρέψει την συσκευή. 
- Αφαιρέστε την μπαταρία και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο πριν εκτελέσετε καθαρισμό ή εργασίες 

συντήρησης στη συσκευή. 
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. 
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για σκοπούς εκτός εκείνων που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
- Μην παραβιάζετε τη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο. Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από επαγγελματίες. 
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή 
ή πνευματική ικανότητα, και από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώσης, εάν εποπτεύονται προσεκτικά από ενήλικα και  τους 
δίνονται  κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευή και κατανοήσουν  τους κινδύνους  που συνεπάγεται η χρήση 
της συσκευής. 
- Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να κάνουν συντήρηση της 
συσκευής χωρίς. 
-Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την μπαταρία που παρέχεται. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να φορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που παρέχεται. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ): 
- ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ  Ή ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. 
- ΜΗΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. 
- Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ ΕΑΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ. 
- Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ. 
- ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. 
- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΙΣ ΦΘΑΡΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 
 
Το σετ περιλαμβάνει: 
Κύρια εξαρτήματα: Σχήμα 1 
1. Κινητήρας 
2. Φίλτρο σκόνης 
3. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 
4. Κάδος απορριμμάτων 0,8 L 
5. Σταθερό άνοιγμα σύνδεσης 
6. Ένδειξη λειτουργίας LED 
7. Κουμπί ON / OFF 
8. Έξοδος αέρα 
9. Κάλυμμα φίλτρου 
10. Κουμπί ανοίγματος βάσης κάδου απορριμμάτων 
11. Φορτιστής 
 
Αξεσουάρ Εικόνα 2 
a) Σωλήνας επέκτασης  για βοήθεια στον καθαρισμό 
b) Εξάρτημα δαπέδου για γενικό καθαρισμό 
c) Εξάρτημα καθαρισμού για γωνίες, διαδρόμους κλπ. 
d) Στρογγυλή βούρτσα καθαρισμού 
e) Εξάρτημα για καθαρισμό ταπετσαρίας 
f) Μικρή βούρτσα καθαρισμού  
g) Βούρτσα περιστροφής πολλαπλών γωνιών 
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ STARLYF CORDLESS VAC® 
ΟΔΗΓΙΕΣ: 
Το STARLYF CORDLESS VAC® αποτελείται από την κύρια μονάδα, η οποία συμπεριλαμβάνει τον κινητήρα (1), το φίλτρο (2), 
την επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (3) και τον κάδο απορριμμάτων (4). Αυτά τα  μέρη μπορούν να αποσυναρμολογηθούν 
για να καθαριστεί  το φίλτρο και ο κάδος απορριμμάτων. Δείτε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. 
Η κύρια μονάδα διαθέτει ένα σταθερό άνοιγμα σύνδεσης (5) όπου  συνδέονται τα εξαρτήματα που σκοπεύετε να 
χρησιμοποιήσετε. 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Ή  ΣΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
- Το STARLYF CORDLESS VAC® και  ο σωλήνας επέκτασης είναι σχεδιασμένα για να συνδέονται στα εξαρτήματα που 
περιλαμβάνονται στην κύρια συσκευή. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας Εικόνα 4. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ STARLYF CORDLESS VAC® 
• Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, τοποθετήστε τη γλωττίδα στην υποδοχή της ηλεκτρικής σκούπας, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 3. Αντιστρέψτε αυτά τα βήματα για να την αφαιρέσετε. 
• Ενώ η μπαταρία είναι εγκατεστημένη στην κύρια μονάδα, τοποθετήστε την στον φορτιστή και συνδέστε την πρίζα στην άλλη 
άκρη του καλωδίου στο δίκτυο. 
• Μη φορτίζετε την μπαταρία για περισσότερο από 12 ώρες. Η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια φόρτισης. Μην 

