Cenocco CC-9074 Ατμοκαθαριστής - Σφουγγαρίστρα ατμού
Εγχειρίδιο χρήσης
Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες
ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε
πιθανά ατυχήματα.
Αφαιρέστε τη συσκευασία και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη, προσέχοντας
ιδιαίτερα το καλώδιο παροχής ρεύματος.
Τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κ.τ.λ.) δεν πρέπει να είναι
προσβάσιμα σε παιδιά για να προστατευτούν από πηγές πιθανού κινδύνου. Συνιστάται να
μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας στα σκουπίδια του σπιτιού αλλά να τα απορρίπτετε σε
ειδικούς χώρους σε συνεργασία με το δήμο σας.
Πριν συνδέσετε τη συσκευή σιγουρευτείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι κατάλληλη για τη
συσκευή με βάση την ετικέτα της.
Εάν το φις της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, δώστε το για αντικατάσταση μόνο σε
εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα εξασφαλίσει επιπλέον ότι τα καλώδια της πρίζας είναι
κατάλληλα για την απορρόφηση ισχύος της συσκευής σας.
Μην τραβήξετε το καλώδιο του ρεύματος ή τη συσκευή όταν αποσυνδέετε το φις από την
πρίζα.
Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από τραπέζι ή να έρχεται σε επαφή με
καυτές ή αιχμηρές επιφάνειες.
Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή παρόμοια εξειδικευμένους τεχνικούς ώστε να αποτραπεί
οποιαδήποτε ζημιά.
Γενικά, η χρήση μετασχηματιστών για διαφορετικές πρίζες και/ή επεκτάσεις δε
συνιστώνται. Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλώ χρησιμοποιείστε μόνο απλούς ή
πολλαπλούς μετασχηματιστές και επεκτάσεις σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας
σε ισχύ, εξασφαλίζοντας ότι το όριο της δυνατότητας απορρόφησης πάνω στους απλούς
μετασχηματιστές και τις επεκτάσεις και το ανώτατο όριο ισχύος πάνω στον πολλαπλό
μετασχηματιστή δεν υπερβαίνονται.
Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ειδική της χρήση. Οποιαδήποτε άλλη
χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατ’ επέκταση επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν είναι
υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη, λανθασμένη ή απρόσεκτη
χρήση. Αυτή η συσκευή είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε
μέρος της συσκευής στο νερό ή σε άλλα υγρά.
Πριν το καθάρισμα ή τη συντήρηση αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
Μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αγγίζετε τη συσκευή με νωπά ή βρεγμένα χέρια/πόδια.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά πόδια.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες όπως βροχή, ήλιο…
Μη αφήνετε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας (π.χ. συσκευές θέρμανσης).
Μην επιτρέπετε σε παιδιά, άτομα με αναπηρία ή σε οποιονδήποτε άπειρο να
χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με
αυτή τη συσκευή.
Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, κάντε την μη επισκευάσιμη
κόβοντας απλώς το καλώδιό της αφού το βγάλετε από την πρίζα. Επίσης μετατρέψτε σε μη
επισκευάσιμα όλα τα επικίνδυνα μέρη, ειδικά για παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν με
τη συσκευή.
Πρώτη χρήση
Πριν την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία
προσέχοντας ιδιαίτερα τα αιχμηρά αντικείμενα.
Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα ‘’Καθαρισμός’’.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία οριζόντια, σταθερή επιφάνεια.
Μην τον θέτετε σε λειτουργία με το δοχείο άδειο.
Μην στρέφετε την έξοδο ατμού με κατεύθυνση προς πρόσωπα, ζώα, φυτά ή ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό.
Τμήματα της συσκευής
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Λαβή
Άγκιστρο περιέλιξης καλωδίου
Μεταλλικός σωλήνας
Διακόπτης ισχύος
Καπάκι δοχείου νερού
Δοχείο νερού
Πλήκτρο έντασης ατμού
Κυρίως σώμα
Κεφαλή σφουγγαρίστρας
Ολισθαίνουσα κεφαλή
Πανάκι μικροϊνών για την κεφαλή
Ενδεικτική λυχνία
Βούρτσα σιδερώματος
Επίπεδη βούρτσα
Γωνιακό ακροφύσιο
Εξάρτημα για καθάρισμα παραθύρων
Κυκλική βούρτσα
Αντάπτορας
Μικρό πανάκι για την κεφαλή
Μεγάλη κυκλική βούρτσα
Εξάρτημα για ξύσιμο

Συναρμολόγηση της σφουγγαρίστρας
Προτού τη συναρμολογήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF.
Συνδέστε τα τμήματα, όπως φαίνεται παρακάτω:

Συνδέστε το πανάκι μικροϊνών, όπως φαίνεται στο σχήμα:

Για να χρησιμοποιήσετε την ολισθαίνουσα κεφαλή:

Γεμίστε με νερό:
Πατήστε τα 2 κουμπιά σε κάθε πλευρά του δοχείου. Το δοχείο θα βγει προς τα έξω. Ανοίξτε
το καπάκι του δοχείου και γεμίστε νερό.
Κλείστε το δοχείο νερού με το καπάκι και τοποθετήστε το δοχείο στο κυρίως σώμα.

