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Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει σε εμάς. Έχετε κάνει μια άριστη επιλογή γιατί τα κεντρικά συστήματα 
ηλεκτρικής σκούπας THOMAS ανοίγουν νέες όψεις στον καθαρισμό του σπιτιού:

– Δεν μετακινείτε τη βαριά ηλεκτρική σκούπα από δωμάτιο σε δωμάτιο,
– Δεν εξέρχεται αέρας εξαγωγής στο δωμάτιο όπου καθαρίζετε, το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τους πάσχοντες από

αλλεργία και όχι μόνο,
– Δεν κάνει πολύ θόρυβο αλλά έχει ισχυρό καθαρισμό,
– Δεν υπάρχουν προβλήματα όταν καθαρίζετε σκάλες ή επιφάνειες ψηλά πάνω από το κεφάλι σας

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ώστε να χρησιμοποιείτε σωστά το σύστημα κεντρικής ηλεκτρικής σκούπας 
σύμφωνα με τους κανονισμούς.

• Εγχειρίδιο σχεδιασμού κεντρικού συστήματος απορρόφησης THOMAS
• Οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες χρήσης: Σύστημα κεντρικής σκούπας THOMAS 15-301 - 18-451 - 34-451.

Είναι σημαντικά για την λειτουργία του συστήματος και πρέπει να φυλάσσονται προσεκτικά. Αυτά τα έγγραφα πρέπει 
να παραδοθούν στον κατάλληλο μελλοντικό χρήστη σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας.

1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το σύστημα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί μόνο 
σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Η χρήση του 
συστήματος για οποιονδήποτε άλλο σκοπό δεν επιτρέπεται! Δεν 
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημιών που 
προκλήθηκαν από ελαττωματική εγκατάσταση, λάθος χρήση του 
συστήματος., τρόπος χρήσης για τον οποίο δεν κατασκευάστηκε 
και η μη τήρηση των κανονισμών ασφαλείας.

• Ο χειροκίνητος πομπός SKR4TRB2 είναι κατάλληλος μόνο για
χρήση με τα κεντρικά συστήματα καθαρισμού απορρόφησης των
ακόλουθων τύπων: 450 ΖΑ, 451 ΖΑ, 15 300 ΖΑ, 18 450 ΖΑ, 34 450
ΖΑ, 15 301 ΖΑ, 18 451 ΖΑ, και 34 451 ΖΑ.
Η λειτουργία του φορητού πομπού επιτρέπεται μόνο σε 
ολόκληρη την ΕΕ και την Ελβετία, εφόσον χρησιμοποιούνται 
εναρμονισμένες συχνότητες (εξοπλισμός κλάσης 1)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ!

Πρέπει να τηρείτε προσεκτικά τους κανονισμούς για την 
πυροπροστασία, ιδίως όταν έχετε πρόσβαση σε περιοχές 
πυροπροστασίας και χώρους που υπόκεινται στις οδηγίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης καθώς και στην αντίστοιχη 
ισχύουσα οικοδομική διάταξη.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του συστήματος αποστράγγισης κτιρίων 
για τις γραμμές εξαγωγής αέρα!

• Τα συστήματα κεντρικής ηλεκτρικης σκούπας THOMAS πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνο μέσα στο σπίτι.

• Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία όταν:
– το καλώδιο δικτύου έχει καταστραφεί,
– οποιαδήποτε ζημιά είναι ορατή.

• Η ονομαστική τάση που δίνεται στην πινακίδα τύπου
πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση τροφοδοσίας.

• Μην λυγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης! Δώστε
ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες των επίπλων, των θυρών και των
καλοριφέρ.

• Μην απορροφάτε ποτέ μεγάλα ή ογκώδη αντικείμενα.
Κίνδυνος μπλοκαρίσματος!

• Κανένα υγρό ή ατμός από την κουζίνα δεν πρέπει να απορροφηθεί
από το κεντρικό σύστημα καθαρισμού απορρόφησης.

• Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση κοντά στις ηλεκτρικές
συσκευές και μην αφήνετε τα παιδιά σας να παίζουν γύρω από
την υποδοχή αναρρόφησης.

• Τα ακροφύσια και οι σωλήνες δεν πρέπει να συγκρατούνται
κοντά στο κεφάλι σας όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη,
διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ειδικά στα μάτια
και τα αυτιά.

• Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για απορρόφηση καυστικών 
υλικών και απορριμάτων που μπορεί να περιέχουν διαλύματα.

• Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί σε χώρους όπου
αποθηκεύονται επικίνδυνα εύφλεκτα υλικά ή αναπτύσσονται
αέρια.

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 
άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, 
διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, δεδομένου 
ότι έχουν επίβλεψη ή έχουν εκπαιδευτεί για την ασφαλή χρήση 
της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που 
προκύπτουν.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός
και η συντήρηση της σκούπας δεν επιτρέπεται να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

•

Υλικά όπως η βενζίνη, τα διαλυτικά χρωμάτων και το πετρέλαιο
θέρμανσης μπορούν να εκλύουν εκρηκτικούς ατμούς ή
μείγματα όταν αναμειγνύονται με τον αέρα αναρρόφησης.

• Μην απορροφάτε ποτέ καυτή στάχτη ή αντικείμενα που καίγονται.

• Ελέγξτε πριν τη χρήση αν το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.

• Μην απορροφάτε ποτέ σκόνη γραφίτη ή αιθάλη! Το τόνερ που
χρησιμοποιείται σε εκτυπωτές ή φωτοτυπικά, μπορεί να
πραγματοποιήσει ηλεκτρική εκκένωση!

• Η ακετόνη, τα οξέα και οι διαλύτες μπορούν επίσης να διαλύσουν
το εσωτερικό της συσκευής.

• Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν πρέπει να τεντωθεί πέρα από το αρχικό
του μήκος.

• Αποσυνδέστε το φις όταν:
Εμφανίζονται προβλήματα κατά την χρήση,
Πριν τον καθαρισμό της συσκευής,
Κάθε φορά που αλλάζετε φίλτρο.

• Μη τραβάτε ποτέ το βύσμα του καλωδίου από την ηλεκτρική
πρίζα, πάντα με τη βοήθεια του βύσματος σύνδεσης.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης δεν έρχεται σε επαφή με
θερμότητα ή χημικά υγρά.

• Μην επιδιορθώσετε ποτέ ζημιά στη συσκευή, τα αξεσουάρ ή το
καλώδιο ρεύματος (απαιτείται ειδικό καλώδιο). Βεβαιωθείτε
πάντοτε ότι η ζημιά αυτή επιδιορθώνεται από τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, επειδή μια επισκευασμένη
συσκευή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία σας. Βεβαιωθείτε
ότι χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και
αξεσουάρ.

• Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες.
Αποφύγετε να εισχωρήσει στη συσκευή υγρασία και να
διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας.

•

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε  αποτελεσματικά το σύστημα 
και να επωφεληθείτε από αυτό:
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2. Εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρικής σκούπας THOMAS

2.1  Εγκατάσταση κεντρικής ηλεκτρικής σκούπας 
Τοποθέτηση της μονάδας

• Τοποθετήστε τον αποσυνδετήρα κραδασμών 2 στην υποδοχή τοίχου 1
• Στερεώστε την υποδοχή τοίχου με βίδες 3, ροδέλες 4 και πλαστικά βύσματα (ούπατ) 5

•

Μοντέλο Distance x 

15-301 
15-301 PowerControl 
18-451 PowerControl

17 cm

34-451 33 cm

• Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα, δείτε το σημείο 3.0

• Κλείστε τη συσκευή.

p

x












Σημείωση:
Οι γραμμές αναρρόφησης μπορούν να συνδεθούν αριστερά και δεξιά, όπου 
χρησιμοποιούνται δύο γραμμές ανύψωσης.

Για σύνδεση της γραμμής αναρρόφησης

• Τοποθετήστε τη γραμμή αναρρόφησης (DN 50) στη υποδοχή (αριστερά ή δεξιά).
Σημείωση:
Άμεση σύνδεση με την ηλεκτρική σκούπα με διπλή πρίζα (συρόμενη υποδοχή).

• Κλείστε τη μη απαραίτητη υποδοχή σύνδεσης σωλήνα με τάπες (περιλαμβάνονται στην
παράδοση).

