
Ηλεκηρική κούπα Royalty Line RL-BSCM-1400.60 
Οδηγίες Χρήζης 

 

ημανηικές οδηγίες αζθαλείας 

Πξηλ ηε ρξήζε δηαβάζηε όιεο ηηο νδεγίεο, ηηο ζεκεηώζεηο αζθαιείαο απηνύ ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη 

ηεο ζπζθεπήο.  

 

Προζοτή 

Γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν θσηηάο, ειεθηξνπιεμίαο ή ηξαπκαηηζκνύ: 

 Δάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο έρεη ππνζηεί βιάβε, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή, ηνλ αληηπξόζσπό ηνπ ή παξόκνηα θαηαξηηζκέλα άηνκα γηα λα απνθύγεηε 

θίλδπλν. 

 Απηή ε ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από παηδηά 8 εηώλ θαη πάλσ θαη άηνκα κε 

πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο ή κε έιιεηςε εκπεηξίαο 

θαη γλώζεο, εάλ ηνπο παξέρεηαη επίβιεςε ή νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε ηεο 

ζπζθεπήο θαη αληηιακβάλνληαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ εκπεξηέρνληαη. 

 Σα παηδηά δελ πξέπεη λα παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή.  

 Ο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε δελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη από παηδηά εθηόο εάλ είλαη άλσ 

ησλ 8 εηώλ θαη κε επίβιεςε. 

 Φπιάμηε ηε ζπζθεπή θαη ην θαιώδηό ηεο καθξηά από παηδηά θάησ ησλ 8 εηώλ. 

 Η ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εμσηεξηθό ρξνλόκεηξν ή 

ηειερεηξηζηήξην. 

 Η ζπζθεπή είλαη γηα εζσηεξηθή ρξήζε  κόλν.  

 Μελ επηηξέπεηε λα ρξεζηκνπνηείηε σο παηρλίδη. Δίλαη αλαγθαία απζηεξή επίβιεςε όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη από ή θνληά ζε παηδηά. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα επηβιέπνληαη γηα λα 

εμαζθαιηζηεί όηη δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή.  

 Η ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ηε ρξήζε πνπ νξίδεηαη ζην παξόλ εγρεηξίδην ρξήζεο. 

Οπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε πνπ δελ πξνηείλεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη θσηηά, ειεθηξνπιεμία ή ηξαπκαηηζκό. Μελ πξαγκαηνπνηείηαη εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο δηαθνξεηηθέο από απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ εγρεηξίδην. 

 Καηάιιειε γηα μεξέο ηνπνζεζίεο κόλν. Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο ή 

βξεγκέλεο επηθάλεηεο. 

 Με ρεηξίδεζηε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ θηο ή ηεο ζπζθεπήο κε βξεγκέλα ρέξηα. 

 Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε κε αιινησκέλν θαιώδην ή θηο. Δάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο έρεη 

ππνζηεί βιάβε, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ αληηπξόζσπό ηνπ ή 

παξόκνηα θαηαξηηζκέλα άηνκα γηα λα απνθύγεηε θίλδπλν. 

 Δάλ ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί όπσο ζα έπξεπε, έρεη δερηεί δπλαηό ρηύπεκα, έρεη πέζεη, 

έρεη ππνζηεί βιάβε, έρεη κείλεη ζε εμσηεξηθό ρώξν ή έρεη πέζεη ζην λεξό, ζηακαηήζηε ηε 

ρξήζε ηεο θαη επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηε εμππεξέηεζε πειαηώλ ηνπ. 

 Μελ απνζπλαξκνινγείηε ηε ζπζθεπή θαζώο ιαλζαζκέλε επαλαζπλαξκνιόγεζε κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε ειεθηξνπιεμία ή θσηηά.  

 Μελ ηεληώλεηε ην θαιώδην ή ην θαθνκεηαρεηξίδεζηε. Κξαηήζηε ην καθξηά από ζεξκέο 

επηθάλεηεο. Μελ θιείζεηε πόξηα πάλσ από ην θαιώδην ή ηξαβήμεηε ην θαιώδην γύξσ από 

αηρκεξέο επηθάλεηεο ή γσλίεο. Σαθηνπνηήζηε ην θαιώδην καθξηά από ζεκεία κε έληνλε 

θηλεηηθόηεηα θαη θάπνπ όπνπ δε ζα παηεζεί ή ζα πξνθαιέζεη πηώζε θάπνηνπ. 



 Μελ ηε βγάδεηε από ηελ πξίδα ηξαβώληαο ην θαιώδην. Γηα λα ηε βγάιεηε από ηελ πξίδα 

θξαηήζηε ην θηο θαη όρη ην θαιώδην. Γε ζπζηήλεηαη ε ρξήζε θαισδίνπ επέθηαζεο. 

 Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε γηα λα ξνπθήμεηε λεξό. 

 Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε γηα λα ξνπθήμεηε εύθιεθηα πγξά, όπσο πεηξέιαην ή ζε κέξε πνπ 

εθείλα ή ηα αέξηά ηνπο είλαη παξόληα.  

 Με ξνπθήμεηε ηίπνηα θιεγόκελν ή θαπλίδνλ, όπσο ηζηγάξα, ζπίξηα ή θαπηέο ζηάρηεο. 

 Κξαηήζηε ηα καιιηά, ηε ραιαξή έλδπζε, ηα δάρηπια θαη όια ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο καθξηά 

από ηα αλνηρηά θαη ηα θηλνύκελα ηκήκαηα ηεο ζπζθεπήο. Μελ ζηνρεύεηε κε ηνλ ζσιήλα , 

ην θνληάξη ή ηα εμαξηήκαηα ηα κάηηα ή ηα απηηά ζαο θαη κελ ηα βάιεηε ζην ζηόκα. 

 Μελ ηνπνζεηείηε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζηα αλνίγκαηα. Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε ελώ 

νπνηνδήπνηε άλνηγκα είλαη κπινθαξηζκέλν. Κξαηήζηε ηα θαζαξά, ρσξίο ζθόλε, ηξίρεο θαη 

νηηδήπνηε κπνξεί λα κεηώζεη ηελ θπθινθνξία αέξα.  

 Χξεζηκνπνηείηε κόλν ηα πξνηεηλόκελα αμεζνπάξ θαη αληαιιαθηηθά. 

 Γηα λα απνθύγεηε ηπρόλ πηώζε, καδεύεηε ην θαιώδην όηαλ δελ ηε ρξεζηκνπνηείηε. 

 Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε ρσξίο ηνλ θάδν ή ηα θίιηξα ζηε ζέζε ηνπο. 

 Μελ αθήλεηε ηε ζπζθεπή ρσξίο επίβιεςε όηαλ είλαη ζηελ πξίδα. Απνζπλδέζηε ηελ όηαλ 

δελ ηε ρξεζηκνπνηείηε. 

 Μελ ηξαβάηε ην θαιώδην ή ηελ κεηαθηλείηε από απηό ή ην ρξεζηκνπνηείηε σο ιαβή. 

 Πξνζέρεηε όηαλ ζθνππίδεηε ζθάιεο. Μελ θαζαξίδεηε ζθάιεο κε ηελ ζθνύπα λα είλαη ζε 

ςειόηεξν από εζάο ζεκείν. 

 Κιείλεηε όια ηα θνπκπηά πξηλ ηε βγάιεηε από ηελ πξίδα. Βγάιηε ηελ από ηελ πξίδα πξηλ 

ζπλδέζεηε νπνηνδήπνηε εμάξηεκα. 

 Πάληνηε ηξαβάηε ην θαιώδην κέρξη ηελ θόθθηλε γξακκή αιιά κελ ην ηεληώλεηε. 

 Κξαηήζηε ην θηο όηαλ ηπιίγεηε ην θαιώδην θαη κελ ην αθήλεηε λα ηηλάδεηαη. 

 

Οδηγίες Χρήζης 

Μέρη ζκούπας  

a) ώκα θπξίσο κνλάδαο 

b) Γηαθόπηεο on/off 

c) Κνπκπί ηπιίγκαηνο θαισδίνπ 

d) Γηαθόπηεο ηαρύηεηαο 

e) Κάιπκκα θίιηξνπ HEPA 

f) Λαβή δνρείνπ ζθόλεο κε θνπκπί απαζθάιηζεο 

g) Γνρείν ζθόλεο 

h) Κνπκπί απειεπζέξσζεο δνρείνπ ζθόλεο 

i) Φίιηξν HEPA 

k) Φίιηξν αέξα 

m)  ύλδεζκνο ειαζηηθνύ ζσιήλα 

n) Διαζηηθόο ζσιήλαο       

o) ύλδεζκνο θιηθ 

p) Κνληάξη αλαξξόθεζεο 

q) Λαβή κε έιεγρν αλαξξόθεζεο    

r) Βνύξηζα 

s) Καιώδην κε θηο         

 



 

 

 

Χρηζιμοποιώνηας ηη ζκούπα ζας 

ΠΡΟΟΧΗ: Με ιεηηνπξγήζεηε ηε ζπζθεπή κέρξη λα ζπλαξκνινγεζεί πιήξσο. 

