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Συγχαρητήρια

Αγαπητέ Πελάτη της Kirby,

Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Έχετε τώρα ένα ανώτερο, 
πλήρες σύστημα οικιακής φροντίδας ειδικά σχεδιασμένο για 
να δώσει στο σπίτι σας και στα έπιπλά σας μια ομορφότερη 
εμφάνιση και να τα διατηρήσει για περισσότερο χρόνο. Πιο 
σημαντικό ακόμη, η επανειλημμένη χρήση του συστήματος 
Sentria™ Kirby® θα δώσει στο εσωτερικό του σπιτιού σας το 
καθαρό περιβάλλον που πάντα αναζητούσατε και που πράγματι 
δικαιούστε.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης σχεδιάστηκε 
για να σας βοηθήσει να επωφεληθείτε στο έπακρο από το 
σύστημα οικιακής φροντίδας Sentria και να χαρείτε τα άφθονα 
και χρήσιμα χαρακτηριστικά του. Το DVD Ιδιοκτήτη (όπου 
διατίθεται) θα σας εξηγήσει, βήμα προς βήμα, τη λειτουργία 
του μηχανήματός σας. Εμείς, στην εταιρεία Kirby, θέλουμε να 
γνωρίζετε ότι κάθε ένας πελάτης έχει μεγάλη σημασία για μας 
και σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Kirby.

Η εταιρεία Kirby, το έμβλημα της ανακαίνισης και της καλής 
ποιότητας για πάνω από 90 χρόνια, πουλά απευθείας από το 
εργοστάσιο τα προϊόντα αυτά σε περισσότερες από 60 χώρες. 
Θέλουμε να γνωρίζετε ότι για μας κάθε μας πελάτης είναι 
σημαντικός και γι’ αυτό το λόγο εκτιμούμε τη συνεργασία σας.

Χαρείτε λοιπόν το σύστημά σας οικιακής φροντίδας Sentria με 
όλες του τις δυνατότητες!

Το εγχειρίδιο αυτό έχει συνταχθεί για να σας βοηθήσει στη χρήση τόσο του συστήματος 
οικιακής φροντίδας Sentria της Kirby® όσο και του συστήματος οικιακής φροντίδας 
Sentria II™ της Kirby®

Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο διανομέα σας

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, U.S.A. Ανταλλακτικά 
και προμήθειες imd@kirbywhq.com 
Εξυπηρέτηση πελατών (00 800 547 292 72) consumer@kirbywhq.com 
www.kirby.com

Οι επωνυμίες Kirby, Micron Magic και Tech Drive είναι σήματα κατατεθέντα της Εταιρείας The Scott Fetzer Company. Η επωνυμία 
Sentria είναι εμπορικό σήμα της The Scott Fetzer Company
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Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας
Το Μοντέλο G10D της Sentria™ είναι Καταχωρημένο και Πιστοποιημένο απο τα Εργαστήρια των 
Ασφαλιστών (Underwriters Laboratories Inc.) ως προς τα πρότυπα ασφαλείας των Η.Π.Α. και του Καναδά ως 
συσκευή διπλής μονωσης. Τα μοντέλα 2930** και 2950** του Carpet Shampoo System (Συστήματος Πλύσης 
Χαλιών), τα μοντέλα 2931** και 2951** του Floor Care System (Συστήματος Φροντίδας Δαπέδου), το μοντέ-
λο 2935** Zippbrush, το μοντέλο 2932** Turbo Accessory System (Σύστημα Εξοπλισμού Τούρμπο) είναι επί-
σης Καταχωρημένα και Πιστοποιημένα ως Προαιρετικά Αξεσουάρ για χρήση με το μοντέλο Kirby®. Σε χώρες 
εκτος Βορείου Αμερικής, το μοντέλο G10E 230/240 βολτ και μοντέλο G10J 100 βολτ είναι εγκεκριμένα απο 
τις εθνικές αρχές πιστοποίησης οπως απαιτείται.

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ.

ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Sentria.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΏΣΕΤΕ TON ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΦΩΤΙΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ: 
• Μην αφήνετε τη συσκευή μόνη ή σε λειτουργία όταν είναι συνδεδεμένη με την παροχή ηλεκτρισμού. 

Αποσυνδέστε απο την παροχή οταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν οποιαδήποτε επιδιορθωση.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ύπαιθρο. Χρησιμοποιείτε μονο σε στεγνές επιφάνειες ή με το Kirby 

Σύστημα Πλύσης Χαλιών. Μην εκθέτετε στη βροχή. Να φυλάσσεται σε κλειστό χώρο.
• Μην επιτρέπετε τη χρήση της σαν παιχνίδι. Χρειάζεται στενή παρακολούθηση οταν χρησιμοποιείται απο 

παιδιά ή κοντά σε παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες 

σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν τεθεί υπό 
εποπτεία ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από τον υπεύθυνο για την ασφά-
λειά τους.

• Χρησιμοποιείτε μονο οπως περιγράφεται στο παρον εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μονο εξαρτήματα εγκεκρι-
μένα απο τον κατασκευαστή.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χαλασμένο καλώδιο ή φις. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί οπως πρέπει ή έχει 
πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει αφεθεί στο ύπαιθρο ή έχει πέσει σε νερο, επιστρέψτε τη σε εξουσιοδοτημένο 
διανομέα του κατασκευαστή ή σε κέντρο επισκευών.

• Μην τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή με το καλώδιο, μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο σαν χερούλι, μη 
κλείνετε πορτες επάνω στο καλώδιο και μη τεντώνετε το καλώδιο γύρω απο γωνίες ή αιχμηρές άκρες. Μη 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω στο καλώδιο. Κρατάτε το καλώδιο μακριά απο θερμαινομενες επιφάνειες.

• Μη βγάζετε το φις τραβώντας το καλώδιο. Τραβήξτε το φις και οχι το καλώδιο.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν τα ανοίγματα είναι 

φραγμένα. Διατηρείτε τα ανοίγματα ελεύθερα από σκόνη, χνούδι, τρίχες και ο,τιδήποτε μπορεί να μειώσει τη 
ροή του αέρα.

• Μην αφήνετε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάκτυλα και όλα τα μέρη του σώματος να πλησιάσουν στα 
ανοίγματα και στα κινούμενα μέρη της συσκευής.

• Διατηρείται τον άξονα του κινητήρα ελεύθερο από χνούδια, τρίχες και τη συσσώρευση υπολειμμάτων.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναρροφήσετε οτιδήποτε που καίει, σιγοκαίει ή βγάζει καπνο, οπως 

τσιγάρα, σπίρτα, πυρακτωμένα σωματίδια ή καυτές στάχτες.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναρροφήσετε εύφλεκτα υλικά.
• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να πιάνετε οτιδήποτε που καίει ή σιγοκαίει, ή βγάζει καπνο, 

οπως τσιγάρα, σπίρτα, μερη που ακτινοβολούν ή ζεστή στάχτη.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς σωστά τοποθετημένη σακούλα σκονης και/ή το φίλτρο.
• Κλείστε τη μονάδα (OFF) πριν βγάλετε το καλώδιο απο την πρίζα.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μεγάλη προσοχή σε σκάλες.
• Μην αναρροφείτε με τη συσκευή εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά, οπως βενζίνη και μη τη χρησιμοποιείτε σε 

περιορισμένες περιοχές οπου υπάρχουν ατμοί εύφλεκτων ή καύσιμων υλικών.
• Όταν χρησιμοποιείτε το Σύστημα Πλύσης Χαλιών, μη μεταχειρίζεστε εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά για το 

καθαρισμο χαλιών ή δαπέδων.
• Όταν χρησιμοποιείτε το Σύστημα Φροντίδας Δαπέδου, να μεταχειρίζεστε μονο γνήσια προϊόντα καθαρισμού 

της Kirby ή άλλα προϊόντα καθαρισμού ή κερώματος απο το εμποριο που προορίζονται για χρήση σε μηχα-
νήματα καθαρισμού.

• Αφαιρέστε το φις απο την παροχή στον τοίχο και επιτρέψτε στον κινητήρα να σταματήσει εντελώς πριν προ-
χωρήσετε σε τυχον καθαρισμο, επισκευή ή αλλαγή ανταλλακτικών της συσκευής.

• Η συσκευή αυτή προμηθεύεται με Διπλή Μονωση. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται απο τον 
διανομέα ή απο τα κέντρα σέρβις που είναι εγκεκριμένα απο το εργοστάσιο χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλ-
λακτικά Kirby. Διατηρείται έτσι η ασφαλή χρήση της συσκευής και προστατεύεται η εγγύηση που παρέχεται 
απο τον κατασκευαστή. 

• Κρατείστε ολα τα χημικά της Kirby μακριά απο παιδιά. Τα χημικά αυτά μπορούν να προξενήσουν ερεθισμο 
ή ενοχληση εάν καταπιωθούν ή έρθουν σε επαφή με τα μάτια.

• Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά στο Φορητο Ψεκαστήρα.
• Μη χρησιμοποιείτε εντομοκτονα ή χημικά προϊοντα στο Φορητο Ψεκαστήρα που πιθανώς να επηρεάσουν ή 

να τραυματίσουν το ανθρώπινο αναπνευστικο σύστημα, τα μάτια ή το δέρμα.
• Κατά το γυάλισμα να χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά προστασίας.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
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Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την αγορά ή τη λειτουργία του Συστήματος 
Οικιακής Φροντίδας Kirby, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο 
διανομέα σας:

Ή

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας Kirby μέσω:

ηλεκτρονική διεύθυνση  consumer@kirbywhq.com mail Consumer Relations
τηλέφωνο 00 800 547 292 72  1920 West 114th Street
φαξ 001-216-529-6146  Cleveland, Ohio 44102

Οι ώρες εργασίας μας είναι Δευτέρα με Παρασκευή, 8:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής.
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Για το Παρόν Εγχειρίδιο

Έχετε αγοράσει το καλύτερο - δεν αναμένετε τίποτα λιγότερο. Διαιρείται σε διάφορα τμήματα 
με βάση τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης του συστήματος Sentria™ της Kirby®. Μέσα 
σε κάθε τμήμα, απλές εικόνες που ακολουθούν τις βήμα- προς-βήμα οδηγίες θα σας βοηθή-
σουν να δείτε καλύτερα τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσετε για τη σωστή λειτουργία του 
συστήματος Sentria και των διαφόρων του εξαρτημάτων και προαιρετικών αξεσουάρ.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι: Θα βρείτε τις απεικονίσεις και περιγραφές κάθε εξαρτήματος 
του συστήματος οικιακής φροντίδας Sentria στο οπισθόφυλλο του εγχειριδίου. Παρακαλούμε 
αναφερθείτε σ’ αυτές τις εικονογραφήσεις και στους αντίστοιχους αριθμούς καθώς διαβάζετε 
το εγχειρίδιο.