Συνδέστε τη γραμμή εξαγωγής
• Εισάγετε τη γραμμή εκτόνωσης (DN 70) στη

σύνδεση εξαγωγής.
• Το σύστημα 34-451 πρέπει να συνδεθεί σε δύο

συνδέσεις εξαγωγής (βλ. επίσης φυλλάδιο σχεδιασμού)
• Τοποθετήστε το πτερύγιο εξαέρωσης στο τοίχωμα του

αγωγού που εξέρχεται ο αέρας εξαγωγής, δείτε επίσης το 
φυλλάδιο σχεδιασμού.

DN
 7

0

DN 50

Σύστημα φίλτρου
Όλα τα κεντρικά συστήματα καθαρισμού ηλεκτρικής σκούπας της THOMAS είναι εφοδιασμένα με ένα φίλτρο φυσιγγίων 
μακράς διάρκειας (λειτουργούν με κυκλωνικό φίλτρο).

Συναρμολόγηση φίλτρου φυσιγγίου
Το φίλτρο φυσιγγίου είναι προεγκατεστημένο εργοστασιακά. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένο πριν αρχίσετε 
να χρησιμοποιείτε το σύστημα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ!
Σε καμία περίπτωση το σύστημα δεν λειτουργεί χωρίς φίλτρο συσιγγίου ή όταν αυτό είναι κατεστραμμένο. 
Πρέπει να συνδεθεί το σύστημα εξαερισμού.
Δεν επιτρέπεται η είσοδος ξένων αντικειμένων στο σύστημα εξαερισμού.

(ύψος περίπου 1,6 μ., βλ. φυλλάδιο σχεδιασμός). 
Τοποθετήστε το καμμάτι απόστασης 6 στο κέντρο κάτω από την 
υποδοχή τοίχου σε απόσταση x.
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min. 1 m

Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί είτε ασύρματα, είτε ενσύρματα, είτε σε συνδυασμό ενσύρματου και ασύρματου. 
Ανάλογα με τον απαιτούμενο τρόπο λειτουργίας, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

3.1 Ασύρματη σύνδεση

3.1.1 Γενικές οδηγίες
Κατά την ασύρματη λειτουργία μπορούν να συνδεθούν έως και 16 πομποί. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί 17ος πομπός, θα 
αντικαταστήσει τον 16ο. Η σύνδεση του πομπού θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν από τη τοποθέτηση του συστήματος.

Η οθόνη LCD δείχνει τον τρόπο λειτουργίας και τις ώρες εργασίας που έχουν εκτελεστεί  (σε νέα κατάσταση 000h). Στη 
λειτουργία εκμάθησης και διαγραφής θα εμφανίζονται επίσης οι πληροφορίες του συστήματος και κατάστασης.

Απενεργοποιώντας τον κύριο διακόπτη, όλες οι ενεργοποιημένες λειτουργίες εκμάθησης και διαγραφής διακόπτονται, αλλά 
μπορούν να ξεκινήσουν και πάλι, αν είναι απαραίτητο.

3.1.2 Πληροφορίες συναρμολόγησης για κεντρική μονάδα απορρόφηησης με PowerControl
Τοποθετήστε τη μονάδα δέκτη σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από το καπάκι του συστήματος στον τοίχο. Για να το κάνετε 
αυτό, στερεώστε την πλάκα βάσης της μονάδας του δέκτη στην απαιτούμενη θέση με τέσσερις βίδες και βιδώστε το καπάκι 
στο περίβλημα (βλ. Εικ.). Συνδέστε τη μονάδα λήψης και το καπάκι χρησιμοποιώντας το εξωτερικό καλώδιο σύνδεσης.

3.2 Ηλεκτρική σύνδεση
– Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου σύνδεσης στην υποδοχή

που παρέχεται από τον προμηθευτή (230 V, 16 A)
– Πατήστε το κύριο διακόπτη στο I .

I
0

3.0 Ηλεκτρικές συνδέσεις

κεντρική μονάδα απορρόφησης χωρίς PowerControl 

κεντρική μονάδα απορρόφησης με PowerControl
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3.3 Ενσύρματη σύνδεση

– Τραβήξτε το βύσμα επαφής του καλωδίου ελέγχου από το κουτί. Στη συνέχεια, συνδέστε τα καλώδια της γραμμής ελέγχου επί τόπου
με το σύνδεσμο και την υποδοχή και στερεώστε την υποδοχή ενσύματης σύνδεσης.