1. Βγάιηε ηε ζπζθεπή από ην θνπηί θαη αθαηξέζηε όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά. 

2. Δηζαγάγεηε ηνλ ζύλδεζκν θιηθ (ν) ηνπ ειαζηηθνύ ζσιήλα ζηνλ ζύλδεζκν ειαζηηθνύ 

ζσιήλα (m).  

3. Ρπζκίζηε ην θνληάξη αλαξξόθεζεο (p) ζην επηζπκεηό κήθνο. 

4. Δηζαγάγεηε ηε ιαβή κε έιεγρν αλαξξόθεζεο (q) ζηελ άθξε ηνπ θνληαξηνύ αλαξξόθεζεο 

(p). 

5. Δθαξκόζηε ην επηζπκεηό εμάξηεκα ζηελ άιιε άθξε ηνπ θνληαξηνύ αλαξξόθεζεο (p). 

6. Ξεηπιίμηε ην θαιώδην θαη κε ηε ζπζθεπή απελεξγνπνηεκέλε, εηζαγάγεηε ην θηο ζηελ πξίδα. 

7. Πηέζηε ηνλ δηαθόπηε ON/OFF (b) γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή. 

8. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή, παξαθαιώ πηέζηε ην θνπκπί ON/OFF. 

9. H αλαξξόθεζε κπνξεί λα ξπζκηζηεί ρεηξνθίλεηα ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ κνριό ειέγρνπ 

δύλακεο αλαξξόθεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηε ιαβή (q). 

10. Γηα λα ηπιίμεηε μαλά ην θαιώδην (s), πηέζηε ην θνπκπί ηπιίγκαηνο (c).  

11. εκείσζε: ειέγρεηε ην θαιώδην θαζώο ην ηπιίγεηε. Σν πνιύ γξήγνξν κάδεκα ηνπ θαισδίνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δεκηά ζε αληηθείκελα ή ζε ηξαπκαηηζκό ζε αλζξώπνπο.  

12. Γηα λα απνζπλδέζεηε ηνλ ζύλδεζκν θιηθ (ν) ηνπ ειαζηηθνύ ζσιήλα από ηνλ ζύλδεζκν 

ειαζηηθνύ ζσιήλα (m), πηέζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί πάλσ ζηνλ ζύλδεζκν θιηθ 

(ν). 

13. Μεηά ηε ρξήζε, παξαθαιώ αδεηάζηε ην δνρείν ζθόλεο (g). 

14. Καζαξίζηε ηα θίιηξα: ην θίιηξν ΗΔΡΑ (i) θαη ην θίιηξν αέξα (k). 

 

Φρονηίδα και ζσνηήρηζη ηης ζσζκεσής ζας 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Πάληνηε βεβαησζείηε όηη ην πξντόλ είλαη απνζπλδεδεκέλν από ηελ πξίδα 

πξηλ ην κεηαθηλήζεηε, ζπλαξκνινγήζεηε, απνζπλαξκνινγήζεηε ή θαζαξίζεηε.  

 Καζαξίδεηε ηα θίιηξα θάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή θαη εάλ είλαη απαξαίηεην 

αληηθαηαζηήζηε ηα.  

 Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή εάλ ηα θίιηξα έρνπλ ππνζηεί δεκηά, θζνξά ή ιείπνπλ. 

  Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε εύθιεθηα ή δηαβξσηηθά πγξά, ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα 

βιάςνπλ ζνβαξά ηε ζπζθεπή, άιια αληηθείκελα θαη λα ηξαπκαηίζνπλ ηνπο αλζξώπνπο.  

 Με ρξεζηκνπνηείηε ζαπνύλη γηα λα θαζαξίζεηε ηα θίιηξα. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε θαπηό λεξό γηα λα πιύλεηε ηα θίιηξα. 

 Παξαθαιώ ειέγμηε όηη δελ ππάξρνπλ μέλα αληηθείκελα ζηνπο ζσιήλεο. 

 Απνζεθεύζηε ηε ζπζθεπή ζε ζηεγλό θαη θαζαξό κέξνο.  

 

Πώς να αδειάζεηε ηο δοτείο ζκόνης 

 Αθαηξέζηε ην δνρείν ζθόλεο (g) ηξαβώληαο ηε ιαβή θαη πηέδνληαο ην θνπκπί 

απειεπζέξσζεο ηνπ δνρείνπ ζθόλεο (h). 

 Γηα λα αδεηάζεηε ηε ζθόλε, μεθιεηδώζηε ην δνρείν ζθόλεο (g) ζηξίβνληάο ην κε ηε θνξά ηνπ 

ξνινγηνύ.  