Επιπλέον του Πίνακα Περιεχομένων στη σελίδα 3, θα βρείτε επίσης ένα Ευρετήριο στη σελίδα 
58 που θα σας παραπέμψει στις πληροφορίες που ζητάτε.

Για το Παρόν Εγχειρίδιο Ελπίζουμε πως το παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη θα σας βοηθήσει να 
απολαύσετε πολλά χρόνια ικανοποιητικής απόδοσης του συστήματος οικιακής φροντίδας 
Sentria της εταιρείας Kirby.
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Παραγγείλετε πάλι από τον τοπικό σας εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της Kirby τις  
αυθεντικές σακούλες-φίλτρα Micron Magic HEPA της Kirby με την τεχνολογία 

Kirby®

Γι’ αυτούς που εκτιμούν Ποιότητα, Αξιοπιστία και Απόδοση

With MicroAllergen Technology

Ο Οργανισμός Ταπήτων και Μοκετών 
(Carpet and Rug Institute) απένειμε στο 
σύστημα οικιακής φροντίδας της Kirby 
τη σφραγίδα έγκρισης «Gold Level» 
(«Χρυσό») επειδή ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του οργανισμού για την 
Αφαίρεση Ρύπων, Συγκράτηση Σκόνης 
και Διατήρηση Εμφάνισης.
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Αρχικές Σημειώσεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Το παρόν τμήμα περιγράφει τις γενικές πληροφορίες που χρειάζεστε όταν 
αρχίζετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα Sentria™. Περιλαμβάνει πληροφο-
ρίες για::

Μετακίνηση και μεταφορά του 
συστήματος σας
Χρήση του Μανδάλου Κλίσης στη 
Χειρολαβή
Το Μοχλό Ελέγχου με το Πόδι
Ρύθμιση του Υψους Καθαρισμού
Χρήση του Ενισχυτή Κίνησης Tech Drive®

Εγκατάσταση/Αλλαγή της Σακούλας- 
Φίλτρου μιας Χρήσεως
Εκκένωση του Συλλέκτη Mini Em-Tor
Τη Λειτουργία του Ανυψωτήρα του Ιμάντα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το τμήμα (όπως βέβαια και τα 
άλλα τμήματα του εγχειριδίου) πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας σύστημα 
οικιακής φροντίδας Sentria. 
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Ποτέ μην ελευθερώνετε το Μάνδαλο Κλίσης της Χειρολαβής χωρίς να κρατάτε τη 
χειρολαβή. Η χειρολαβή λειτουργεί με ελατήριο και μπορεί να περιστραφεί γρήγορα προς 
τα επάνω όταν ελευθερωθεί.

Αρχικές Σημειώσεις 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
Το σύστημά σας Sentria είναι εξοπλισμένο με ενισχυτή κίνησης Tech 
Drive®. Για να σπρώξετε τη μονάδα σας, ενώ ο κινητήρας βρίσκεται εκτός 
λειτουργίας, θα πρέπει να θέσετε εκτός λειτουργίας (απεμπλέξετε) το 
Πέδιλο Tech Drive �.

Θέσετε εκτός λειτουργίας (OFF) τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive πιέζοντας 
προς τα κάτω την γκρίζα πλευρά «Ν» (με την ένδειξη «Ν» για Neutral - 
Νεκρά) του πέδιλου N/D του Tech Drive. (Δείτε στη σελίδα 8 για  
περισσότερες πληροφορίες.) �

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ ΜΑΝΔΑΛΟ
Η Χειρολαβή με Μάνδαλο � σας επιτρέπει να ανασηκώσετε το εμπρόσθιο 
τμήμα του συστήματος Sentria πάνω από κατώφλια ή χαλιά. Για το σκοπό 
αυτό, σπρώξτε τη Χειρολαβή με Μάνδαλο προς τη σακούλα. Με την κίνηση 
αυτή, η λαβή θα χαμηλώσει μόνο κατά ένα μέρος. Αυτό σας επιτρέπει να 
σπρώξετε προς τα κάτω την κλειδωμένη χειρολαβή και να ανασηκώσετε το 
εμπρόσθιο τμήμα της μονάδας. �

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΙΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ
Μετακινήστε τον Μοχλό του Μανδάλου Κλίσης μακριά από τη σακούλα. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα κλειδώσετε τη βάση στη θέση του όταν ανασηκώ-
νετε τη μονάδα από το πάτωμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Μοχλός του Μανδάλου Κλίσης πρέπει να βρίσκεται πάντα 
στο κέντρο όταν σκουπίζετε το πάτωμα. �

ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Χρησιμοποιήστε είτε τη Κάτω Χειρολαβή Μεταφοράς στο κέντρο της  
χειρολαβής ή την Άνω Χειρολαβή Μεταφοράς πάνω από τη σακούλα  
για να σηκώσετε και να μεταφέρετε το σύστημα. �

ΠΡΟΣΟΧΗ:!

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ
To Toe-Touch Control �, �, που βρίσκεται πάνω από τον εμπρόσθιο 
τροχό, ανυψώνει και χαμηλώνει το εμπρόσθιο τμήμα του συστήματός  
σας Sentria.

Πιέστε με το πόδι το Κάτω Πέδιλο του Μοχλού Ελέγχου ανασηκώσετε το 
πρόσθιο μέρος. �
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Για να αποφύγετε ενδεχόμενη ζημία σε μαλακά πλακάκια ή να 
κάνετε γραμμές σε κερωμένα και στιλβωμένα δάπεδα χωρίς χαλιά, 
αποσυνδέστε το πέδιλο Tech Drive. 

Αρχικές Σημειώσεις 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Το Toe-Touch Control, που βρίσκεται πάνω από τον εμπρόσθιο τροχό, ανυψώ-
νει και χαμηλώνει το εμπρόσθιο τμήμα του συστήματος, λέγεται Στόμιο Ισχύος. 
Οι αριθμημένες ρυθμίσεις αναφέρονται στο χαλί και στα δάπεδα. Οι ρυθμίσεις 
με κουκκίδες αναφέρονται στα εξαρτήματα και άλλες ανάγκες καθαρισμού.

Ενεργοποιήστε τη μονάδα και επιλέξτε το σωστό ύψος καθαρισμού. Πατήστε 
το Άνω Πέδιλο του Toe-Touch Control � όσο συχνά χρειάζεται, μέχρι η μονά-
δα να ρυθμιστεί στη χαμηλότερη θέση. 

Πατήστε το Κάτω Πέδιλο του Toe-Touch Control � κατά μία εγκοπή κάθε 
φορά για να ανέβει το Στόμιο Ισχύος στο επιθυμητό ύψος.

Βεβαιωθείτε ότι ακούτε ένα κλικ με κάθε θέση ανύψωσης. Μετρήστε τα κλικ 
έως την επιθυμητή ρύθμιση. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:!

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΟΝ) ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ 
ΚΙΝΗΣΗΣ TECH DRIVE (ΚΙΝΗΣΗ)
Το σύστημα Sentria είναι εξοπλισμένο με ενισχυτή κίνηση Tech Drive. Αυτό 
το καινοτομικό χαρακτηριστικό μειώνει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια που 
απαιτείται να μετακινήσετε το σύστημα Sentria εμπρός-πίσω.

Για να συνδέσετε τον Ενισχυτή Κίνησης Tech Drive πιέστε προς τα κάτω την 
κόκκινη πλευρά «D» (με την ένδειξη «D» για Drive - Κίνηση) του Πέδιλου N/D 
Tech Drive � που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον Κεντρικό Διακόπτη �

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημά σας Sentria χωρίς ενισχυτή κίνησης 
Tech Drive αν θέλετε. Απλώς βάλετε το πέδιλο Tech Drive στη Νεκρά. �

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
TECH DRIVE (ΝΕΚΡΑ)
Για να μετακινήσετε το σύστημα Sentria™ με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας 
(OFF) ή για να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς ενισχυτή κίνη-
σης, θα πρέπει να βάλετε το Tech Drive στη Νεκρά.

 Για να θέσετε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive στη Νεκρά, σπρώξτε προς τα 
κάτω την γκρίζα πλευρά «N» (με την ένδειξη «N» για Neutral - Νεκρά) του 
ενισχυτή κίνησης Tech Drive �. �

Ανύψωση μονάδας  Σκοπoς  

Χαμηλότερη ρύθμιση  Συνιστάται: Χαλιά 

1 κλικ προς τα πάνω  Προαιρετικό: Χοντρή μοκέτα

2 κλικ προς τα πάνω   Προαιρετικό: Μοκέτα με μεγάλη 
τρίχα

3 κλικ προς τα πάνω   Συνιστάται: Αφαίρεση των τρι-
χών κατοικιδίων

4+ κλικ προς τα πάνω   Σωλήνας και εξαρτήματα 
προσάρτησης  �
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Αρχικές Σημειώσεις

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν αλλάξετε τη σακούλα φίλτρου μίας χρήσης, βγάλτε το  
  καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι ο    
  κινητήρας και ο ανεμιστήρας έχουν σταματήσει.

