
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το μοτέρ του Majestic® περιλαμβάνει θερμοπροστασία. Σε περίπτωση 
υπερθέρμανσης, η λειτουργία του θα σταματήσει αυτόματα για να μην προκληθεί 
βλάβη. Αν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τη μονάδα ισχύος και βγάλτε το 
καλώδιο από την πρίζα. Αφήστε τη μονάδα να κρυώσει. Αυτή η κατάσταση 
μπορεί να προκληθεί εξαιτίας παρεμπόδισης της ροής του αέρα. Ελέγξτε για 
εμπλοκή στο εξάρτημα, τον εύκαμπτο σωλήνα ή τον κύλινδρο. Ίσως χρειαστεί να 
αντικαταστήσετε και τα φίλτρα. Αν έχετε ελέγξει τα παραπάνω, αλλά το πρόβλημα 
παραμένει, προσκομίστε τη μονάδα στο τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μοτέρ θα συνεχίσει τη λειτουργία του αφού κρυώσει επαρκώς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΡΙΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Μην χρησιμοποιείτε άρωμα ή υγρά 
με βάση το οινόπνευμα στο FilterQueen® Majestic®. Χρησιμοποιείτε τα γνήσια 
αρώματα Health-Mor/FilterQueen® με φειδώ – ΜΗΝ ΕΜΠΟΤΙΖΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ 
το αρωματικό επίθεμα. Η χρήση μη γνήσιων αρωμάτων Health-Mor/FilterQueen® 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μοτέρ, με αποτέλεσμα ακύρωση της εγγύησης.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω 
και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες 
ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί 
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον έχουν 
κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα 
πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή ή από Εξουσιοδοτημένο διανομέα της FilterQueen®.
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Για άμεση εξυπηρέτηση και ενημέρωση, ο τοπικός Διανομέας σας είναι:
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ΜΕΡΗ ΤΟΥ MAJESTIC®

1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Περιλαμβάνει τα διεθνή 
σύμβολα "I" για το ON και "0" για το OFF.

2. Πώμα εξάτμισης: Αφαιρέστε το για να μετατρέψετε το Majestic® σε έναν 
αποδοτικό φυσητήρα.

3. Φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης: Ανάβει όταν το μοτέρ έχει υπερθερμανθεί. Το 
μοτέρ απενεργοποιείται αυτόματα για να μην προκληθεί ζημιά. Απενεργοποιήστε 
το Majestic® και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Αφήστε τη μονάδα να 
κρυώσει. Αυτή η κατάσταση προκαλείται συνήθως όταν παρεμποδίζεται η ροή 
του αέρα. Ελέγξτε για εμπλοκές στον εύκαμπτο σωλήνα, τον κύλινδρο ή τα 
εξαρτήματα. Ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε και το φίλτρο. Αν το πρόβλημα 
παραμένει, προσκομίστε το Majestic® σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

4. Θάλαμος αρώματος: Χρησιμοποιήστε ένα από τα αρώματα Majestic®, για να 
φρεσκάρετε τον αέρα στο σπίτι σας ενώ καθαρίζετε.

5. Στόμιο αναρρόφησης: Χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε το σωλήνα στη 
μονάδα. Διαχέει την κυκλωνική δράση.

6. Σφιγκτήρας: Διατηρεί αεροστεγή τη σύνδεση μεταξύ της μονάδας ισχύος και 
του κάδου συλλογής ακαθαρσιών, αλλά ανοίγει γρήγορα και εύκολα.

7. Ροδάκια: Ελαστικά ροδάκια για εύκολη χρήση και μετακίνηση σε χαλιά και 
σκληρές επιφάνειες. Να ευθυγραμμίζετε πάντα ένα ροδάκι κάτω από το στόμιο 
αναρρόφησης προς αποφυγή τυχόν ανατροπής.

8. Έξοδος ακροφυσίου ισχύος: Υποδοχή για τον ηλεκτρικό σωλήνα.

9. Στεφάνη εξαρτημάτων: Χωράει έως και τέσσερα από τα πιο βασικά 
εξαρτήματα καθαρισμού, ώστε να τα έχετε πάντα κοντά σας όποτε τα 
χρειαστείτε.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΙΜΕΣ

230V • 50Hz
800W χωρίς PN

950W με PN
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ΜΕΡΗ ΤΟΥ MAJESTIC®

10. Ακροφύσιο και βούρτσα για ταπετσαρίες/υφάσματα: 
Απομακρύνετε τη βρωμιά που έχει εισχωρήσει σε παραγεμισμένα 
έπιπλα, στρώματα και κουρτίνες.