3.4 Ρυθμίσεις πομπού 

3.4.1 Σύνδεση ασύρματου πομπού

Για να λειτουργήσει με το τηλεχειριστήριο, το σύστημα πρέπει να 
συνδεθεί με τον ασύρματο πομπό.

– Ο ενσωματωμένος πομπός στην καμπύλη του σωλήνα είναι ακριβώς όπως φαίνεται,

κρατήστε τον κοντά στο καπάκι του συστήματος.

να παραμείνει κοντά στο κάτω αριστερά στη μονάδα λήψης.

– Πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα του πομπού (Ι ή Ο) και το σήμα LERN
εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

– Απομακρύνετε τον πομπού / δέκτη από το σύστημα και επαναλάβετε από μια απόσταση
περίπου 1m και πατήστε ξανά ένα από τα δύο πλήκτρα του πομπού (μέσα σε 60
δευτερόλεπτα). Εμφανίζεται στην οθόνη LCD το σήμα LN01 για 1 δευτερόλεπτο

Μόνο μετά από την ένδειξη ΟΚ μετά από 3 δευτερόλεπτα έχει συνδεθεί ο 
πομπός και το σύστημα μπορεί να ξεκινήσει μέσω του πλήκτρου Ι.

3.4.1.1 Σύνδεση ασύρματου πομπού - Σφάλμα λειτουργίας
Σε περίπτωση σφάλματος το σήμα LN01 θα εμφανιστεί για 1 δευτερόλεπτο στην οθόνη LCD. Μετά από 60 δευτερόλεπτα θα σβήσει και η 
σύνδεση δεν θα έχει γίνει σωστά. Ύστερα θα εμφανιστεί το σήμα FAIL για 3 δευτερόλεπτα. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως και 
10 φορές. Στη συνέχεια το FFB και το OPEN θα εμφανιστούν εναλλάξ στην οθόνη LCD στην περίπτωση της αρχικής εγκατάστασης.

Η βασική λειτουργεία θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD στην περίπτωση που έχει ήδη σταλεί η εντολή στους πομπούς
– Η διαδικασία σύνδεσης πρέπει να επαναληφθεί.

– Για να διαγράψετε τον πομπό, κρατήστε τον στη δεδομένη θέση στο σύστημα, δείτε το παραπάνω σχήμα.

– Πατήστε το πλήκτρο Ο και κρατήστε το πατημένο για 5 δευτερόλεπτα. Μην αφαιρέσετε τον πομπό από το σύστημα! Το σήμα LERN θα
εμφανιστεί για 2 δευτερόλεπτα στην οθόνη LCD και ακολουθεί το CLR για 3 δευτερόλεπτα. Το σήμα OK θα εμφανιστεί για 2
δευτερόλεπτα ως σήμα επιστροφής από το σύστημα. Το FFB και το OPEN θα εμφανιστούν εναλλάξ στην οθόνη LCD. Τώρα οι νέοι
πομποί μπορούν να συνδεθούν πάλι.

3.4.2.1 Εκκαθάριση του πομπού - Σφάλμα λειτουργίας
Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας, για παράδειγμα, όταν το πλήκτρο πομπού έχει κρατηθεί πατημένο για περισσότερο από 2 
δευτερόλεπτα, αλλά και για λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, το σήμα CLR θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD για 1 δευτερόλεπτο 
ακολουθούμενο από το σήμα FAIL για 3 δευτερόλεπτα. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι και 10 φορές, μετά την οποία η 
βασική οθόνη θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

Πατώντας ένα από τα δύο πλήκτρα στον πομπό, διακόπτεται η ελαττωματική λειτουργία διαγραφής και μπορεί να ξεκινήσει μια νέα 
προσπάθεια.

3.4.2 Εκκαθάριση του πομπού

Εάν απενεργοποιηθεί ένας πομπός, θα διαγραφούν αυτόματα όλοι οι συνδεδεμένοι ασύρματοι πομποί.
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4. Λειτουργία συστήματος κεντρικής ηλεκτρικής σκούπας

Προσοχή!
Μην αφήνετε υγρά να εισέρχονται στο σύστημα αναρρόφησης και εξαγωγής αέρα. Για να απορροφήσετε υγρά, λεπτή σκόνη και 
ακαθαρσίες χρησιμοποιείτε πάντα τον προ-διαχωριστή THOMAS INOX V 20.