Για να αφαιρέσετε μια χρησιμοποιημένη σακούλα φίλτρου μίας χρήσης.

Απασφαλίστε την εξωτερική μόνιμη σακούλα και τραβήξτε προς τα έξω τη 
σακούλα φίλτρου μίας χρήσης μαζί με τον άνω προσαρμογέα.

Ανασηκώστε τις χαρτονένιες προεξοχές που συνδέουν τη σακούλα φίλτρου 
μίας χρήσης με τον άνω προσαρμογέα. Κρατώντας τις χαρτονένιες προεξοχές, 
σύρετε τη χαρτονένια πρόσοψη που βρίσκεται στη σακούλα μίας χρήσης προς 
τα κάτω στην αντίθετη μεριά του άνω προσαρμογέα. 

Για να τοποθετήσετε νέα σακούλα φίλτρου μίας χρήσης.

Με απασφαλισμένη την εξωτερική μόνιμη σακούλα και τον άνω 
προσαρμογέα τραβηγμένο προς τα έξω, ακουμπήστε τη βάση της 
χαρτονένιας πρόσοψης στην κάτω προεξοχή του άνω προσαρμογέα. 

Στη συνέχεια, στρέψτε τη χαρτονένια πρόσοψη έτσι ώστε να έρθει 
πρόσωπο με την επίπεδη επιφάνεια του άνω προσαρμογέα. 

BΛυγίστε τις χαρτονένιες προεξοχές στο επάνω μέρος της πρόσοψης 
επάνω στα στηρίγματα, στο επάνω μέρος του άνω προσαρμογέα.

Τέλος, εισαγάγετε τον άνω προσαρμογέα και τη νέα σακούλα φίλτρου μίας 
χρήσης στην εξωτερική μόνιμη σακούλα και κλείστε τελείως το φερμουάρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σακούλα φίλτρου μίας χρήσης πρέπει να τοποθετείται πριν 
το σκούπισμα. Αντικαθιστάτε πάντα τη σακούλα φίλτρου μίας χρήσης, όταν η 
σκόνη φτάσει στην ένδειξη FULL στη σακούλα φίλτρου μίας χρήσης. Εάν δεν 
το κάνετε, θα επηρεαστεί η απόδοση. 

!

Χρησιμοποιείτε μόνο τις αυθεντικές σακούλες φίλτρου μίας χρήσης τύπου F της Kirby®.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ SENTRIA 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ F ΤΗΣ KIRBY.
Λειτουργική προσαρμογή • Εύκολη τοποθέτηση

2

1

3
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Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να πιάνετε βαριά αντικείμενα, όπως 
κέρματα, βίδες, πέτρες ή παρόμοια αντικείμενα. Μπορεί να προξενήσουν βλάβη στον 
ανεμιστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:!

Αρχικές Σημειώσεις 

ΛΟΥΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

4 Βεβαιωθείτε ότι το Λουρί Στήριξης της Σακούλας � είναι συνδεδεμένο με τον 
Άνω Προσαρμογέα �. Το λουρί Στήριξης της Σακούλας παρέχει την αναγκαία 
υποστήριξη για τη σωστή λειτουργία της Σακούλας-Φίλτρο μίας Χρήσης.

Εάν δεν είναι συνδεδεμένο, περάστε το λουρί μέσα από τη μικρή τρύπα 
στον Άνω Προσαρμογέα. Μετά εφαρμόστε την τρύπα στο λουρί πάνω στο 
κουμπί στον Άνω Προσαρμογέα.

Τέλος, βάλτε τον προσαρμογέα και τη νέα σακούλα μέσα στην Εξωτερική 
Μόνιμη Σακούλα � και κλείστε το φερμουάρ εντελώς για μέγιστη απόδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη πιό αποτελεσματική απόδοση του Συστήματος 
Φιλτραρίσματος, χρησιμοποιείτε μόνο Σακούλες Φιλτραρίσματος Micron 
Magic™ HEPA της Kirby®. Εάν η εξωτερική σακούλα έχει σχιστεί ή έχει 
υποστεί κάποια άλλη ζημιά, παρακαλούμε αντικατα- στήσετέ την αμέσως.�

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ  
MINI EM-TOR
Ο συλλέκτης Mini Em-Tor � είναι σχεδιασμένος για να συλλέγει μεγάλα 
και βαριά σωματίδια τα οποία μπορείτε να αδειάσετε αφαιρώντας το συλλέ-
κτη Mini Em-Tor.

1 Για να τον αφαιρέσετε, πιάστε το συλλέκτη Mini Em-Tor από τη χειρολαβή 
που παρέχεται και περιστρέψτε τον μακριά από το σώμα του συστήματος όσο 
περισσότερο γίνεται και κατόπιν βγάλτε τον ανασηκώνοντάς τον.

Το επάνω μέρος της σακούλας ελευθερώνεται από τη χειρολαβή πιέζοντας 
το Κουμπί Αποδέσμευσης της Σακούλας �. Αφού αφαιρέσετε το συλλέκτη 
Mini Em-Tor και ολόκληρο το συγκρότημα της Σακούλας, τοποθετήστε 
το εμπρόσθιο άνοιγμα του συλλέκτη Mini Em-Tor σε μια εφημερίδα και 
ανακινήστε τον για να αφαιρέσετε τα σωματίδια. 

2 Για να τοποθετήσετε πάλι το συλλέκτη Min Em-Tor στη θέση του, συνδέ-
στε πάλι ολόκληρο το Συγκρότημα της Σακούλας εισάγοντας το Γλωσσίδι 
Ασφαλείας της Σακούλας � στο πάνω μέρος της σακούλας μέσα στη 

σχισμή που βρίσκεται κάτω από το Κουμπί Αποδέσμευσης της Σακούλας. �.

Τέλος, ευθυγραμμίστε το ανασηκωμένο ενδεικτικό βέλος στο συλλέ-κτη Mini 
Em-Tor με το ενδεικτικό βέλος στο Στόμιο Εξόδου Αέρα �. Περιστρέψτε το συλ-
λέκτη Mini Em-Tor προς το σύστημα Sentria και ασφαλίστε το στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο συλλέκτης Mini Em-Tor πρέπει να είναι καλά ασφα-λισμένος στη 
θέση του διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει η μονάδα. �

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ
Ο Ανυψωτήρας του Ιμάντα � στο σύστημα σας Sentria χρησιμοποιείται για 
δύο σκοπούς:

1) Για να συνδέει και να αποσυνδέει την Περιστρεφόμενη Βούρτσα. Όταν η 
Περιστρεφόμενη Βούρτσα έχει αποσυνδεθεί, το σύστημα Sentria μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν σκούπα απευθείας αναρρόφησης (σελίδα 15) και:

2) Επιτρέπει την αφαίρεση του Στομίου Ισχύος κατά τη μετατροπή του 
συστήματος Sentria για χρήση με διάφορα εξαρτήματα και προαιρετικά 
αξεσουάρ. 

Προς αποφυγή ζημιάς στον ιμάντα, απενεργοποιήστε το σύστημα Sentria 
πριν χρησιμοποιήσετε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα. 
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ 
(συνέχεια)

1 Για να χρησιμοποιήσετε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα, πρέπει πρώτα να ανυψώ-
σετε το Κάλυμμα του Προβολέα ㉑. 

2 Ξεδιπλώστε το χερούλι του Ανυψωτήρα του Ιμάντα �. Γυρίστε το και μετακι-
νήστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα εντελώς προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) 
μέχρι να σταματήσει και τα δύο κόκκινα βέλη να είναι ευθυγραμμισμένα. 

Η κίνηση αυτή επιμηκύνει τον ιμάντα και τον αφαιρεί από τον άξονα του κινητήρα. 
Επιστρέψτε το χερούλι του Ανυψωτήρα του Ιμάντα στην κλειστή θέση του.

Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα σας Sentria™ σαν σκούπα απευθείας αναρ-
ρόφησης, απλώς κατεβάστε το Κάλυμμα του Προβολέα. Η Περιστρεφόμενη 
Βούρτσα είναι τώρα αποσυνδεμένη και δεν θα περιστραφεί όταν επανενερ-
γοποιήσετε τη συσκευή με τον διακόπτη (ON). 

3 Ο Iμανίας θα τενιωθή στο πάνω μέρος του στομίου, όχως φαίνεται! 

4 Για να συνδέσετε πάλι τον ιμάντα έτσι ώστε να γυρίζει η Περιστρεφόμενη 
Βούρτσα, απλώς ανασηκώστε το Κάλυμμα του Προβολέα και χρησιμοποιήστε 
το χερούλι για να στρέψετε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα εντελώς προς τα δεξιά 

(δεξιόστροφα) έως ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα βέλη. Μετά χαμηλώστε το 
Κάλυμμα του Προβολέα.

Η Περιστρεφόμενη Βούρτσα τώρα θα περιστραφεί όταν ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή με το Κεντρικό Διακόπτη (ON).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αποθήκευσης για ικανό χρονικό διάστημα ο 
ιμάντας δεν πρέπει να είναι συνεχώς τεντωμένος. Βεβαιωθείτε ότι τα πράσι-
να βέλη είναι ευθυγραμμισμένα πριν την αποθήκευση. 

5 Το σύστημά σας Sentria είναι εξοπλισμένο με Ενδεικτική Λυχνία 
Απόδοσης Περιστρεφόμενης Βούρτσας �, που βρίσκεται στην πάνω 
δεξιά πλευρά του Στομίου Ισχύος. Ο σκοπός του είναι η ένδειξη 

σωστής λειτουργίας της Περιστρεφόμενης Βούρτσας.

Σάν το Σνδεικτικό Λαμπάκι της Περιστρεφόμενης Βούρτσας αναβοσβήνει 
περιοδικά ή δεν ανάβει όταν χρησιμοποιείτε το Στόμιο Ισχύος, ο Ιμάντας 
της Περιστρεφόμενης Βούρτσας ίσως να μη δουλεύει σωστά. Είτε ο Ιμάντας 
δεν είναι συνδεδεμένος είτε χρειάζεται αντικατάσταση.