11. Εργαλείο χαραμάδων: Καθαρίζει τα δύσκολα προσβάσιμα μέρη.

12. Βούρτσα ξεσκονίσματος: Δεν χρειάζεστε πια ξεσκονόπανο.

13. Βούρτσα δαπέδου 10 ιντσών (25,4 εκ.) πολλαπλών χρήσεων: 
Καθαρίζει δάπεδα από σκληρό ξύλο, πλακάκι, μουσαμά, και άλλα 
δάπεδα σκληρής επιφάνειας.

14. Κιτ προσάρτησης ακροφυσίου ισχύος: Περιλαμβάνει ακροφύσιο 
ισχύος, ηλεκτρικό εύκαμπτο σωλήνα και τον κύλινδρο ισχύος. 

1110
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ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Χρήση του θαλάμου αρωματισμού ατμόσφαιρας

1. Αφαιρέστε το πώμα εξάτμισης στο επάνω μέρος του Majestic® γυρίζοντας 
ελαφρά προς τα αριστερά και έπειτα σηκώστε το.

2. Ψεκάστε το γκρι αρωματικό επίθεμα από τσόχα με έναν ή δύο ψεκασμούς 
χρησιμοποιώντας το γνήσιο άρωμα Health-Mor/FilterQueen® της 
προτίμησής σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΡΙΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Μην χρησιμοποιείτε άρωμα ή 
υγρά με βάση το οινόπνευμα στο FilterQueen® Majestic®. Χρησιμοποιείτε τα 
γνήσια αρώματα Health-Mor/FilterQueen® με φειδώ – ΜΗΝ ΕΜΠΟΤΙΖΕΤΕ 
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ το αρωματικό επίθεμα. Η χρήση μη γνήσιων αρωμάτων 
Health-Mor/FilterQueen® με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν που 
περιγράφεται στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μοτέρ, 
με αποτέλεσμα ακύρωση της εγγύησης.

3. Κλείστε το θάλαμο αρωματισμού της ατμόσφαιρας επανατοποθετώντας 
το πώμα και ασφαλίστε το με μια ελαφρά στροφή προς τα δεξιά μέχρι να 
κλειδώσει στη θέση του.

4. Ενεργοποιήστε τη μονάδα ισχύος και συνεχίστε το καθάρισμα. Μέσα 
σε λίγα λεπτά, θα διαπιστώσετε τη δράση του θαλάμου αρωματισμού 
ατμόσφαιρας Majestic® σε όλο το δωμάτιο.

21
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Για τη λειτουργία αναρρόφησης:

1α. Συνδέστε το σωλήνα στο στόμιο αναρρόφησης που βρίσκεται στον κάδο 
ακαθαρσιών, ευθυγραμμίζοντας το βέλος στο σωλήνα με τις μεταλλικές 
ακίδες στην είσοδο και ασφαλίστε με ένα τέταρτο της στροφής προς τα δεξιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός ο σωλήνας περιέχει ηλεκτρικές συνδέσεις. ΜΗΝ τον 
χρησιμοποιείτε για αναρρόφηση νερού. ΜΗΝ τον βυθίζετε στο νερό για να 
τον καθαρίσετε. Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να ελέγχεται τακτικά και δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει υποστεί βλάβη.

2α. Συνδέστε τον κύλινδρο ή το εξάρτημα καθαρισμού στον εύκαμπτο σωλήνα 
εισάγοντας το αρσενικό άκρο μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα και περιστρέφοντας 
έως ότου το εξάρτημα ή ο κύλινδρος ασφαλίσει στη σωστή θέση.

3. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ όπως συνιστάται στις επόμενες σελίδες.

Για τη λειτουργία φυσήματος:
1β. Αφαιρέστε το πώμα της εξάτμισης με ένα τέταρτο της στροφής προς τα 

αριστερά.

2β. Συνδέστε το σωλήνα στο επάνω μέρος της μονάδας, ευθυγραμμίζοντας 
το βέλος στο σωλήνα με τις μεταλλικές ακίδες στην είσοδο και ασφαλίστε 
με ένα τέταρτο της στροφής προς τα δεξιά.