Σημείωση:
–
–

– πατήστε το Ι του πομπού

Μην ενεργοποιείτε το σύστημα όταν όλες οι υποδοχές απορρόφησης είναι κλειστά.
Για να αποφευχθούν τυχόν βλάβες στο σύστημα, θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά λειτουργίας. Το σύστημα 
μπορεί να ξαναρχίσει πατώντας και πάλι τον διακόπτη ON .

α) Τηλεσκοπικός σωλήνας απορρόφησης: – Ανάψτε το διακόπτη επάνω στον σωλήνα και ενεργοποιείστε τη 
συσκευή ξανά.

β) Ευκαμπτος σωλήνας απορρόφησης: – Αφαιρέστε τον σωλήνα αναρρόφησης από την πρίζα και 
τοποθετήστε ξανά.

Διακόπτης συσκευής: – Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα μέσω του 
διακόπτη της συσκευής.

4.1 Λειτουργία με ασύρματο χειριστήριο
– Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και

το απαραίτητο εξάρτημα.

– Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απορρόφησης με τη σύνδεση μπαγιονέτ
στην απαιτούμενη πρίζα απορρόφησης και στερεώστε καλά.

– Πατήστε το Ι / Ο στο χειριστήριο για εκκίνηση και τερματισμό της λειτουργίας.

– Κεντρικό σύστημα απορρόφησης 
με PowerControl

Εάν η κεντρική ηλεκτρική σκούπα δεν είναι συνδεδεμένη στο χαμηλότερο σημείο του 
συνόλου του συστήματος (βλ. Φυλλάδιο σχεδιασμού), ο χρόνος διακοπής πρέπει να 
τηρείται αμέσως μετά τη λειτουργία για να εξασφαλιστεί ότι το υλικό υπό την 
απορρόφηση μπορεί να παραληφθεί πλήρως από το σύστημα. Μόνο μετά από 10 
δευτερόλεπτα μπορεί να απενεργοποιηθεί το σύστημα. Τώρα αποσυνδέστε τον 
εύκαμπτο σωλήνα απορρόφησης από το κιβώτιο απορρόφησης.

4.1.1 Για να αλλάξετε τη μπαταρία
Ο πομπός στην καμπύλη του σωλήνα είναι εξοπλισμένος με ισχυρή μπαταρία (κυψέλη 
αλκαλίων / μαγγανίου). Εάν είναι απαραίτητο να αλλάξετε την μπαταρία μετά από 
κατάλληλο χρόνο λειτουργίας, πρέπει να σηκώσετε το κάλυμμα του πομπού από την 
καμπύλη του σωλήνα.

– Αντικαταστήστε την μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή.

– Κρεμάστε στο κάλυμμα πίσω από τη στροφή του σωλήνα και σπρώξτε το
προς την κορυφή.

χαρακτηριστηκά 
μπαταριών 3 V, Typ: CR 2032 

= 70 % max ισχύς
= 40 % max ισχύς

Ενσύρματο:

Ασύρματο:
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 4.2.1 Τηλεσκοπικός σωλήνας απορρόφησης

– Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα με τον εύκαμπτο
σωλήνα απορρόφησης και το απαραίτητο εξάρτημα.

– Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απορρόφησης με τη
σύνδεση μπαγιονέτ στην κατάλληλη πρίζα απορρόφησης.
Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να βλέπουν προς τα επάνω

– Για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε τη λειτουργία
απορρόφησης, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το
διακόπτη στην κάμψη του σωλήνα.

4.2.2 Εύκαμπτος σωλήνας απορρόφησης

– Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα με τον εύκαμπτο σωλήνα απορρόφησης και το απαραίτητο εξάρτημα.

– Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με τη σύνδεση μπαγιονέτ στην κατάλληλη πρίζα απορρόφησης.

– Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα απορρόφησης από την πρίζα απορρόφησης για να τερματίσετε τη λειτουργία.

Σημείωση:
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης από την πρίζα. 
Διαφορετικά η κεντρική μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί και θα απενεργοποιεθεί αυτόματα μόνο μετά από 15 λεπτά!

4.3 Λειτουργία μέσω διακόπτη συσκευής
Στην περίπτωση απορρόφησης μέσω της υποδοχής απορρόφησης της συσκευής, το σύστημα μπορεί να συνδεθεί απευθείας 
μέσω του διακόπτη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής.