Πα να αντικαταστήσετε τον Ιμάντα της Περιστρεφόμενη Βούρτσας, ο 
οποίο; ονομάζεται επίση; Ιμάντας Στομίου Ισχύος, δείτε τηοελίέα 46. �

Αρχικές Σημειώσεις
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Όρθια και Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το σύστημα σας οικιακής φροντίδας Sentria™ προσφέρει πολλαπλές εφαρ-
μογές. Στο παρόν τμήμα θα συζητήσουμε τις εξής:

Διαχείριση του καλωδίου σε όρθια θέση
Χρήση του συστήματός σας Sentria ως 
Όρθια Ηλεκτρική Σκούπα
Χρήση της Όρθιας Ηλεκτρικής Σκούπας 
σαν Σκούπα Απευθείας Αναρρόφησης
Βάτα Σκληρού Δαπέδου (Προαιρετικό)
Χρήση του συστήματός σας Sentria ως 
Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα
Καθαρισμό Στρωμάτων και Σκαλιών με 
Χαλιά
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Όρθια και Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ

Η χειρολαβή της όρθιας ηλεκτρικής σκούπας του συστήματος Sentria περι-
λαμβάνει μια σειρά γάντζων και συνδετήρων για να κρατούν το καλώδιο 
εκτός εδάφους και προσαρμοσμένο στη χειρολαβή, προς διευκόλυνσή σας. 

1 Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα Sentria™ σε όρθια θέση, πιάστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας στους δύο δέκτες καλωδίου που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της 
χειρολαβής. 

2 Ενώ κρατάτε τον Επάνω Γάντζο Καλωδίου στην επάνω θέση, ή στη θέση ρολο-
γιού 12 η ώρα, περάστε το καλώδιο προς την πίσω πλευρά της μονάδας και γλι-
στρήστε το καλώδιο μέσα στο σύστημα συγκράτησης σχήματος C στον επάνω 

γάντζο καλωδίου. Μπορείτε τώρα να τυλίξετε το καλώδιο γύρω από τους επάνω και 
κάτω γάντζους συγκράτησης για αποθήκευση. Για την ταχεία απελευθέρωση του καλω-
δίου για χρήση του, περιστρέψτε τον επάνω γάντζο προς τα κάτω στη θέση 6 η ώρα του 
ρολογιού. Ο συγκρατητής σχήματος C είναι σχεδιασμένος για να συγκρατεί σταθερά το 
καλώδιο στη θέση του και να εμποδίζει την πρώτη θηλιά να πέσει στο δάπεδο.

Σημείωση: Μπορείτε να εισάγετε ή να αφαιρέσετε το καλώδιο από 
τον συγκρατητή σχήματος C μόνο όταν ο συγκρατητής είναι στη θέση 
12 η ώρα. �
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Όρθια και Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα 

ΟΡΘΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

Πριν αρχίσετε να σκουπίζετε, είναι σημαντικό να έχετε ρυθμίσει το ύψος 
του Στομίου Ισχύος ㉕ σωστά. Αυτό σας παρέχει τη καλύτερη απόδοση για 
σκούπισμα. 

Το σωστό ύψος ρυθμίζεται ως εξής:

1 Ενεργοποιήστε το σύστημα Sentria™ πατώντας τον κεντρικό 
διακόπτη. 

2 Πατήστε το Άνω Πέδιλο Toe-Touch Control (8) όσο συχνά 
χρειάζεται για να κατεβάσετε το στόμιο στη χαμηλότερη ρύθμισή 
του.

3 Πατήστε το Κάτω Πέδιλο του Toe-Touch Control � κατά μία 
εγκοπή κάθε φορά για να ανυψώσετε το Στόμιο Ισχύος στο 
επιθυμητό ύψος. 

Βεβαιωθείτε ότι ακούτε ένα κλικ με κάθε θέση ανύψωσης. Μετρήστε τα 
κλικ έως την επιθυμητή ρύθμιση. 

Χαμηλότερη ρύθμιση
1 κλικ προς τα πάνω
2 κλικ προς τα πάνω Προαιρετικό:
3 κλικ προς τα πάνω

4+ κλικ προς τα πάνω

Ανύψωση μονάδας Σκοπός
Προαιρετικό: Χοντρή μοκέτα
Μοκέτα με μεγάλη τρίχα
Συνιστάται: Αφαίρεση των τρι-
χών κατοικιδίων
Σωλήνας και εξαρτήματα 
προσάρτησης 
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4 Εάν θέλετε, μπορείτε να συμπλέξετε τον ενισχυτή κίνησης Tech 
Drive® πατώντας την κόκκινη πλευρά «D» (με την ένδειξη «D» για 
Drive - Κίνηση) του Πέδιλου N/D Tech Drive � που βρίσκεται 

ακριβώς κάτω από τον Κεντρικό Διακόπτη � 

5 Για να απενεργοποιήσετε (OFF) το σύστημα Sentria™, πατήστε το 
Κάτω Πέδιλο του Toe-Touch Control® εντελώς προς τα κάτω έως 
ότου το στόμιο ανασηκωθεί εντελώς.

Απενεργοποιήστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive πατώντας πάνω στην 
γκρίζα πλευρά «Ν» (με την ένδειξη «Ν» για Neutral -Νεκρά) του Πέδιλου 
N/D Tech Drive.

Απενεργοποιήστε το σύστημα Sentria πιέζοντας τον Κεντρικό Διακόπτη � 
και κατόπιν βγάζοντας το φις από την πρίζα. �

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Η Ηλεκτρική Σκούπα με Απευθείας Αναρρόφηση, σας επιτρέπει να καθα-
ρίζετε σκληρά δάπεδα, ελεύθερα χαλάκια και ευαίσθητα χαλιά χωρίς τη 
Περιστρεφόμενη Βούρτσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν σκουπίζετε με Απευθείας Αναρρόφηση χωρίς τη Βάτα 
Σκληρού Δαπέδου, είτε σε χαλιά είτε σε γυμνό δάπεδο, χαμηλώστε το 
Στόμιο όσο το δυνατό πιο κοντά στο δάπεδο χωρίς να αγγίζετε το δάπεδο.

1 Με το σύστημα Sentria απενεργοποιημένο (OFF), ανυψώστε το 
Κάλυμμα του Προβολέα ㉑. 

2 Ξεδιπλώστε το χερούλι του Ανυψωτήρα του Ιμάντα �. Γυρίστε το 
και μετακινήστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα εντελώς προς τα αριστε-
ρά (αριστερόστροφα) μέχρι να σταματήσει και τα δύο κόκκινα βέλη 

είναι ευθυγραμμισμένα (δείτε στη σελίδα 10). Επιστρέψτε το χερούλι του 
Ανυψωτήρα του Ιμάντα στην κλειστή θέση του.

Χαμηλώστε το Κάλυμμα του Προβολέα.

Η Περιστρεφόμενη Βούρτσα έχει τώρα αποσυνδεθεί και το σύστημα 
Sentria θα λειτουργήσει σαν Ηλεκτρική Σκούπα με Απευθείας  
Αναρρόφηση. �

Όρθια και Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα

Το Πέδιλο Tech Drive πρέπει να είναι στη νεκρά όταν χρησιμοποιείται τη σκούπα σε 
δάπεδα με σκληρή επιφάνεια.ΠΡΟΣΟΧΗ:!



16

Όρθια και Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα 

Πριν τοποθετήσετε τη Βάτα Σκληρού Δαπέδου, απενεργοποιήστε (OFF) τη συσκευή, 
βγάλτε το φις από τη παροχή στον τοίχο και βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας και η βούρτσα 
του ακροφυσίου έχουν σταματήσει.

ΒΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Προσαρμόζοντας την προαιρετική Βάτα Σκληρού Δαπέδου στο σύστημά 
σας Sentria™ μπορείτε να καθαρίσετε γυμνά δάπεδα. Απενεργοποιήστε 
(OFF) τη μονάδα και ανασηκώστε το Στόμιο Ισχύος ㉕ όσο πιο ψηλά 
γίνεται πιέζοντας το Κάτω Πέδιλο Toe-Touch Control �. Προσαρμόστε τη 
Βάτα Σκληρού Δαπέδου στο άνοιγμα του στομίου με τους συνδετήρες και 
τα ελατήρια της βάτας. Μετά χαμηλώστε το Στόμιο Ισχύος πατώντας το 
Άνω Πέδιλο του Μοχλού Ελέγχου �, μία εγκοπή κάθε φορά, μέχρις ότου οι 
ίνες ακουμπήσουν το δάπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Βάτα Σκληρού Δαπέδου θα πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται μόνο όταν η μονάδα λειτουργεί ως Ηλεκτρική Σκούπα Απευθείας 
Αναρρόφησης. �

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΑΝ ΦΟΡΗΤΗ ΣΚΟΥΠΑ

Εκτος του ότι είναι μια εξαίρετη Όρθια Ηλεκτρική Σκούπα, το σύστημα 
Sentria μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μια φορητή ηλεκτρική σκούπα για 
στρώματα και σκάλες με χαλιά.

1 Για να μετατρέψετε το σύστημα Sentria σε φορητή ηλεκτρική σκού-
πα, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη (OFF), ότι 
βγάλατε το φις από την πρίζα και ότι το πέδιλο Tech Drive® είναι στη 

Νεκρά.

Ελευθερώστε το Καπάκι της Εξωτερικής Μόνιμης Σακούλας από το 
Στήριγμα, πιέζοντας το Κουμπί Αποδέσμευσης της Σακούλας � και  
αφαιρώντας το καπάκι προς τα έξω. 