3. Συνδέστε τον κύλινδρο ή το εξάρτημα καθαρισμού στον εύκαμπτο 
σωλήνα εισάγοντας το αρσενικό άκρο μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα και 
περιστρέφοντας έως ότου το εξάρτημα ή ο κύλινδρος ασφαλίσει στη 
σωστή θέση.

4. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ όπως συνιστάται στις επόμενες σελίδες. 

2a1a
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ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

1. Συναρμολογήστε το για τον καθαρισμό με αναρρόφηση.

2. Συνδέστε τον κύλινδρο στο ακροφύσιο πιέζοντας το θηλυκό άκρο του κυλίνδρου 
πάνω από το αρσενικό άκρο του περιστρεφόμενου λαιμού του ακροφυσίου μέχρι 
το κουμπί ασφάλισης του κυλίνδρου να κλειδώσει στη θέση του. Ο κύλινδρος 
περιστρέφεται πάνω από 90 μοίρες, ώστε να τον απλώνετε επίπεδα στο πάτωμα.

3. Συνδέστε το καλώδιο που εκτείνεται από το άλλο άκρο του σωλήνα στην έξοδο της 
μονάδας ισχύος.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Για τις ενδείξεις "ON/OFF" στο σωλήνα αναγράφονται τα διεθνή σύμβολα 
"I" για ON και "O" για OFF. Αυτός ο διακόπτης ελέγχει μόνο την ενεργοποίηση ή την 
απενεργοποίηση του ακροφυσίου ισχύος. Για να ενεργοποιήσετε το ακροφύσιο ισχύος 
(για χαλιά), σύρετε το διακόπτη στην πιο μπροστινή θέση. Για να απενεργοποιήσετε το 
ακροφύσιο ισχύος (για δάπεδα από ξύλο, πλακάκι και μουσαμά), σύρετε το διακόπτη 
προς την πίσω θέση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτός ο σωλήνας περιέχει ηλεκτρικά καλώδια και το καλώδιο που 
εκτείνεται από το άλλο άκρο του σωλήνα θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την υποδοχή 
της μονάδας τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό με εξαρτήματα, όπως το ακροφύσιο 
και τη βούρτσα για ταπετσαρίες/υφάσματα, το εξάρτημα για χαραμάδες, τη βούρτσα 
ξεσκονίσματος και τη βούρτσα πολλαπλών χρήσεων Ή πριν από τις εργασίες 
συντήρησης της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΙΣΧΥΟΣ

Με το ακροφύσιο ισχύος Majestic® δεν απαιτείται ρύθμιση του ύψους ανάλογα με την 
επιφάνεια του χαλιού. Το σχήμα του σώματος του ακροφυσίου ισχύος έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για να λειτουργεί αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε χαλί ή γυμνό δάπεδο.

Χρησιμοποιείτε μακρές, αργές κινήσεις όταν σκουπίζετε. Για χαλιά μεγαλύτερου 
πάχους, χρησιμοποιείτε κινήσεις ζιγκ-ζαγκ για να σηκωθούν οι ίνες και να τους δώσετε 
πιο αφράτη εμφάνιση.

Για να καθαρίσετε σκάλες:
• Αφαιρέστε τα ροδάκια από τη μονάδα ισχύος.
• Ρυθμίστε το Majestic® για δάπεδο.
• Αφαιρέστε τον κύλινδρο και συνδέστε τη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα απευθείας 

στο ακροφύσιο ισχύος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποφύγετε να λυγίζετε απότομα το σωλήνα, αφαιρώντας τον από τη 
μονάδα πριν από την αποθήκευση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην χρησιμοποιείται σε χαλιά με κρόσσια ή χαλαρές ίνες.

1 2 3

30 Majestic® – Greek



A. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακροφύσιο ισχύος:

Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα από το χρήστη εξαρτήματα στο εσωτερικό του 
ακροφυσίου ισχύος Majestic®. Εάν προκύψει πρόβλημα που απαιτεί σέρβις, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα της FilterQueen® για σέρβις. 

Σημειώστε ότι η κυλινδρική βούρτσα στο ακροφύσιο ισχύος πρέπει να 
αντικαθίσταται περιοδικά, προκειμένου να διατηρείται η μέγιστη απόδοση 
καθαρισμού. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα της FilterQueen® για σέρβις. 