Σημείωση:
Εάν το σύστημα λειτουργεί ενσύρματα ή ασύρματα, η 
συσκευή θα απενεργοποιηθεί μόνο εάν απενεργοποιηθούν 
όλες οι επαφές του διακόπτη.

4.2 Ενσύρματη λειτουργία
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5. Για να αλλάξετε φίλτρο κασέτας

Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο φυσιγγιού το αργότερο κάθε 6 μήνες ή μετά από περίπου 25 ώρες 
εργασίας. Αυτό εξαρτάται από την ποσότητα σκόνης που συλλέγεται στη σακούλα σκόνης.

Η ποσότητα από το χνούδι και της σκόνης στο φίλτρο φυσιγγιού εξαρτάται από την απορρόφηση και είναι αρκετά φυσιολογικό. 
Δεν έχει σχεδόν καμία επίδραση στην ισχύ απορρόφησης. Μην παραλείψετε να τηρείσετε τα προβλεπόμενα διαστήματα 
καθαρισμού!

Καθαρισμός / Aλλαγή των φίλτρων

• Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα και αποσυνδέστε από την πρίζα.

• Λύστε τις 2 ασφάλειες στην ηλεκτρική σκούπα, βγάλτε το δοχείο σκόνης
και τοποθετήστε το κάτω από την ηλεκτρική σκούπα.

• Χαλαρώστε το παξιμάδι και γυρίστε το μαζί με την επίπεδη ροδέλα από
το συγκρατητήρα με σπείρωμα.

• Τραβήξτε προς τα κάτω το φίλτρο

Επισήμανση:
Για να αφαιρέσετε πιο εύκολα και αποτελεσματικά το φίλτρο,
συνιστούμε - πριν από την αφαίρεση - να προσθέσετε μία πλαστική
σακούλα πάνω από το φίλτρο και να τα αφαιρέσετε μαζί προς τα κάτω.

• Τοποθετήστε το καθαρο φίλτρο.

• Ασφαλίστε το φίλτρο με το παξιμάδι. Σφίξτε το με το χέρι.

• Επανατοποθετήστε το δοχείο σκόνης στην ηλεκτρική σκούπα και
ασφαλίστε το κλείνοντας τις ασφάλειες.

Επισήμανση!
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το σύστημα απορρόφησης 
χωρίς φίλτρο ή εάν το φίλτρο έχει υποστεί ζημιά!

Σημείωση:
Το σετ φίλτρων THOMAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία 
του απορροφητικού υλικού (ειδικό εξάρτημα). Η υποδοχή 
απορρόφησης του συστήματος Centra Clean 18-451 δεν 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη σακούλα φίλτρου!
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6. Βοήθεια σε περίπτωση βλαβών

Οι μικρές βλάβες συχνά προκαλούνται από λάθη που γίνονται από τον χρήστη και συχνά μπορούν να διορθωθούν από τον ίδιο τον 
χρήστη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίλυση τους, πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον εξειδικευμένο σας αντιπρόσωπο ή 
απευθείας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της THOMAS. Σε αυτή την περίπτωση, οι πληροφορίες βρίσκονται παρακάτω

7. Καθαρισμός και συντήρηση
– Αφαιρέστε τακτικά το δοχείο σκόνης και ακαθαρσιών

– Αλλάξτε το φίλτρο στα συνιστώμενα χρονικά διαστήματα.

– Αλλάξτε τις μπαταρίες του χειριστηρίου μετά την πάροδο του καθορισμένου αριθμού ωρών εργασίας.

8. Απόσυρση
– Οι χρησιμοποιημένες μονάδες ασύρματων δεκτών, τα χειριστήρια και οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετηθούν ξεχωριστά σε ένα

δημόσιο κάδο ανακλύκλωσης ή να παραδίνονται στον αντιπρόσωπό σας. Ως  καταναλωτής, υποχρεούστε να επιβάλλετε την
επιστροφή όλων των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Δεν πρέπει να τα πετάτε στα
οικιακά απορρίμματα.

Οι μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν ρύπους, σημειώνονται με το σύμβολο στα αριστερά 
το οποίο αναφέρεται στην απαγόρευση της διάθεσης στα οικιακά απορρίμματα. Η ονομασία κάτω από το σύμβολο 
αντιπροσωπεύει το βαρύ μέταλλο, το οποίο κυριαρχεί, όπως Hg = υδράργυρος, Cd = κάδμιο, Pb = μόλυβδος.