2 Αφαιρέστε το κορδόνι από τη χειρολαβή. Με την Όρθια Χειρολαβή 
� σε κατακόρυφη θέση, σπρώξτε το Κουμπί Αποδέσμευσης της 
Χειρολαβής �, που βρίσκεται στη βάση της χειρολαβής και τραβήξ-

τε τη χειρολαβή ευθεία προς τα πάνω και έξω από το άνοιγμα. (Το σχήμα δε 
δείχνει τη σακούλα για ευκρίνεια.) 

3 Τοποθετείστε τη Φορητή Χειρολαβή � στο ίδιο άνοιγμα απ’όπου 
βγάλατε την όρθια Χειρολαβή. Σπρώξτε τη καλά μέχρι να ασφαλι-
στεί. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:!
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Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού με τη φορητή σκούπα, κρατάτε τα μαλλιά και 
τα φαρδιά ρούχα μακριά από το σύστημα Sentria ενώ λειτουργεί.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι το πέδιλο Tech Drive® είναι στη νεκρά θέση όταν καθαρίζετε 
σκάλες ή στρώματα. Επιπλέον, η Περιστρεφόμενη Βούρτσα θα πρέπει να αποσυνδεθεί 
όταν καθαρίζετε στρώματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΑΝ ΦΟΡΗΤΗ ΣΚΟΥΠΑ 
(συνέχεια)

4 Διπλώστε το Σύστημα Σακούλας-Φίλτρου � στη μέση και σπρώξτε 
το Γλωσσίδι Ασφαλείας της Σακούλας � στην εγκοπή στη Φορητή 
Χειρολαβή μέχρι να ασφαλιστεί.

Τώρα είστε έτοιμοι για σκούπισμα με τη φορητή σκούπα ισχύος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε έπιπλα με ταπε-
τσαρία ενώ την έχετε μετατρέψει σε φορητή �

ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΧΑΛΙΑ

Τοποθετήστε το σύστημα Sentria™ σε ένα από τα σκαλιά με χαλί, ενώ υπο-
στηρίζετε το πίσω τμήμα. Ενεργοποιήστε τη μονάδα αφού είναι στη θέση 
της και βεβαιωθείτε ότι το πέδιλο Tech Drive® είναι στη θέση Νεκρά.

Κινήστε την ηλεκτρική σας σκούπα πίσω-μπρος, έτσι ώστε η 
Περιστρεφόμενη Βούρτσα να ανακινεί το χαλί και να ελευθερώνει τη  
σκόνη.�

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ο καθαρισμός των στρωμάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα σκα-
λιά με χαλί, εκτός του ότι πρέπει να αποσυνδέσετε την Περιστρεφόμενη 
Βούρτσα. (Εάν το στρώμα σας έχει φουντωτά κουμπιά στην επιφάνεια, η 
Περιστρεφόμενη Βούρτσα μπορεί να τα αποσπάσει).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη μεταφέρετε τη φορητή μονάδα με τον κινητήρα αναμμέ-
νο. Τοποθετήστε τη μονάδα στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε και 
κατόπιν ενεργοποιήστε τη μονάδα. Απενεργοποιήστε τη μονάδα για να τη 
μεταφέρετε σε άλλη τοποθεσία. 

Για σκούπισμα με απευθείας αναρρόφηση, ανυψώστε το Κάλυμμα του 
Προβολέα ㉑ και ξεδιπλώστε το χερούλι με σχήμα L στον Ανυψωτήρα του 
Ιμάντα �. Γυρίστε το και μετακινήστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα εντελώς 
προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) μέχρι να σταματήσει και τα κόκκινα 
βέλη να είναι ευθυγραμμισμένα. Η Περιστρεφόμενη Βούρτσα είναι τώρα 
αποσυνδεμένη και δεν θα περιστραφεί.

Επιστρέψτε το χερούλι του Ανυψωτήρα Ιμάντα στην κλειστή θέση του και 
χαμηλώστε το Κάλυμμα του Προβολέα. Χρησιμοποιείστε το Toe-Touch 
Control για να ρυθμίσετε το Στόμιο Ισχύος στο χαμηλότερο ύψος του. �

Όρθια και Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα

!
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Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Το σύστημα σας Sentria™ της Kirby® είναι εξοπλισμένο με πολλά εξαρτή-
ματα για πολλαπλή χρησιμότητα. Στο παρόν τμήμα θα συζητήσουμε  
τα εξής:

Αφαίρεση του Στομίου Ισχύος για να 
Μετατρέψουμε τη Συσκευή σε Σκούπα- 
Δοχείο
Χρήση των Εξαρτημάτων
Χρήση της Λαβής Ελέγχου Αναρρόφησης
Χρήση μονάδας ως φυσητήρα
Χρήση του Φορητού Ψεκαστήρα και του 
Φορητού Μηχανήματος Πλύσης
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Με κανονική χρήση, τριβή μεταξύ του ιμάντα και του μεταλλικού άξονα του κινητήρα 
μπορεί να προξενήσει τον μεταλλικό άξονα να καίει στην αφή.

5 Ασφαλίστε τον Σύνδεσμο του Σωλήνα Εξαρτημάτων στη θέση του 
γυρίζοντας την Ασφάλεια των Αξεσουάρ ㉒ εντελώς προς τα δεξιά 
(δεξιόστροφα). (Η Ασφάλεια των Αξεσουάρ θα σφίξει το Σωλήνα 

των Εξαρτημάτων στη μονάδα). 

Στη συνέχεια κατεβάστε το Κάλυμμα Προβολέα.

Με το σωλήνα των Εξαρτημάτων στη θέση της, η μονάδα θα ρυθμιστεί αυτό-
ματα σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας για χρήση με σωλήνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το σύστημα Sentria δεν λειτουργεί όταν ο Κεντρικός 
Διακόπτης είναι στη θέση ON, δείτε τη σελίδα �

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΣΚΟΥΠΑ-ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Όταν χρησιμοποιείτε τα διάφορα εξαρτήματα καθαρισμού, ο Σωλήνας 
Εξαρτημάτων συνδέεται στο πρόσθιο μέρος της συσκευής αντικαθιστώντας 
το Στόμιο Ισχύος ㉕.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέετε τον Σωλήνα Εξαρτημάτων, μπορείτε να διαλέ-
ξετε μεταξύ της Όρθιας Χειρολαβής � ή της Φορητής Χειρολαβής �. Για 
να εγκαταστήσετε τη Φορητή Χειρολαβή, δείτε στη σελίδα 16.

1 ΙΓια την εγκατάσταση του Σωλήνα Εξαρτημάτων, πρέπει πρώτα 
να αφαιρέσετε το Στόμιο Ισχύος. Για το σκοπό αυτό, πατήστε το 
Κάτω Πέδιλο του Toe-Touch Control � μέχρι τέρμα έως ότου το 

στόμιο ανυψωθεί εντελώς. Αποσυνδέστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive® 
πατώντας πάνω στην γκρίζα πλευρά «Ν» (με την ένδειξη «Ν» για Neutral - 
Νεκρά) του Πέδιλου N/D Tech Drive �. Απενεργοποιήστε (OFF) το σύστη-
μα Sentria™ πιέζοντας τον Κεντρικό Διακόπτη � και κατόπιν βγάζοντας το 
φις από την πρίζα 

2 Ανυψώστε το Κάλυμμα του Προβολέα ㉑ και ξεδιπλώστε το χερού-
λι με σχήμα L στον Ανυψωτήρα του Ιμάντα �. Γυρίστε το και 
μετακινήστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα εντελώς προς τα αριστερά 

(αριστερόστροφα) μέχρι να σταματήσει και τα κόκκινα βέλη είναι ευθυ-
γραμμισμένα.

3 Ξεκλειδώστε το Στόμιο Ισχύος γυρίζοντας την Ασφάλεια των 
Αξεσουάρ ㉒ εντελώς προς τα αριστερά (αριστερόστροφα). Στόμιο 
Ισχύος θα πρέπει να γείρει προς τα εμπρός όταν ελευθερωθεί. 

Αφαιρέστε το στόμιο από το  
σύστημα Sentria 

4 Στην άκρη σύνδεσης του Σωλήνα Εξαρτημάτων θα παρατηρήσετε 
δύο γάντζους. Τοποθετήστε τους γάντζους πάνω από τα άκρα της 
Ράβδου Σύνδεσης ㉔ και σπρώξτε το άνοιγμα του σωλήνα προς το 

σύστημα Sentria. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα

Διατηρείται τον άξονα του κινητήρα ελεύθερο από χνούδια, τρίχες και τη συσσώρευση 
υπολειμμάτων.ΠΡΟΣΟΧΗ!
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ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Ένας ή δύο Σωλήνες Επέκτασης μπορούν να προσαρτηθούν στην άκρη του 
σωλήνα για να επεκτείνουν την απόσταση χρήσης και να βοηθήσουν στην 
απόδοση διαφόρων εξαρτημάτων. �

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Το Ακροφύσιο Επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυμνά δάπεδα ή για 
καθαρισμό της επιφάνειας χαλιών ή κάτω από χαμηλά έπιπλα.

Οι λαστιχένιες ρόδες του ακροφυσίου του επιτρέπουν να γλιστράει με άνεση 
και ομαλά στην επιφάνεια σκληρών δαπέδων χωρίς να προξενεί αμυχές και να 
καθαρίζει με μέγιστη ισχύ. �

Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα

ΒΟΥΡΤΣΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

Η Βούρτσα Ξεσκονίσματος μπορεί να προσαρτηθεί στο Σωλήνα 
Εξαρτημάτων ή στους Σωλήνες Επέκτασης για ξεσκόνισμα οποιασδήποτε 
επιφάνειας, ακόμη και κυρτών ή ανώμαλων επιφανειών.�

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Για να προσαρτήσετε εργαλεία στο σωλήνα, σπρώξτε ελαφρά ενώ  
γυρίζετε το μικρότερο άκρο του σωλήνα μέσα στο εργαλείο. �
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ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ

Το Ακροφύσιο Ταπετσαριών χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ταπετσαρι-
ών επίπλων, σκαλοπατιών με χαλί και ρούχων. Μπορεί επίσης να χρησιμο-
ποιηθεί και για τον καθαρισμό του εσωτερικού αυτοκινήτων. �

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ 
ΒΟΥΡΤΣΑ

Χωρίς την αποσπώμενη βούρτσα, το Εργαλείο Σχισμών χρησιμοποιείται για 
καθαρισμό σχισμών, ρωγμών, γωνιών, εγκοπών και στενών ανοιγμάτων.

