


 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.  
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.  
Ποτέ μην τραβήξετε το καλώδιο του ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.  
Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με καυτές ή αιχμηρές επιφάνειες. Μη 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή παρόμοια εξειδικευμένους τεχνικούς ώστε να 
αποτραπεί οποιαδήποτε ζημιά.  
Συνδέστε τη συσκευή αποκλειστικά σε εναλλασσόμενο ρεύμα.  
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. 
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος, συνιστάται να ξετυλίξετε πλήρως το καλώδιο του ρεύματος και να 
βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δε χρησιμοποιείται.  
Πριν το καθάρισμα αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή. 
Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής στο 
νερό ή σε άλλα υγρά. 
Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. 
Μην κρατάτε τη συσκευή με γυμνά πόδια. 
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες όπως βροχή, άνεμο, χιόνι, χαλάζι. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά, πολύ εύφλεκτα υλικά, αέρια, φλόγες, συσκευές θέρμανσης.  
Μην επιτρέπετε σε παιδιά, άτομα με αναπηρία ή σε οποιονδήποτε άπειρο ή χωρίς τεχνική ικανότητα να 
χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Η αυστηρή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή 
χρησιμοποιείται κοντά ή από παιδιά.  
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.   ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 



 
Η συσκευή έχει ειδική λειτουργία για να παράγει ζεστό και με μεγάλη πίεση ατμό, για τον καθαρισμό πατωμάτων, 
παραθύρων και ρούχων. Μπορεί να σκοτώσει τα βακτήρια, και να αφαιρέσει τη σκόνη. Έχει ένα αυτόματο σύστημα 
θέρμανσης για τη συνεχή παραγωγή ατμού. Η συσκευή χρησιμοποιεί ατμό για τον καθαρισμό, έτσι αποφεύγεται τα 
χημικά καθαριστικά και δεν μολύνετε. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Η συσκευή έχει ένα διακόπτη ασφαλείας που προστατεύει από την υπερθέρμανση. Λειτουργεί αν ενεργοποιηθεί η 
συσκευή χωρίς να έχει αρκετό νερό. Έχει λειτουργία συντήρησης της θερμοκρασίας στους 130°C, αρκετή για να 
σκοτώσει τα βακτήρια. Επίσης έχει ασφάλεια από την συγκέντρωση πίεσης στο δοχείο, απελευθερώνοντας την 
όταν συσσωρευτεί. Τέλος, το διπλής επίστρωσης μονωμένο καλώδιο προστατεύει από το νερό και τη σκόνη. 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, καθιστώντας την πιο ασφαλή. Η εξωτερική κατασκευή είναι από 
ποιοτικό PP υλικό και προσφέρει ανθεκτικότητα. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Η συσκευή έχει έναν ειδικά σχεδιασμένο θάλαμο θέρμανσης που προσφέρει ισορροπημένο και οικονομικό 
ζέσταμα του νερού χωρίς απώλειες, με περισσότερη οικονομία.  
ΕΥΚΟΛΙΑ 
Η συσκευή είναι πολύ απλή στο χειρισμό. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα αρχίσει να θερμαίνεται μέχρι να φτάσει στην 
κατάλληλη θερμοκρασία και να αρχίσει να παράγει ατμό. Έχει παρελκόμενα για διάφορες χρήσεις, τα οποία 
συνδέονται και αποσυνδέονται πολύ εύκολα. 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Δεν προορίζεται για εξωτερική χρήση. 
Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση από την πρίζα. Μην ανοίγετε το καπάκι του χώρου πλήρωσης κατά 
τη χρήση. 
Μην επιτρέπετε σε παιδία να τη χρησιμοποιούν. 
Μη ψεκάζετε προς την κατεύθυνση ανθρώπων, ζώων, ή ηλεκτρικών συσκευών. 
Χρησιμοποιήστε το μόνο όπως περιγράφεται στον παρόν εγχειρίδιο. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει φθαρεί η καταστραφεί το καλώδιο.  
Μη τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο και κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενα 
αντικείμενα. 
Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις χωρίς την ανάλογη δυνατότητα μεταφοράς ρεύματος. 
Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας τη από το καλώδιο. 



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, ή χωρίς παπούτσια. 
Αν το καλώδιο φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις. 
Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις οπές της συσκευής. 
Αποθηκεύετε τη συσκευή σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον. 
Κρατάτε τη συσκευή πάντα σε οριζόντια θέση, και μην τη γέρνετε ποτέ περισσότερο από 45°. 
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από τη πρίζα όταν τη γεμίζετε. 
Μη βάζετε ποτέ αρωματικά, καθαριστικά, ή διαβρωτικά υγρά στη συσκευή.  
Τα μεταλλικά μέρη της συσκευής ζεσταίνονται κατά τη χρήση. Μην τα ακουμπάτε. 
Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. 
Σφίξτε το κάλυμμα πριν τη χρήση. 
Μη χρησιμοποιείτε σε πισίνες που περιέχουν νερό. 
 