Επαναφερόμενος διακόπτης κυκλώματος του ακροφυσίου ισχύος:

Ο διακόπτης κυκλώματος έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το μοτέρ 
του ακροφυσίου ισχύος από βλάβη, σε περίπτωση απόφραξης των 
περιστρεφόμενων πάγκων με βούρτσες Για να επαναφέρετε το διακόπτη 
κυκλώματος, απενεργοποιήστε το Majestic® και αποσυνδέστε το καλώδιο από 
την πρίζα. Απομακρύνετε τυχόν ξένα αντικείμενα από το ακροφύσιο ισχύος 
και πατήστε το κόκκινο κουμπί στο πίσω μέρος του ακροφυσίου. Συνδέστε το 
Majestic® στην πρίζα και συνεχίστε τη χρήση.

B. Φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης στη μονάδα ισχύος:

Όταν είναι αναμμένη, η φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης υποδεικνύει ότι το μοτέρ 
της μονάδας ισχύος έχει υπερθερμανθεί. Το μοτέρ απενεργοποιείται αυτόματα, 
για να αποφευχθεί τυχόν βλάβη. Απενεργοποιήστε το Majestic® και αποσυνδέστε 
το καλώδιο από την πρίζα. Αφήστε τη μονάδα να κρυώσει. Αυτή η κατάσταση 
προκαλείται συνήθως όταν παρεμποδίζεται η ροή του αέρα. Ελέγξτε για εμπλοκές 
στον εύκαμπτο σωλήνα, τον κύλινδρο ή τα εξαρτήματα. Ίσως χρειαστεί να 
αντικαταστήσετε και τα φίλτρα. Αν το πρόβλημα παραμένει, προσκομίστε το 
Majestic® σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

A A B
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α. Η ΒΟΥΡΤΣΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ
Για εύκολο ξεσκόνισμα

Συναρμολογήστε το Majestic® για καθαρισμό με αναρρόφηση.

Κάντε όλο το γενικό ξεσκόνισμα με τη στρογγυλή βούρτσα – καταργεί ουσιαστικά 
την ανάγκη για ξεσκονόπανο. Χρησιμοποιήστε τη σε εξαιρετικά στιλβωμένα 
έπιπλα, ευαίσθητα υφασμάτινα αμπαζούρ ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια όπου 
συσσωρεύεται σκόνη.

Για γενικό ξεσκόνισμα δωματίου: Συνδέστε τη βούρτσα απευθείας στο 
σωλήνα. Καθαρίστε με απαλές, μικρές κινήσεις. Μην πιέζετε δυνατά, καθώς το 
άνοιγμα θα κλείσει και θα διακοπεί η ισχύς καθαρισμού. 

Για να καθαρίσετε τη βούρτσα: Περάστε το ανοικτό άκρο του σωλήνα πάνω 
από το θύσανο της βούρτσας. Αν ξεσκονίζατε βρόμικες ή πολύ σκονισμένες 
επιφάνειες, αφαιρέστε το θύσανο από την ελαστική υποδοχή, πλύνετε με ζεστό 
νερό και σαπούνι και αφήστε τον να στεγνώσει πριν από την επανατοποθέτηση.

Β. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΜΑΔΩΝ
Για δύσκολα προσβάσιμα μέρη

Συναρμολογήστε το Majestic® για καθαρισμό με αναρρόφηση.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο χαραμάδων, για να απομακρύνετε τη σκόνη και τη 
βρωμιά πίσω από τα μαξιλάρια σε έπιπλα με ταπετσαρία, τούφες σε στρώματα 
και δέστρες, ελατήρια του κρεβατιού, γωνίες σε συρτάρια, καλοριφέρ, καθώς και 
κάθε άλλο μέρος που δυσκολεύεστε να φτάσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν καθαρίζετε καλοριφέρ, χρησιμοποιείτε το εργαλείο χαραμάδων 
αρχικά για αναρρόφηση, αλλά αν οι φέτες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους για 
να φτάσετε τη βρωμιά, κρεμάστε ένα υγρό πανί ή μια εφημερίδα πίσω από 
καλοριφέρ, συναρμολογήστε το Majestic® για φύσημα και φυσήξετε τη σκόνη έξω 
από τα δύσκολα μέρη και πάνω στο ύφασμα ή χαρτί. 

Όταν είναι συναρμολογημένο για φύσημα, το Majestic® με το εργαλείο χαραμάδων 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την απόψυξη του ψυγείου, τον αερισμό χαλιών ή 
το φούσκωμα μπαλονιών για πάρτι.

A. A. B. B.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. ΒΟΥΡΤΣΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 10 ΙΝΤΣΩΝ (25,4 ΕΚ.) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Για σκληρά δάπεδα και τοίχους

Συναρμολογήστε το Majestic® για καθαρισμό με αναρρόφηση.