 

Εγκαταστήστε την αποσπώμενη βούρτσα στην άκρη του Εργαλείου 
Σχισμών για να καθαρίσετε γωνίες, χνουδωτά κουμπιά, μεταξύ των φύλλων 
των σωμάτων του καλοριφέρ και σιδηροδρόμους συρόμενων  
παραθύρων. �

ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗΣ

Για να καθαρίσετε τοίχους, οροφές, κουρτίνες και άλλες επιφάνειες, προ-
σαρμόστε τη Βούρτσα Τοίχου και Οροφής στη Λαβή Ελέγχου Ροής. Μετά 
προσαρμόστε τη Λαβή Ελέγχου Ροής στους Σωλήνες Επέκτασης όπως 
δείχνει το σχήμα. Επιπλέον της μείωσης της αναρρόφησης που παρέχει, η 
Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης έχει τη σωστή κλίση για άνετο καθάρισμα των 
τοίχων και της οροφής.

Συμβουλή: Για να καθαρίσετε τη επάνω επιφάνεια πόρτων ή μαρκιζών ή 
βιβλίων σε ράφια, περιστρέψτε τη Βούρτσα Τοίχου και Οροφής  
κατά 180°. �

Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα
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Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό μοκετών ή των δαπέδων  
αυτοκινήτου. �

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΛΑΒΗ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Μερικές φορές όταν χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα, για παράδειγμα όταν 
καθαρίζετε κουρτίνες ή ευαίσθητα αμπαζούρ, θα θέλατε ίσως να ελέγχετε 
την ισχύ της αναρρόφησης.

Η Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης περιλαμβάνει μια βαλβίδα για τον έλεγχο 
της δύναμης της αναρρόφησης. Κινήστε το μοχλό πίσω-μπρος μέχρι να 
βρείτε τη κατάλληλη ισχύ αναρρόφησης.

Η Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς τους 
Σωλήνες Επέκτασης. �

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Η Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στην άκρη 
των Σωλήνων Επέκτασης, για να καθαρίσετε προς τα επάνω, είτε στην αρχή 
των Σωλήνων Αναρρόφησης για να καθαρίσετε προς τα κάτω. �
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4 Όταν χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα του φυσητήρα, πρέπει να προ-
σαρμόσετε το Προστατευτικό Καπάκι Εισόδου Αέρα στο εμπρόσθιο  
τμήμα της μονάδας.

Προσαρμόστε το Προστατευτικό Καπάκι Εισόδου Αέρα στη Ράβδο 
Σύνδεσης ㉔ με τον ίδιο τρόπο που ασφαλίσατε το Σωλήνα Εξαρτημάτων. 
Ασφαλίστε το γυρίζοντας την Ασφάλεια των Αξεσουάρ ㉒ εντελώς προς τα 
δεξιά (δεξιόστροφα). 

Στη συνέχεια κατεβάστε το Κάλυμμα Προβολέα. 

3 Ξεκλειδώστε το Στόμιο Ισχύος ㉕ γυρίζοντας την Ασφάλεια των 
Αξεσουάρ ㉒ εντελώς προς τα αριστερά (αριστερόστροφα). Το 
Στόμιο Ισχύος θα πρέπει να γείρει προς τα εμπρός όταν ελευθερωθεί. 

Αφαιρέστε το στόμιο από το σύστημα Sentria. 

2 Ανυψώστε το Κάλυμμα του Προβολέα ㉑ και ξεδιπλώστε το χερούλι 
του Ανυψωτήρα του Ιμάντα �. Γυρίστε το και μετακινήστε τον 
Ανυψωτήρα του Ιμάντα εντελώς προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) 

μέχρι να σταματήσει και τα κόκκινα βέλη να είναι ευθυγραμμισμένα 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ 

Το σύστημα Sentria μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και ως φυση- τήρας. 
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε το Στόμιο Ισχύος ㉕.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα Sentria ως φυσητή- ρα, 
μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην Όρθια Χειρολαβή � και στη Φορητή 
Χειρολαβή �. 

1 Απενεργοποιήστε (OFF) τη μονάδα, τοποθετήστε τον ενισχυτή 
κίνησης Tech Drive® στη Νεκρά (δείτε σελίδα 8 για λεπτομέρειες), 
βγάλτε τη μονάδα από την πρίζα του τοίχου και πατήστε το Κάτω 

Πέδιλο του Toe-Touch Control � μέχρι κάτω έως ότου το στόμιο ανασηκω-
θεί εντελώς. 

Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα
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6 Προσαρμόστε το μεγαλύτερο άκρο του Σωλήνα Εξαρτημάτων στο 
Στόμιο Εξόδου του Αέρα �. Ευθυγραμμίστε το Ενδεικτικό Βέλος 
στο Άκρο του Σωλήνα με το Ενδεικτικό Βέλος στο Άνοιγμα Εξόδου 

του Αέρα και γυρίστε το Σύνδεσμο του Σωλήνα προς τα δεξιά (δεξιόστρο-
φα) για να το ασφαλίσετε στη θέση του.

Εάν το σύστημα Sentria δεν λειτουργεί, δείτε τη σελίδα 51. �

ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Το σύστημα Sentria μπορεί να χρησιμοποιηθεί τώρα και ως φυσητήρας.

Προσαρμόζοντας το Εργαλείο Φουσκώματος στο Σωλήνα Εξαρτημάτων, μπο-
ρείτε να φουσκώσετε παιχνίδια, στρώματα αέρος ή άλλα φουσκωτά αντικεί-
μενα χαμηλής πίεσης μέχρι 1 psi (λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα πίεσης αέρος, 
περίπου 0.07 ατμόσφαιρες). �

Για να ξεφουσκώσετε αντικείμενα, συνδέστε το Σωλήνα Εξαρτημάτων στο 
εμπρόσθιο τμήμα της μονάδας και συνδέστε το Εργαλείο Φουσκώματος/
Ξεφουσκώματος στο Σωλήνα Εξαρτημάτων. Μετά προσαρμόστε το Σύστημα 
της Σακούλας στο Στόμιο Εξόδου του Αέρα.

Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε το σύστημα Sentria για να ξεφουσκώσε-
τε διάφορα αντικείμενα. 

Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ (συνέχεια)

5 Για να αφαιρέσετε ολόκληρο το Σύστημα της Σακούλας, πιάστε το 
συλλέκτη � Mini Em-Tor από τη χειρολαβή του που παρέχεται και 
περιστρέψτε τον προς τα έξω μακριά από το σύστημα Sentria όσο 

γίνεται περισσότερο. Κατόπιν βγάλτε τον ανασηκώνοντάς τον.

Απελευθερώστε το Καπάκι της Εξωτερικής Μόνιμης Σακούλας πιέζοντας 
το Κουμπί Αποδέσμευσης της Σακούλας � και γλιστρώντας το σάκο από 
πάνω προς τα κάτω. 



25

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χρώματα με βάση λάδια ή διαλυτικά οποιουδήποτε 
είδους στο Φορητό Ψεκαστήρα. Ο κινητήρας είναι ανοικτός στα σταγονίδια 
και θα μπορουσε να προκληθεί ανάφλεξη ευφλεκτων και αιωρουμενων 
διαλυτών.

Ο ΦΟΡΗΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ

Ο Φορητός Ψεκαστήρας χρησιμοποιείται μόνο όταν η συσκευή είναι σε 
Κατάσταση Φυσητήρα. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εναπόθεση 
πολλών διαφορετικών υγρών με βάση το νερό σε οποιαδήποτε επιφάνεια. 
Τα σταγονίδια μπορουν να ρυθμιστουν από πολυ λεπτά μέχρι χοντρά. �

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

1 Ξεβιδώστε το δοχείο από τον Φορητό Ψεκαστήρα και γεμίστε 
το κατά τα 3/4 της περιεκτικότητάς του με μη ευφλεκτο υγρό. 
Βεβαιωθείτε ότι ο βυθιζόμενος σωλήνας του ψεκαστήρα είναι  

προσαρμοσμένος. 

2 Βιδώστε το δοχείο σφικτά στο Φορητό Ψεκαστήρα και συνδέστε 
το Φορητό Ψεκαστήρα στην άκρη του Σωλήνα Εξαρτημάτων σε 
Κατάσταση Φυσητήρα.

Βεβαιωθείτε ότι το συστημα Sentria™ έχει ρυθμιστεί ως Μονάδα 
Φυσητήρα. Ο Σωλήνας Εξαρτημάτων πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο 
Στόμιο Εξόδου του Αέρα �. �

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

1 Κρατώντας το Φορητό Ψεκαστήρα οριζόντια, σκοπεύστε προς ένα 
φυλλο εφημερίδας. Ενεργοποιήστε (ΟΝ) το συστημα Sentria και 
πατήστε τη σκανδάλη του Φορητού Ψεκαστήρα, και ψεκάστε το μη 

ευφλεκτο διάλυμα στην εφημερίδα για να ελέγξετε τη μορφή των  
σταγονιδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πρέπει να γείρετε το Φορητό Ψεκαστήρα κατά τη 
διάρκεια του ψεκασμού, βάλτε λιγότερο διάλυμα στο δοχείο. Έτσι θα 
αποφυγετε μεγάλα σταγονίδια. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:!

Ηλεκτρική Σκουπα-Δοχείο και Εξαρτήματα
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Ποτέ μην πλένετε το Φορητό Ψεκαστήρα με εύφλεκτα καθαριστικά υγρά. 
Ο κινητήρας είναι ανοικτός στα σταγονίδια και μπορεί να προξενήσει την 
ανάφλεξή τους. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:!