Βήματα πριν την αναπλήρωση: 

1. Αποσυνδέστε το ρεύμα. 
2. Πιέστε τη βαλβίδα αποσυμπίεσης. 
3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. 
4. Ξαναπατήστε τη βαλβίδα αποσυμπίεσης 
5. Ξεβιδώστε αργά το καπάκι και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα πριν το αφαιρέσετε. 

1.ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην υπερχειλίζετε τη δεξαμενή. Μπορεί να δημιουργήσει υπερβολική πίεση και να επηρεάσει την παραγωγή 
ατμού. 
2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Όταν η συσκευή είναι υπό πίεση, πιέστε τη βαλβίδα για να απελευθερώσετε τη πίεση πριν την ανοίξετε. 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

1. Ανοίξτε τη συσκευασία. 
2. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. 
3. Εξετάστε όλα τα μέρη της συσκευής. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ 
Τοποθετήστε Το μακρύ αξεσουάρ και στρέψτε το προς την προς καθαρισμό περιοχή, πατήστε τον διακόπτη. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΟΥΧΩΝ 
Τοποθετήστε τη βούρτσα και τη πετσέτα, στρέψτε προς τα ρούχα. , πατήστε τον διακόπτη. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 
Τοποθετήστε τη βούρτσα και το εργαλείο ψεκασμού, στρέψτε προς τα παράθυρα, , πατήστε τον διακόπτη. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 
Τοποθετήστε το μακρύ και το γυριστό ή στρόγγυλο εξάρτημα, στρέψτε προς το πάτωμα, , πατήστε τον διακόπτη. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Ανοίξτε το κουτί, ελέγξτε όλα τα περιεχόμενα του και βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κανένα. 
2. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή είναι μόνο για οικιακή χρήση. 
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια. Πιέστε προς τα κάτω το καπάκι ασφαλείας και γυρίστε το 

αριστερόστροφα, τοποθετήστε το χωνί. 
4. Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα για να γεμίσετε τη δεξαμενή. 150ml-270ml περίπου 1 ½ ποτήρι. Επανατοποθετήστε το 

καπάκι και σφίξτε το. 
5. Ελέγξτε ότι η απαιτήσει σε ηλεκτρισμό της συσκευής καλύπτονται από την οικιακή παροχή σας. 
6. Περιμένετε περίπου 4 λεπτά για να ζεσταθεί το νερό. Πατήστε ελαφρώς το διακόπτη ατμού για να ελέγξετε την 

ποσότητα ατμού που έχει ήδη δημιουργηθεί. 
7. Αφήστε το διακόπτη, τοποθετήστε τα παρελκόμενα για τη χρήση που θέλετε. 
8. Πατήστε το διακόπτη ξανά για να ξεκινήσετε το κάθάρισμα. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 
ΒΟΥΡΤΣΑ 
Βάλτε το αξεσουάρ στη συσκευή και στρίψτε δεξιόστροφα. Δείτε το Σχ. 3 για τη συναρμολόγηση. 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ή ΛΥΓΙΣΜΕΝΟ  
Τοποθετήστε απευθείας στο κοντό ψεκαστικό. Δείτε το Σχ. 5 για οδηγίες. 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
Τοποθετήστε απευθείας στο κοντό ψεκαστικό. Δείτε το Σχ. 5 για οδηγίες. 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ 

1. Αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα. 



2. Πατήστε το κουμπί για να αποσυμπιέσετε τη συσκευή. 
3. Ακολουθήστε το Σχ. 2 για να βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσυμπίεσης. 
4. Αδειάστε τη δεξαμενή από το εναπομείναν νερό, καθαρίστε τη συσκευή. 
5. Βάλτε πάλι το καπάκι ασφαλείας και σφίξτε το. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 Η φωτεινή ένδειξη θα είναι ON όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 
 Το καπάκι ασφαλείας θα ανοίξει μόνο όταν η συσκευή αποσυμπιεστεί πλήρως. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε από την πρίζα πριν το καθαρισμό. 
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, νοτισμένο με απαλό καθαριστικό πανί και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. 
Μη χρησιμοποιείτε άλλα χημικά καθαριστικά και κρατάτε την επιφάνεια καθαρή. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
 Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε από την πρίζα πριν το καθαρισμό. 
 Καθαρίστε τη δεξαμενή κάθε 3 μήνες. 
Αφαιρέστε το καπάκι ασφαλείας, γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το μέγιστο με απιονισμένο νερό, ξεπλύντε το 
εσωτερικό και αδειάστε. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2-3 φορές.  
 Μη προσθέσετε άλλα χημικά στο νερό για τον καθαρισμό. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

Πλύντε όλα τα αξεσουάρ μετά τη χρήση, τοποθετήστε τα σε ένα κουτί και κρατήστε τα στεγνά. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Ισχύς: 900-1050W 
Τροφοδοσία: 220-240V ~ 50Hz 
 
Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς 
ειδοποίηση.  
 

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους 
τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να 
διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η 

επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την 
υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά. 
 


