
PISTOOVER

Ηλεκτρική σκούπα αυτοκινήτου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της συσκευής και διατηρήστε 
τις για μελλοντική αναφορά.

1× Σκούπα καθαρισμού αυτοκινήτου
1 x ηλεκτρικό βύσμα αυτοκινήτου
1 x εξάρτημα βούρτσας
1 x σωλήνας αναρρόφησης
3 x επίπεδο εξάρτημα
1 x δισκίο αρωματοθεραπείας
1 x εγχειρίδιο χρήστη



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση: DC 12 V
Ισχύς: 120 W
Τρέχουσα βαθμολογία: 10 A
Μήκος καλωδίου: 4,5 m

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Το προϊόν πρέπει να συνδέεται μόνο με την πρίζα του αναπτήρα του 
αυτοκινήτου.

2. Αφήστε το προϊόν μακριά από οινόπνευμα και άλλα υλικά που καίγονται 
εύκολα.

3. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε υγρή όσο και σε ξηρή 
επιφάνεια. Κατά τη χρήση πρέπει να δίνεται προσοχή στην αποστράγγιση του 
νερού από τον απορροφητήρα.

4. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τροφοδοσία 12V
5. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από 20 λεπτά, 

διότι καίει το μοτέρ του κινητήρα. 
6. Παρακαλούμε καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά. 
7. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί Ελέγξτε αν το βύσμα είναι σε καλή επαφή και αν 

η ασφάλεια είναι αποσυνδεδεμένη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Τοποθετήστε το φις του αναπτήρα τσιγάρων στην οπή αναπτήρα τσιγάρων του 
οχήματος.
2. Ανοίξτε το διακόπτη.
3. Χρησιμοποιήστε διαφορετικά ακροφύσια αναρρόφησης ανάλογα με τις διάφορες 
καταστάσεις εφαρμογής.
4. Αυτό το προϊόν είναι μια ηλεκτρική σκούπα διπλής χρήσης, για ξηρές και υγρές 
επιφάνειες. Κατά την απορρόφηση νερού, προσέξτε να ανοίξετε εγκαίρως το 
μπροστινό κάλυμμα για να αποστραγγιστεί.
5. Για να ανοίξετε τη θήκη σκόνης, κρατήστε τη λαβή της ηλεκτρικής σκούπας με το ένα 
χέρι και τη θήκη με το άλλο. Γυρίστε το δεξιόστροφα. 



Γρήγορο σκούπισμα με 
αρωματοθεραπεία: Η 
αρωματοθεραπεία θα ενεργοποιηθεί 
όταν ρουφάτε σκόνη με πρόσθετα 
δισκία αρωματοθεραπείας. 

1. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα (με τη 
φορά των δεικτών του ρολογιού).

2. Τοποθετήστε το δισκίο 
αρωματοθεραπείας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ. ΘΑ 
ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

∑ Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί για να καθαρίσετε το 
περίβλημα του προϊόντος.  

∑ Παρακαλούμε καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά. Το φίλτρο μπορεί να 
αποσυναρμολογηθεί και να καθαριστεί. Ξεπλύνετε με νερό όταν θέλετε να το 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 

∑ Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να 
απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις 
χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή στην 

ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τη 
συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη 
συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή 
επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι 
εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν και να το 
ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