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 
(συνέχεια)

2 Σκοπεύοντας μακριά από εσάς, ρυθμίστε τα σταγονίδια γυρίζο-
ντας το Κουμπί Ρύθμισης Ψεκασμού στη σκανδάλη του Φορητού 
Ψεκαστήρα. 

3 Ψεκάστε με αργές, σαρωτικές κινήσεις για να καλύψετε την επι-
φάνεια με το διάλυμα. Πάντα πιέζετε τη σκανδάλη εντελώς για να 
επιτρέψετε μέγιστη ροή. Έτσι θα έχετε και τον καλύτερο έλεγχο 

ψεκασμού. �

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

1 Αμέσως μετά τη χρήση, αδειάστε το δοχείο του Φορητού Ψεκαστήρα 
και πλύντε το με ζεστό, σαπούνι και νερό. 

2 Το σωληνάκι του Φορητού Ψεκαστήρα πρέπει επίσης να αφαιρεθεί 
και να πλυθεί (Μη ξεχάσετε να το επανατοποθετήσετε μετά το πλύ-
σιμο). 

Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

Το Φορητό Μηχάνημα Πλύσης χρησιμοποιείται μόνο όταν η συσκευή είναι 
σε Κατάσταση Φυσητήρα. Είναι σχεδιασμένο για γρήγορο και εύκολο 
καθάρισμα σκαλοπατιών με χαλιά και άλλες περιοχές που είναι δύσκολο να 
καθαριστούν με το Σύστημα Πλύσης Χαλιών. 

1 Για να προετοιμάσετε το Φορητό Μηχάνημα Πλύσης, προσαρμό-
στε το καπάκι του Φορητού Μηχανήματος Πλύσης στην άκρη του 
Φορητού Ψεκαστήρα. 

2 Αφαιρέστε το δοχείο από το Φορητό Ψεκαστήρα και γεμίστε το (3/4 
του δοχείου) με μείγμα Υγρού Καθαρισμού Χαλιών Kirby® (ανα-
μείξατε σύμφωνα με τις οδηγίες στη φιάλη). ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ 

ΜΟΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ KIRBY για καλύτερα αποτελέ-
σματα 

3 Βιδώστε το δοχείο σφικτά στο Φορητό Ψεκαστήρα και συνδέστε τον 
Ψεκαστήρα στην άκρη του Σωλήνα Εξαρτημάτων.

Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα Sentria™ έχει ρυθμιστεί ως Μονάδα Φυσητήρα. 
Ο σωλήνας Εξαρτημάτων θα πρέπει να συνδεθεί στην πλευρά του Στομίου Εξόδου 
Αέρα �. �

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 
(συνέχεια)

3 Το καπάκι στο πρόσθιο μέρος του Φορητού Ψεκαστήρα μπορεί να αφαιρεθεί 
επίσης, κάτι που επιτρέπει καθάρισμα του εσωτερικού του Ψεκαστήρα καθώς 
και του ακροφυσίου.

Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, πιέστε τα δύο γλωσσίδια στο πρόσθιο μέρος του 
ακροφυσίου και αφαιρέστε το. (Τα γλωσσίδια πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις σχι-
σμές στο πρόσθιο μέρος του Ψεκαστήρα όταν επανατοποθετείτε το ακροφύσιο στον 
Ψεκαστήρα).
Πληρώστε το δοχείο με νερό. Ψεκάστε με νερό μέχρις ότου τα σταγονίδια καθαρίσουν. 
Επανασυναρμολογείστε τον Ψεκαστήρα μετά το καθάρισμα για να μη χαθεί κάποιο 
εξάρτημα. �

Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα 
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Το Φορητό Μηχάνημα Πλύσης δεν συνιστάται για χρήση σε 
ταπετσαρίες ή υφάσματα όπως μετάξι, μπροκάρ ή βελούδο. Εάν δεν 
είστε σίγουροι, κάνετε μια δοκιμή σε ένα μικρό κομμάτι. Αφήστε το να 
στεγνώσει και ελέγξτε το πριν συνεχίσετε το πλύσιμο. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:!

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΥΣΗΣ

1 Πριν πλύνετε, καθαρίστε καλά την επιφάνεια με την  
ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.

Για να παρασκευάσετε αφρό, ενεργοποιήσετε το Sentria™ (ΟΝ) και 
πατήστε τη σκανδάλη του Φορητού Ψεκαστήρα. Θα δείτε αφρό να βγαίνει 
από το καπάκι.

Ο αφρός μπορεί να ψεκαστεί κατευθείαν στην επιφάνεια που πλένετε, ή σε 
μιά χαρτοσακούλα, ή σε ένα μπόλ και μετά να απαλειφθεί στην επιφάνεια 
που πλένετε 

2 Ρυθμίστε το Φορητό Ψεκαστήρα για σωστό αφρό γυρίζοντας το 
Κουμπί Ρύθμισης Ψεκασμού στη σκανδάλη. 

3 Τρίψτε τον αφρό στην επιφάνεια με μια μαλακή, καθαρή, άσπρη, 
βούρτσα ή σφουγγάρι μέχρις ότου εξαφανιστεί. Αφήστε την επιφά-
νεια να στεγνώσει εντελώς.

Μετά, καθαρίστε με την ηλεκτρική σκούπα και το κατάλληλο εργαλείο 
καθαρισμού. Έτσι θα αφαιρέσετε το ξηρό υπόλειμμα σκόνης και  
ακαθαρσιών. �

Ηλεκτρική Σκούπα-Δοχείο και Εξαρτήματα 
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Προαιρετικά Αξεσουάρ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Προαιρετικά Αξεσουάρ της Kirby® βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό τη 
χρησιμότητα του συστήματος Sentria™. Στο μέρος αυτό θα μιλήσουμε για  
τα εξής:

Χρήση του Συστήματος Πλύσης Χαλιών
Χρήση του Συστήματος Φροντίδας 
Δαπέδου
Χρήση του Συστήματος Εξοπλισμού 
Τούρμπο
Χρήση της Βούρτσας Zippbrush
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΠΛΥΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ

Πριν το πλύσιμο σκουπίστε τα χαλιά καλά με την ηλεκτρική σκούπα για 
καλύτερα αποτελέσματα. Μετά, αφαιρέστε την Εξωτερική Μόνιμη Σακούλα 
� και το Στόμιο Ισχύος ㉕ για να προετοιμάσετε τη συσκευή για πλύσιμο.

1 Χρησιμοποιώντας το χερούλι, γυρίστε το Στόμιο του Ανυψωτήρα 
Ιμάντα του Συστήματος Πλύσης Χαλιών προς τα δεξιά (δεξιόστρο-
φα) έως ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα βέλη. 

2 Περάστε τις εγκοπές στα πλάγια του Στομίου Συστήματος Πλύσης 
Χαλιών πάνω από τις εξωτερικές πλευρές του Δίσκου Συστήματος 
Πλύσης Χαλιών. �

3 Ενώ σπρώχνετε προς τα επάνω τον ιμάντα με το δάκτυλό σας, 
γυρίστε με το χερούλι τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα προς τα αριστερά 
(αριστερόστροφα όταν τον κοιτάζετε από μπροστά) έως ότου ευθυ-

γραμμιστούν τα κόκκινα βέλη. (Ο Γάντζος του Ανυψωτήρα του Ιμάντα θα 
γαντζώσει και θα τεντώσει τον ιμάντα) 

4 Πατήστε το Κάτω Πέδιλο Toe-Touch Control � μέχρι κάτω για να 
ανασηκώσετε το εμπρόσθιο τμήμα του συστήματος Sentria™. 

Προαιρετικά Αξεσουάρ
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 
ΧΑΛΙΩΝ (συνέχεια)

5 Σύροντας το Συγκρότημα Στομίου/Δίσκου του Συστήματος 
Καθαρισμού Χαλιού προς το σύστημα Sentria™ και πάνω από τον 
άξονα του κινητήρα ㉓ συνδέστε τους γάντζους στο κάτω πίσω 

τμήμα του στομίου με τη Ράβδο Σύνδεσης ㉔. 

6 Σπρώξτε το στόμιο προς τη μονάδα και στρέψτε την Ασφάλεια των 
Αξεσουάρ ㉒ προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) για να ασφαλίσετε το 
στόμιο στη θέση του. Για να συνδέσετε τον ιμάντα, γυρίστε με το 

χερούλι τον Ανυψωτήρα Ιμάντα εντελώς προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) έως 
ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα βέλη. Κατόπιν χαμηλώστε το κάλυμμα 
του προβολέα ㉑. ➤

7 Η Δεξαμενή Υγρού Καθαρισμού αποσπάται και πρέπει να πληρώνε-
ται και να εκκενώνεται στο νιπτήρα σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Δεξαμενή Υγρού Καθαρισμού αποσπάται και επανα-
τοποθετείται με τον ίδιο τρόπο όπως και ο συλλέκτης Mini Em-Tor (δείτε τη 
σελίδα 10 για λεπτομέρειες).

Ξεβιδώστε το μεγάλο καπάκι από το επάνω μέρος τος Δεξαμενής Υγρού και 
γυρίστε τη Βαλβίδα Ελέγχου Αφρού εντελώς προς τα αριστερά (αριστερό-
στροφα) για να την κλείσετε (OFF).

Κρατώντας τη Δεξαμενή Υγρού οριζόντια, γεμίστε τη μέχρι τη γραμμή πλή-
ρωσης με ζεστό (όχι καυτό) νερό.

Με το μεγάλο καπάκι από το επάνω μέρος της δεξαμενής, βάλτε τρία καπά-
κια Υγρού Καθαρισμού Kirby® στη Δεξαμενή Υγρού. Μη χρησιμοποιήσετε 
περισσότερο για να αποφύγετε υπερβολικό αφρό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δεξαμενή περιέχει αρκετό μείγμα υγρού καθαρισμού για 
τον καθαρισμό ενός χαλιού 10x12 ποδών (3x3.5m). Για μεγαλύτερα χαλιά 
θα χρειαστεί να ξαναγεμίσετε τη Δεξαμενή Υγρού.