Χρήση ως ατμοκαθαριστής χειρός
1. Πατήστε το κουμπί της λαβής του σωλήνα για να αφαιρέσετε τη λαβή από το
κυρίως σώμα.
2. Τοποθετήστε τον αντάπτορα στο κυρίως σώμα, μέχρι να στερεωθεί στη θέση του.
3. Επιλέξτε τα απαραίτητα εξαρτήματα, σύμφωνα με την ένδειξη του βέλους για να τα
ευθυγραμμίσετε με τον αντάπτορα. Έπειτα, στρίψτε αριστερόστροφα, μέχρι να
στερεωθεί στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να αφαιρέσετε τον αντάπτορα, πατήστε την προεξοχή στον
αντάπτορα.

Λίστα με τα εξαρτήματα
Εξάρτημα
Μαξιλαράκι

Ολισθαίνουσα κεφαλή

Αντάπτορας

Γωνιακό ακροφύσιο

Κυκλική βούρτσα

Εικόνα

Συνιστώμενη χρήση
Για γενικό καθάρισμα των
σκληρών δαπέδων,
μαρμάρου και για
φρεσκάρισμα χαλιών
Για καθάρισμα χαλιών

Για νεροχύτες, εστίες
αερίου, βρύσες, φούρνους
συμβατικούς και
μικροκυμάτων και γενικά
δυσπρόσιτα σημεία
Για νεροχύτες, εστίες
αερίου, βρύσες, άκρες και
γωνίες
Για φούρνους συμβατικούς
και μικροκυμάτων,
μπανιέρες, ντουζιέρες,
βρύσες, πλακάκια,
παιχνίδια, ψυγεία κ.τ.λ.

Επίπεδη βούρτσα

Για άκρες επίπλων και
γραφείων

Βούρτσα σιδερώματος

Για γυάλινες επιφάνειες,
πόρτες, καθρέφτες κ.τ.λ.

Εξάρτημα για καθάρισμα
παραθύρων

Για γυάλινες επιφάνειες,
πόρτες, καθρέφτες κ.τ.λ.

Μικρό πανάκι

Για ενδύματα και
υφάσματα

Εργαλείο για ξύσιμο

Ξύνει υπολείμματα
φαγητού και λίπη

Μεγάλη κυκλική βούρτσα

Για φούρνους συμβατικούς
και μικροκυμάτων,
μπανιέρες, ντουζιέρες,
βρύσες, πλακάκια,
παιχνίδια, ψυγεία κ.τ.λ.

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή
Ο εύκολος και φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος να καθαρίσετε όλες τις επιφάνειες.
Χωρίς χημικά
Γεμίζει μόνο με νερό βρύσης.
Τα πανάκια για τις κεφαλές είναι πλενόμενα και επαναχρησιμοποιούμενα.
Χρησιμοποιείται στις περισσότερες σκληρές επιφάνειες.
Χρησιμοποιείται σε χαλιά και τάπητες.
Μην τον χρησιμοποιείτε σε ξύλινα πατώματα.
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε επιφάνειες που έχουν επεξεργαστεί με κερί, στο βινύλιο,
μουσαμά ή άλλες επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ ΜΗ ΘΕΤΕΤ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΝΕΡΟΥ ΑΔΕΙΟ
ΠΟΤΕ ΜΗ ΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Χρήση
Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, αφού έχετε ελέγξει ότι η ισχύουσα τάση στη χώρα σας
αντιστοιχεί στις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής.
Ανοίξτε το διακόπτη, η λυχνία ανάβει και η συσκευή αρχίζει να θερμαίνεται.

Χρειάζεται περίπου 30 δευτερόλεπτα η μονάδα για να θερμανθεί και ο ατμός να είναι
έτοιμος. Όταν η στάθμη του νερού είναι χαμηλή, απενεργοποιήστε το διακόπτη αμέσως.
Καθάρισμα και συντήρηση
Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα σφουγγάρι ελαφρώς υγρό.
Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό.
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, μεταλλικά σύρματα ή άλλα αιχμηρά
αντικείμενα.
Αποθήκευση
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
Αποθηκεύστε την σε ένα δροσερό, ξηρό μέρος και μακριά από πρόσβαση παιδιών.
Τεχνικές προδιαγραφές
Τροφοδοσία: 220-240V 50/60Hz
Ισχύς: 1300W
Κλάση: Κλάση Ι ΙΡx4