Ιδανική για σκληρά δάπεδα, όπως πλακάκια, μουσαμά, ξύλο και σκυρόδεμα. Η βούρτσα 
δαπέδου 10 ιντσών (25,4 εκατοστών) πολλαπλών χρήσεων καθαρίζει μια μεγάλη περιοχή 
με μία μόνο μικρή κίνηση. Για να καθαρίσετε σε βάθος αυλακωτές επιφάνειες, όπως 
πλακάκια και ξύλο, αφαιρέστε το εξάρτημα της βούρτσας. Είναι επίσης αποτελεσματικό 
για τον καθαρισμό τοίχων, οθονών, οροφών, παντζουριών ή οποιασδήποτε επίπεδης 
επιφάνειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν καθαρίζετε επιφάνειες τοίχων, να δουλεύετε πάντα σε ευθεία γραμμή από 
κάτω προς τα πάνω.

Για να καθαρίσετε σκληρές επιφάνειες: Προσαρτήστε τη βούρτσα 
στο άκρο του κυλίνδρου και ακολουθήστε τον ίδιο τρόπο όπως για το 
ακροφύσιο ισχύος.

Για να καθαρίσετε σε βάθος αυλακωτές σκληρές επιφάνειες: 
Αφαιρέστε το εξάρτημα της βούρτσας και επανασυνδέστε το 
εξάρτημα στο άκρο του κυλίνδρου.

Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα βούρτσας: Τραβήξτε για να 
ανοίξετε την εύκαμπτη πλαστική γωνία ενώ ανασηκώνετε και τραβάτε προς τα έξω το 
εξάρτημα βούρτσας (A-1). Για να επανατοποθετήσετε τη βούρτσα, βεβαιωθείτε ότι ο κοντός 
θύσανος είναι μπροστά, έπειτα ασφαλίστε στη σωστή θέση.

Για να καθαρίσετε τη βούρτσα: Μετά από κάθε χρήση, αφαιρείτε τυχόν χνούδια, κλωστές 
κ.λπ. τρίβοντας το ανοικτό άκρο του σωλήνα πάνω από τη βούρτσα. Αν η βούρτσα είναι 
λερωμένη, ξεπλύνετε με ήπιο διάλυμα σαπουνιού και αφήστε την να στεγνώσει πριν να τη 
χρησιμοποιήσετε σε ανοιχτόχρωμες περιοχές.

Β. ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ/ΥΦΑΣΜΑΤΑ
Για ταπετσαρίες και κουρτίνες

Συναρμολογήστε το Majestic® για καθαρισμό με αναρρόφηση.

Για να καθαρίσετε παραγεμισμένα έπιπλα και στρώματα: Χρησιμοποιήστε το ακρο-
φύσιο χωρίς βούρτσα για να απομακρύνετε ακαθαρσίες που είναι βαθιά σφηνωμένες. 
Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο με τη βούρτσα όταν το ύφασμα καλύπτεται από κλωστές, 
χνούδια κ.λπ. 

Για να καθαρίσετε κουρτίνες: Συνδέστε τον κύλινδρο στον εύκαμπτο σωλήνα. Για βαριές 
κουρτίνες, συνδέστε το ακροφύσιο μόνο απευθείας στον κύλινδρο. Για λεπτές κουρτίνες, 
χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο και τη βούρτσα. Η βούρτσα θα αποτρέψει το τράβηγμα ευαί-
σθητων υλικών μέσα στο ακροφύσιο.

A-1
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Α. ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΩΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
Για καλύτερη απόδοση, αντικαταστήστε τους κώνους όπως συνιστάται από τον 
κατασκευαστή:

▼ Φίλτρο BioCone™ – κάθε μήνα
▼ Medipure® – κάθε 6 μήνες
● Φίλτρο επίπεδου δίσκου – κάθε 6 μήνες

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μονάδα ισχύος αν δεν είναι τοποθετημένοι οι 
κώνοι φίλτρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ: Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους κώνους φίλτρων 
Health-Mor/FilterQueen®. Οι απομιμήσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα κακή 
απόδοση και να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα σας.
1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και το σωλήνα από τη μονάδα 

ισχύος.
2. Ανοίξτε τους πλαϊνούς σφιγκτήρες και αφαιρέστε τη μονάδα ισχύος από τον κάδο 