αφήστε την μπαταρία να αδειάσει εντελώς πριν την επαναφορτίσετε. 
• Η ενδεικτική λυχνία LED (6) αναβοσβήνει ενώ βρίσκεται η συσκευή στην θέση φόρτισης. Καθώς φορτίζεται η μπαταρία, θα 
ανάψουν τα πράσινα φωτάκια. Το φως θα παραμείνει πράσινο και θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν η συσκευή είναι πλήρως 
φορτισμένη. 
• Η συσκευή θα φορτιστεί πλήρως σε 4 έως 4½ ώρες και θα διαρκεί περίπου 20 λεπτά, ανάλογα με την χρήση. 
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και το καλώδιο από το δίκτυο. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
Μόλις η μπαταρία έχει φορτιστεί σωστά, μπορείτε να αρχίστε να την χρησιμοποιείται. Συνδέστε το εξάρτημα που σκοπεύετε να 
χρησιμοποιήσετε στο (5) μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. 
Ο κινητήρας STARLYF CORDLESS VAC® έχει δύο ταχύτητες. Η πρώτη είναι ισχυρή δύναμη αναρρόφησης και ενεργοποιείται 
πατώντας το κουμπί ON / OFF μία φορά. Η δεύτερη ταχύτητα είναι έχει ακόμη πιο ισχυρή δύναμη αναρρόφησης και 
ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί ON / OFF μία δεύτερη φορά. (7) 
Για να σταματήσετε τη μονάδα, πατήστε το κουμπί ON / OFF μία τρίτη φορά. Η ακολουθία είναι S1-S2-OFF. 
 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
- Μην αφήσετε τη βρωμιά να υπερβεί τη στάθμη του φίλτρου σκόνης (2), καθώς αυτό μπορεί να μειώσει την ισχύ αναρρόφησης 
Εικόνα 8. 
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
- Αδειάστε τον κάδο απορριμμάτων όταν είναι γεμάτος ή όταν παρατηρήσετε σημαντική πτώση της ισχύος αναρρόφησης του 
προϊόντος. 
- Πιέστε την γλωττίδα στη βάση και αδειάστε το κάδο απορριμμάτων τα σκουπίδια Εικόνα 5. 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 
- Αλλαγή του φίλτρου όταν παρατηρήσετε σημαντική μείωση της ισχύος αναρρόφησης του προϊόντος. 
- Αφαιρέστε το κάλυμμα φίλτρου (9) και πατήστε το πλήκτρο PUSH κουμπί Εικ. 6. 
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φίλτρου. Για να αφαιρέσετε το φίλτρο, αφαιρέστε το κάλυμμα περιστρέφοντας τη θήκη 
απορριμμάτων από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αντιστρέψτε αυτά τα βήματα για να εγκαταστήσετε ξανά το φίλτρο Εικ. 7. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: 
- Μην καθαρίζετε το STARLYF CORDLESS VAC® με χημικά προϊόντα και σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά. 
Μην βυθίζετε την συσκευή στο νερό. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό ή  σαπούνι. Περάστε με στεγνό 
μαλακό πανί και αφήστε να στεγνώσει καλά στον αέρα. 
- Για να καθαρίσετε τον κάδο απορριμμάτων (4), πιέστε την γλωττίδα στη βάση (10) και αδειάστε τον κάδο απορριμμάτων στα 
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σκουπίδια. Ξεπλύνετε τον κάδο σκουπιδιών και αφήστε το να στεγνώσει καλά στον αέρα. 
- Για βελτιωμένη συντήρηση, μετά από κάθε χρήση, αφαιρέστε το κάλυμμα φίλτρου (9) και πατήστε το πλήκτρο PUSH. Το 
φίλτρο (2) στην κύρια μονάδα μπορεί να αφαιρεθεί  περιστρέφοντας το κάλυμμα. Στη συνέχεια μπορείτε να τα πλύνετε με νερό 

και να τα στεγνώσετε  καλά στον αέρα. 
 
TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αντάπτορας: 
• Ισχύς εισόδου: 100-240 V - 50/60 Hz – 24W 
• Ισχύς εξόδου: 26 V 500 mA 
Συσκευή: 
• Ισχύς εισόδου: 22.2 V 
• Ισχύς αναρρόφησης: 23.9 W 
• Ισχύς κατανάλωσης: 140 W 
Μπαταρία: 
· Voltage: 22.2 V 
· Υλικό : Li-ion 
· 2000 mAh 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

 

Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να 
συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες. 

 
 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να 
διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που 
παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή 
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την 
ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και 
πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου 

τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 
 
Η μπαταρία πρέπει να απομακρύνετε από την κύρια συσκευή πριν από την απόρριψή της. Αποσυνδέστε την συσκευή από το 
ηλεκτρικό δίκτυο. Ανοίξτε το καπάκι του θαλάμου της μπαταρίας με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε την μπαταρία. Απορρίψτε την 
μπαταρία στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών 
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ 

- Προειδοποίηση: είναι πολύ σημαντικό η μπαταρία να είναι εντελώς αποφορτισμένη πριν την αφαιρέσετε από την συσκευή. 
- Προειδοποίηση: η συσκευή δεν πρέπει να  είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ή στον φορτιστή όταν έχει αφαιρεθεί η μπαταρία. 
Για να αφαιρέσετε την μπαταρία δείτε στην ενότητα STARLYF CORDLESS VAC® οδηγίες επαναφόρτισης. 
ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ 
Αυτή η συσκευή είναι διπλά μονωμένη γι’ αυτό δεν χρειάζεται επιπλέον γείωση. Πάντα να ελέγχετε ότι το ηλεκτρικό δίκτυο 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του προϊόντος. 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.  
 Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς. 
 Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο). 
 Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες. 
 Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις  που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των 

τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 
 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα 

προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

 H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
 

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250 
 