 Αθνύ αθαηξέζεηε ηε ζθόλε, ειέγμηε όηη ην δνρείν ζθόλεο (g) είλαη ζσζηά θνπκπσκέλν 

πξηλ ην ηνπνζεηήζεηε πάλσ ζηε ζπζθεπή.  

 

 

Πώς να καθαρίζεηε ηο θίληρο HEPA (i) 

 Πηέζηε ην θνπκπί απειεπζέξσζεο ηνπ δνρείνπ ζθόλεο (h) θαη ηξαβήμηε ηε ιαβή γηα λα 

αθαηξέζεηε ην δνρείν ζθόλεο (g).  

 Απνζπλδέζηε ην δνρείν ζθόλεο (g) ζηξίβνληάο ην αληίζεηα από ηε θνξά ηνπ ξνινγηνύ.  

 Κξαηήζηε  ην θίιηξν HEPA (i) θαη αθαηξέζηε ην ζηξίβνληάο ην αληίζεηα από ηε θνξά 

ηνπ ξνινγηνύ. 

 Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ηνπ θίιηξνπ (e) θαη θαζαξίζηε ην από ηπρόλ ππνιείκκαηα.  

 Καζαξίζηε ην θίιηξν HEPA (i) θαη πιύλεηέ ην εάλ είλαη απαξαίηεην. 

 Σν θίιηξν HEPA (i) ππάξρεη γηα λα εληζρύεη ην θηιηξάξηζκα· πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαη λα 

πιέλεηαη κεηά από θάπνην δηάζηεκα ρξήζεο.  

 Πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή ή επαλαηνπνζεηήζεηε ην δνρείν ζθόλεο (g), ειέγμηε όηη 

ην θίιηξν HEPA (i) θαη ην θάιπκκά ηνπ (e) είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλα. 

 ΜΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΔ ηε ζπζθεπή έλα ην έλα ή θαη ηα δύν θίιηξα δελ είλαη ζσζηά 

ηνπνζεηεκέλα.  

 Σν θίιηξν HEPA (i) κπνξεί λα πιπζεί ζε θξύν λεξό. 

ημείωζη: Βεβαησζείηε όηη ην θίιηξν HEPA είλαη εληειώο ζηεγλό πξηλ ην ηνπνζεηήζεηε ζηε 

ζπζθεπή.  

 

Πώς να καθαρίζεηε ηο θίληρο αέρα (k) 

 Αλνίμηε ην θάιπκκα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θίιηξνπ, επζπγξακκίζηε ην κηθξό πηεξύγην. 

 Πιύλεηε ην κε θξύν λεξό. 

ημείωζη: Μεηά ηνλ θαζαξηζκό, πάληνηε λα εμαζθαιίδεηε όηη ην θίιηξν είλαη εληειώο ζηεγλό 

πξηλ ην βάιεηε ζηε ζέζε ηνπ.  

 

Πώς να καθαρίζεηε ηη ζσζκεσή 

 Καζαξίζηε κόλν κε ζηεγλό ή ειαθξώο λσπό παλί ή νπδέηεξν θαζαξηζηηθό. Μελ αθήλεηε 

ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα λα βξαρεί.  

 

Σετνικά ταρακηηριζηικά 

Σξνθνδνζία: 220-240V ~50/60Hz 

Ιζρύο: 1000W 

 

 

Διατείριζη Απορριμμάηων  

Σν ζύκβνιν πνπ βξίζθεηαη εδώ θαη πάλσ ζην πξντόλ ζεκαίλεη όηη ην πξντόλ 

είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλν σο Ηιεθηξηθόο ή Ηιεθηξνληθόο εμνπιηζκόο θαη δελ ζα 

πξέπεη λα απνξξίπηεηαη όηαλ πάςεη λα ιεηηνπξγεί κε ηα ππόινηπα νηθηαθά θαη 

εκπνξηθά απνξξίκκαηα. Η επξσπατθή νδεγία (2012/19/EU) ζρεηηθά κε ηα 

Απόβιεηα εηδώλ Ηιεθηξηθνύ θαη Ηιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΗΗΔ) είλαη ζε ηζρύ 

γηα ηελ αλαθύθισζε πξντόλησλ κε ηε ρξήζε ησλ θαιύηεξσλ δηαζέζηκσλ κεζόδσλ επαλαθνξάο θαη 

αλαθύθισζεο ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ, λα εμνπδεηεξσζνύλ πηζαλέο 

βιαβεξέο νπζίεο θαη λα απνθεπρζεί ε αύμεζε ησλ ρσκαηεξώλ. Δπηθνηλσλήζηε κε ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα 

πιεξνθνξίεο πάλσ ζηελ νξζή απόξξηςε Ηιεθηξηθνύ ή Ηιεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ. 