ακαθαρσιών.
3. Αφαιρέστε τον κώνο Medipure® και τοποθετήστε τον στο πλάι ή απορρίψτε τον σε 

περίπτωση που πρόκειται να τοποθετήσετε καινούργιο.
4. Αδειάστε το περιεχόμενο του κάδου ακαθαρσιών σε μια μεγάλη, ανοιχτή σακούλα 

απορριμμάτων. Αφήστε να πέσει το περιεχόμενο του κάδου, συμπεριλαμβανομένου του 
μεταχειρισμένου φίλτρου BioCone™. Ο κάδος ακαθαρσιών πρέπει να πλένεται και να 
στεγνώνεται καλά, ώστε να απομακρύνεται κάθε ίχνος σκόνης ή/και τυχόν οσμές.

5. Ανοίξτε ένα καινούργιο φίλτρο BioCone™. Τοποθετήστε την άκρη του κώνου μέσα στον 
εντοπιστή του κώνου φίλτρων, στο κάτω μέρος του κάδου ακαθαρσιών. Βεβαιωθείτε ότι 
όλες οι ακμές του κώνου είναι στο ίδιο επίπεδο με τη φλάντζα του κάδου ακαθαρσιών. 

6. Τοποθετήστε τον κώνο Medipure® μέσα στο φίλτρο BioCone™.
7. Επανατοποθετήστε τη μονάδα ισχύος και ασφαλίστε τους πλαϊνούς σφιγκτήρες στη 

θέση τους. Βεβαιωθείτε ότι και οι τρεις προεξοχές του φίλτρου BioCone™ είναι ορατές 
έξω από τη μονάδα ισχύος.

Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και το σωλήνα από τη μονάδα 

ισχύος.
2. Ανοίξτε τους πλαϊνούς σφιγκτήρες και αφαιρέστε τη μονάδα ισχύος από τον κάδο 

ακαθαρσιών.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό κώνου. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το φίλτρο επίπεδου 

δίσκου τραβώντας προς τα πίσω τον πλαστικό δακτύλιο συγκράτησης με το δάχτυλό 
σας και ανασηκώνοντάς τον για να βγει. 