Hg 
Μπορείτε να μεταφέρετε δωρεάν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και τα πλήκτρα είτε στα 
σημεία συλλογής του δήμου είτε οπουδήποτε πωλούνται μπαταρίες / επαναφορτιζόμενες μπαταρίες / πλήκτρα.  Με αυτόν τον 
τρόπο, συμμορφώνεστε με τις νόμιμες υποχρεώσεις και συμβάλλετε στη δική σας συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

– Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε την κακή χρήση.
– Άλλα εξαρτήματα της συσκευής και του υλικού συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

από την τοπική εταιρεία διάθεσης απορριμμάτων.

Βλάβες Πιθανές αιτίες Επίλυση
Ξαφνική διακοπή λειτουργίας -Η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 

λεπτά ηλεκτρικής σκούπας (λειτουργία ασφαλείας!).
-Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, όταν έχει 
μπλοκαριστεί ή υπερφορτωθεί

-Ενεργοποιήστε ξανά.

Η ηλεκτρική σκούπα δεν ξεκινά:

– Ασύρματο

– Ενσύρματο

-Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι ενεργοποιημένη. 
-Τελειώσανε οι μπαταρίες του χειριστηρίου. 
-Πομπός σε χώρο μη υποδοχής. 
-Ανεπαρκής απόδοση του πομπού. 
-Η ασύρματη μονάδα του δέκτη δεν είναι συνδεδεμένη. 
-Δεν έχει δοθεί σήμα στον δέκτη.

-Ο εύκαμπτος σωλήνας απορρόφησης δεν έχει 
κλειδωθεί σωστά στην πρίζα απορρόφησης

-Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα. 
-Αλλάξτε τις μπαταρίες.
-Αλλάξτε τη θέση σας στο δωμάτιο.
-Απαιτείται ένθετο πομπού (ειδικό εξάρτημα). 
-Συνδέστε τη μονάδα ασύρματου δέκτη.
-Επαναπρογραμματίστε τον δέκτη. 
-Τοποθετήστε τον δέκτη τουλάχιστον δύο μέτρα 
μπροστά από την ηλεκτρική σκούπα.  
-Ελέγξτε τη σύνδεση.

Ξαφνική απώλεια
της ισχύος αναρρόφησης

-Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης δίπλωσε.

-Υπάρχει μια δεύτερη ανοιχτή πρίζα απορρόφησης

-Το κάλυμμα σε μία πρίζα απορρόφησης δεν είναι κλειστό 
αεροστεγώς.
-Ογκώδη τεμάχια υλικού μπροστά από το χοντρό προστατευτικό 
βρωμιάς.
-Αποκλεισμός των ανοιγμάτων του αέρα εξαγωγής στο εξωτερικό 
τοίχωμα του χώρου (από φύλλα).

-Ευθυγραμμίστε τον εύκαμπτο σωλήνα 
αναρρόφησης. 

-Απομακρύνετε ότι μπλοκάρει την είσοδο. 

Επισήμανση!
Πριν από το άνοιγμα της συσκευής να αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα!

-Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει, καθαρίστε τυχόν 
μπλοκαρίσματα και, ενεργοποιήστε ξανά.

-Κλείστε την δεύτερη πρίζα απορρόφησης. 

-Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη πρίζα

-Αφαιρέστε ότι μπλοκάρει την έξοδο.

Η εταιρεία Robert Thomas Metall und Elektrowerke GmbH & Co. KG δηλώνει ότι η μονάδα αυτή είναι σύμφωνη με 
τις βασικές απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς της Οδηγίας 1999/5 / ΕΚ. Η πλήρης δήλωση 
συμμόρφωσης CE μπορεί να ζητηθεί χρησιμοποιώντας τα στοιχεία διεύθυνσης (βλ. Πίσω).

Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οικιακά 
απορρίμματα αλλά πρέπει να μεταφερθεί σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού.

Βεβαιώνοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται με τον σωστό τρόπο προστατεύετε το περιβάλλον, τη δική σας υγεία και 
την υγεία άλλων ανθρώπων. Το περιβάλλον και η υγεία τίθενται σε κίνδυνο λόγω λανθασμένης διάθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό σας συμβούλιο, την 
υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
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