4. Αντικαταστήστε το φίλτρο επίπεδου δίσκου. Τοποθετήστε το φίλτρο πάνω από το 
κεντρικό τμήμα της σήτας. Επανατοποθετήστε το δακτύλιο συγκράτησης πιέζοντας 
το δακτύλιο. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος συναρμόζεται τέλεια κάτω από τις τρεις 
προεξοχές της πλαστικής σήτας. Επανατοποθετήστε το προστατευτικό κώνου. 
Βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό άκρο του κώνου εδράζεται στο ελαστικό χείλος γύρω από 
την περιφέρεια της μονάδας ισχύος και επανατοποθετήστε τη βίδα.
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ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Health-Mor εγγυάται ότι η μονάδα κανίστρου, το μοτέρ, ο εύκαμπτος σωλήνας, ο κύλινδρος, 
το ακροφύσιο ισχύος και τα εξαρτήματα του συστήματος καθαρισμού Majestic® Home Cleaning 
System δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα στο υλικό και την εργασία για πέντε έτη από την 
ημερομηνία αγοράς και ότι το μοτέρ του ακροφυσίου ισχύος δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα 
στο υλικό και την εργασία για τρία χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Η παρούσα εγγύηση 
δεν καλύπτει: (1) χρήση του Majestic® για εμπορικούς, θεσμικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, 
σκοπούς ενοικίασης ή άλλους σκοπούς μη οικιακής χρήσης, (2) αντικείμενα που υπόκειται σε 
φυσιολογική φθορά όπως, ενδεικτικά, βούρτσες, ιμάντες, ρουλεμάν, τσιμούχες και φίλτρα, (3) 
ζημιά εξαιτίας κακής χρήσης ή αμέλειας, (4) ζημιά που προκαλείται από τη χρήση σε ένταση ή 
τάση ρεύματος με τιμές διαφορετικές από τις αναγραφόμενες στην πινακίδα ονομαστικών τιμών, 
(5) ζημιά που προκαλείται από εργασίες συντήρησης οι οποίες εκτελούνται από άτομα που δεν 
ανήκουν στην Health-Mor ή δεν αποτελούν εξουσιοδοτημένους διανομείς ή/και κέντρα σέρβις, 
(6) το κόστος μεταφοράς, συλλογής, παράδοσης, επισκέψεις κατ' οίκον ή κλήσεις σέρβις, και (7) 
ζημιά που προκαλείται από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών ή/και φίλτρων.
Η Health-Mor θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τα ελαττωματικά εξαρτήματα στο πλαίσιο 
της παρούσας εγγύησης υπό την προϋπόθεση ότι το Majestic® ή το ελαττωματικό εξάρτημα θα 
επιστραφεί, με προπληρωμένα τα έξοδα μεταφοράς, συνοδευόμενο από γραπτή απόδειξη της 
ημερομηνίας αγοράς και του αριθμού σειράς, στον εξουσιοδοτημένο διανομέα από τον οποίο 
αγοράσατε το προϊόν ή στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Department, 
Health-Mor, 1 American Road, Suite 1250, Brooklyn, Ohio 44144, USA) ή με γραπτή άδεια από 
την Health-Mor, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί σέρβις στο 
πλαίσιο της εγγύησης. Πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να 
εκτελούν σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης είναι διαθέσιμες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με 
το Τμήμα Σχέσεων Καταναλωτών της Health-Mor, στο 440-846-7800. Αν το Majestic® ή μέρος 
του διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου ότι είναι ελαττωματικό όσον αφορά τα υλικά ή την εργασία, θα 
επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της Health-Mor και θα επιστραφεί 
στον αποστολέα, με χρέωση των μεταφορικών ή ταχυδρομικών τελών. Δεν πρόκειται να 
καταβληθεί επιστροφή χρημάτων για την αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων ή για σέρβις 
που έγινε εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, εάν έχει πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε 
άλλον εκτός από τον Εξουσιοδοτημένο διανομέα από τον οποίο αγοράστηκε το Majestic® ή από 
την Health-Mor, χωρίς να έχει ληφθεί γραπτή άδεια από την Health-Mor.
Η παρούσα εγγύηση είναι άκυρη και δεν έχει ισχύ, εκτός εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: (1) το Majestic® αγοράστηκε από Εξουσιοδοτημένο διανομέα της Health-Mor, (2) 
ο σειριακός αριθμός του κατασκευαστή για το Majestic® δεν έχει τροποποιηθεί, παραμορφωθεί ή 
αφαιρεθεί, (3) το Majestic® έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
οδηγιών και δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης, (4) έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο γνήσια 
φίλτρα FilterQueen® ή/και εξαρτήματα με το Majestic®.
Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση ελαττώματος ή ελαττωματικού εξαρτήματος στο πλαίσιο 
της παρούσας εγγύησης θα καλύπτεται από εγγύηση για ένα έτος ή μέχρι το τέλος της αρχικής 
περιόδου εγγύησης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερης διάρκειας. 
Δεν υπάρχει άλλη ρητή εγγύηση που να ισχύει για το Majestic® σας. Οι σιωπηρές εγγυήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ή της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για 
συγκεκριμένο σκοπό, περιορίζονται ως προς τη διάρκεια στην περίοδο ισχύος της παρούσας 
ρητής εγγύησης. Όλες οι επακόλουθες ή άλλες ζημιές που προκύπτουν από παραβίαση αυτής 
της εγγύησης εξαιρούνται από την κάλυψη υπό την παρούσα εγγύηση.
Η Health-Mor δεν αναλαμβάνει ή δεν εξουσιοδοτεί κανέναν να αναλάβει οποιαδήποτε επιπλέον 
ευθύνη.
Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε άλλα 
δικαιώματα τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία.
Η ακύρωση οποιουδήποτε περιορισμού της παρούσας εγγύησης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
των υπόλοιπων τμημάτων.

ΣΕΡΒΙΣ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ
Η Health-Mor συμφωνεί να ανακατασκευάσει ή να αντικαταστήσει το μοτέρ του κανίστρου 
Majestic® ή/και το μοτέρ του ακροφυσίου ισχύος ανά πάσα στιγμή μετά τη λήξη της αρχικής 
περιόδου εγγύησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω.
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1. Το Majestic® πρέπει να βρίσκεται στην κατοχή του αρχικού κατόχου, πρέπει να έχει 
χρησιμοποιηθεί μόνο για οικιακούς σκοπούς και πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη 
αγοράς. Αυτή η πολιτική σέρβις δεν ισχύει για προϊόντα Majestic® που χρησιμοποιούνται για 
εμπορικές, θεσμικές, επαγγελματικές χρήσεις, για ενοικίαση ή για άλλη μη οικιακή χρήση.

2. Το Majestic® πρέπει να επιστραφεί, με προπληρωμένα τα μεταφορικά, στον Εξουσιοδοτημένο 
διανομέα Majestic® από τον οποίο είχε αγοραστεί ή στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας (Quality 
Assurance Department, Health-Mor, 1 American Road, Suite 1250, Brooklyn, Ohio 44144, USA). 
Ο κάτοχος πρέπει να πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς για την επιστροφή.

3. Η μέγιστη χρέωση για την ανακατασκευή του μοτέρ του κανίστρου του Majestic® θα είναι 99 
δολάρια ΗΠΑ και η μέγιστη χρέωση για την ανακατασκευή του μοτέρ του ακροφυσίου ισχύος 
θα είναι 29 δολάρια ΗΠΑ. Αυτό θα περιλαμβάνει το κόστος όλων των ανταλλακτικών και των 
εργατικών που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του μοτέρ του 
Majestic® ή/και του μοτέρ του ακροφυσίου ισχύος. Θα υπάρξει μια χρέωση, με τις εκάστοτε 
ισχύουσες τιμές, για τυχόν ανταλλακτικά που θα λείπουν από το Majestic® κατά τη στιγμή 
της παράδοσης για ανακατασκευή, εφόσον τα ανταλλακτικά αυτά είναι απαραίτητα για την 
αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του Majestic®, καθώς και κάθε ανταλλακτικό που είναι 
αναγκαίο ή απαιτείται, εκτός από το μοτέρ του κανίστρου ή/και το μοτέρ του ακροφυσίου ισχύος.

4. Αν υπάρχει ελάττωμα στο υλικό ή στην κατασκευή κατά την ανακατασκευή, το Majestic® θα 
ανακατασκευαστεί χωρίς χρέωση, υπό τον όρο ότι το Majestic® θα επιστραφεί εντός δύο ετών 
από την ανακατασκευή στην Health-Mor ή στον Εξουσιοδοτημένο διανομέα που πραγματοποίησε 
την ανακατασκευή, με προπληρωμένα τα μεταφορικά. Το Majestic® πρέπει να συνοδεύεται από 
έγγραφη απόδειξη της προηγούμενης ανακατασκευής.

5. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι άκυρη και δεν έχει ισχύ, εκτός εάν πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

 α) Το Majestic® αγοράστηκε από Εξουσιοδοτημένο διανομέα,
 β) Η μονάδα συνοδεύεται από απόδειξη αγοράς,
 γ) Ο σειριακός αριθμός του κατασκευαστή για το Majestic® δεν έχει τροποποιηθεί, παραμορφωθεί 

ή αφαιρεθεί,
δ) Δεν προκλήθηκε βλάβη στο μοτέρ λόγω κακής χρήσης, αμέλειας, χρήσης σε ένταση ή τάση 

ρεύματος διαφορετικής από εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών ή λόγω 
χρήσης μη γνήσιων κώνων φίλτρων FilterQueen® ή ανταλλακτικών. 

Επιστροφή και ανακύκλωση ΑΗΗΕ
Η ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
απαιτεί από τους κατασκευαστές ηλεκτρικών σκουπών και καθαριστών αέρα που πωλούνται σε 
χώρες της ΕΕ:

1. να τοποθετούν ανάλογη σήμανση στις νέες ηλεκτρικές σκούπες και τους καθαριστές αέρα, 
ώστε να ενημερώνονται οι πελάτες ότι οι συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται

2. να παραλαμβάνουν ηλεκτρικές σκούπες και καθαριστικά αέρα που επιστρέφονται από τους 
πελάτες στο τέλος της ζωής και

3. να χρηματοδοτούν την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους.

Η οδηγία ΑΗΗΕ τέθηκε σε ισχύ στις 13 Αυγούστου 2012 και οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν 
εκπληρώσει τους στόχους για την ανακύκλωση μέχρι τον Φεβρουάριο 2014.

Δήλωση συμμόρφωσης ΑΗΗΕ
Μέσω του Εξουσιοδοτημένου διανομέα μας, η Health-Mor παραλαμβάνει ηλεκτρικές σκούπες 
και καθαριστικά αέρα που επιστρέφονται για ανακύκλωση σύμφωνα με τις οικείες απαιτήσεις 
ανακύκλωσης του κράτους μέλους της ΕΕ στο τέλος της ζωής του προϊόντος.
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