Επανατοποθετείστε το μεγάλο καπάκι στο άνοιγμα στο πάνω μέρος της 
Δεξαμενής Υγρού. ➤

Προαιρετικά Αξεσουάρ



32

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 
ΧΑΛΙΩΝ (συνέχεια)

8 Προσέχοντας να μη χύσετε υγρό στο σύστημα ^βηΐτΐά™ ή στο 
δάπεδο, τοποθετήστε το άνοιγμα στο κάτω εμπρόσθιο τμήμα της 
Δεξαμενής Υγρού πάνω από το Στόμιο Εξόδου Αέρα � της μονάδας. 

Κλίνετε τη δεξαμενή του σαμπουάν προς τα έξω από τη μονάδα έως ότου 
ευθυγραμμιστούν τα βέλη. Μετά, γλιστρήστε τη Δεξαμενή Υγρού προς τα 
κάτω, επάνω στις προεξοχές ασφαλείας στο Στόμιο Εξόδου του Αέρα.

Περιστρέψτε τη Δεξαμενή Υγρού προς τη μονάδα (δεξιόστροφα) έως ότου 
ασφαλίσει στη θέση της. ➤

9 Σπρώξτε τον στρογγυλό «αγκώνα» του μικρού εύκαμπτου σωλήνα 
μέσα στην οπή στο δίσκο έως ότου πιάσει στη θέση του. Σπρώξτε με 
δύναμη την άλλη άκρη πάνω στο σύνδεσμο στο κάτω πρόσθιο μέρος 

της Δεξαμενής Υγρού. �

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ

1 Για να ρυθμίσετε το στόμιο στο σωστό ύψος, πατήστε το Άνω 
Πέδιλο του Μοχλού Ελέγχου με το Πόδι ⑧ όσες φορές χρειάζεται 
για να χαμηλώσετε το στόμιο στη χαμηλότερη θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξασκώντας πίεση στην περιστρεφόμενη βούρτσα προς την 
επιφάνεια της μοκέτας, μειώνει τη δυνατότητά της να καθαρίζει καλά τη 
μοκέτα και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιμάντα και στην περιστρεφό-
μενη βούρτσα.  ➤

2 Γυρίστε τη Βαλβίδα Ελέγχου Αφρού δεξιά (δεξιόστροφα) μέχρι 
τέρμα στη θέση ΟΝ. Ενεργοποιήστε (ΟΝ) το σύστημα Sentria και 
συνδέστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive® (δείτε τη σελίδα 8 για 

λεπτομέρειες). Η ροή του αφρού θα αρχίσει αμέσως. 

Γυρίζοντας τη βαλβίδα εντελώς προς τα αριστερά OFF (αριστερόστροφα) η 
ροή αφρού θα σταματήσει εντελώς.

Σταμάτημα της ροής του αφρού σας επιτρέπει να βουρτσίσετε όλον τον 
αφρό στο χαλί πριν βάλετε επιπλέον αφρό. Σας επιτρέπει επίσης να τρίψετε 
επιλεκτικά πολύ λερωμένα μέρη του χαλιού. ➤

Προαιρετικά Αξεσουάρ
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ  
ΧΑΛΙΩΝ (συνέχεια)

Καθώς κινείτε το σύστημα Sentria™ μπρος-πίσω, θα ελευθερώνεται συνε-
χώς αφρός και η βούρτσα θα τον αναδεύει μέσα στο χαλί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αφρός θα πρέπει να βγαίνει από όλο το πλάτος του δίσκου 
όταν κινείτε τη μονάδα προς τα πίσω. hoy όχι, είτε κινείστε το πιό αργά 
είτε ελέγξτε και καθαρίστε το Φίλτρο της Δεξαμενής Υγρού, εάν χρειάζεται 
(δείτε στη σελίδα 35).

Μετά από τουλάχιστον 5 λεπτά στο χαλί, μαζέψτε τον αφρό κλίνοντας τη 
Δεξαμενή Υγρού (θέση OFF). Ενώ έχετε τη μονάδα στο χαμηλότερο ύψος 
της, περάστε το Μηχάνημα Πλύσης πάνω από τον αφρό μέχρι να μαζευτεί 
όλος ο αφρός. Θα παρατηρήσετε κάποια υγρασία στο εμπρόσθιο τμήμα του 
δίσκου. Όταν το χαλί είναι εντελώς στεγνό, καθαρίστε το με αναρρόφηση με 
την όρθια Ηλεκτρική Σκούπα Kirby®. �

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

1 Πατήστε το Κάτω Πέδιλο Toe-Touch Control ⑨ μέχρι κάτω για να 
ανασηκώσετε το στόμιο και το δίσκο, κατόπιν απενεργοποιήστε 
(OFF) το σύστημα Sentria και βγάλτε το φις από την πρίζα ➤

2 Γυρίστε τη Βαλβίδα Ελέγχου Αφρού εντελώς προς τα αριστερά (αρι-
στερόστροφα) στη θέση OFF.

Τραβήξτε το Μικρό Εύκαμπτο Σωλήνα από τη Δεξαμενή Υγρού ➤

3 Ανασηκώστε το Κάλυμμα του Προβολέα ㉑.Ελευθερώστε τον ιμάντα γυρίζο-
ντας τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) μέχρις 
ότου ευθυγραμμιστούν τα κόκκινα βέλη ➤
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 
(συνέχεια)

4 Γυρίστε την Ασφάλεια των Αξεσουάρ ㉒ προς τα αριστερά (αριστε-
ρόστροφα). Το Σύστημα Πλύσης μαζί με το Δίσκο θα γείρει μπρο-
στά.

Ανασηκώστε το συγκρότημα Στομίου/Δίσκου από το σύστημα Sentria™ 
και μεταφέρετέ το στο νιπτήρα. 

5 Αφαιρέστε το σωλήνα από το δίσκο και ξεπλύντε τον. 

6 Χρησιμοποιώντας το χερούλι, γυρίστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα 
προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) έως ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα 
βέλη. Ξεχωρίστε το στόμιο και το δίσκο. Ξεπλύντε το δίσκο. 

7 Για να καθαρίσετε τη βούρτσα, σπρώξτε με τους αντίχειρες στα 
κατάλληλα σημεία στα άκρα του πλαστικού καλύμματος προστασίας 
και περιστρέψτε το προς τα πάνω και μακριά από τη βούρτσα.

Αποσυνδέστε το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα αποσπώντας με προσοχή 
τα άκρα του δίσκου ακριβώς πίσω από την Περιστρεφόμενη Βούρτσα.

Αφαιρέστε την Περιστρεφόμενη Βούρτσα προς τα κάτω και έξω από το 
δίσκο σπρώχνοντας ταυτόχρονα τα δύο άκρα της βούρτσας με τους αντίχει-
ρες.

Ξεπλύνετε όλα τα τμήματα του δίσκου, του καλύμματος και της βούρτσας 
και αφαιρέστε τυχόν χνούδι από τις ίνες της βούρτσας.

Αφαιρέστε το περισσότερο νερό από την Περιστρεφόμενη Βούρτσα, περνώ-
ντας το χέρι σας πάνω από τις ίνες και στεγνώστε με μια πετσέτα 

Προαιρετικά Αξεσουάρ



35

Προαιρετικά Αξεσουάρ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 
(συνέχεια)

8 Για να αφαιρέσετε τη Δεξαμενή Υγρού από το Στόμιο Εξόδου 
Αέρα � περιστρέψτε την μακριά από το σύστημα Sentria™ όσο 
γίνεται περισσότερο και ανασηκώστε την 

9 Αφαιρέστε και καθαρίστε το Καπάκι Ελέγχου του Αφρού, το 
Κύπελλο και το Φίλτρο από Σφουγγάρι.

Ξεπλύνετε τη Δεξαμενή Υγρού με κρύο νερό και επανατοποθετείστε 
το Καπάκι Ελέγχου του Αφρού, το Κύπελλο και το Φίλτρο από Σφουγγάρι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ιμάντας δεν πρέπει να παραμένει τεντωμένος για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα. Βεβαιωθείτε ότι τα πράσινα βέλη στο στόμιο είναι 
ευθυγραμμισμένα πριν την αποθήκευση. (Να θυμάστε να ευθυγραμμίζετε τα 
κόκκινα βέλη πριν τοποθετείτε πάλι το στόμιο στη μονάδα - δείτε το τμήμα 
Ανυψωτήρας του Ιμάντα στη σελίδα 10) �

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ

1 Για να αντικαταστήσετε τον Ιμάντα του Στομίου του Συστήματος 
Πλύσης Χαλιών, σπρώξτε με τους αντίχειρες στα σημεία στα άκρα 
του καλύμματος προστασίας και περιστρέψτε το προς τα πάνω και 

μακριά από τη βούρτσα. 

2 Σπρώξτε προς τα κάτω στα άκρα της βούρτσας με τους αντίχειρες. 
Η βούρτσα θα πεταχτεί έξω και θα μπορέσετε να αντικαταστήσετε 
τον ιμάντα.

Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της βούρτσας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείστε μόνο εγκεκριμένους ιμάντες Kirby®. 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ (συν.)

3 Ευθυγραμμιστε τα μεταλλικά άκρα της βούρτσας με τις εγκοπές στο 
δίσκο και σπρώξτε τη μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Η βούρτσα 
μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με έναν τρόπο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ιμάντας δεν πρέπει να παραμένει τεντωμένος για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα. Βεβαιωθείτε ότι τα πράσινα βέλη είναι ευθυγραμμι-
σμένα πριν την αποθήκευση. (Δείτε τη παράγραφο για τον Ανυψωτήρα του 
Ιμάντα στη σελίδα 10). �

Προαιρετικά Αξεσουάρ
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ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ MIRACLE WAXER

1 Για να συναρμολογήσετε τον κύλινδρο κερώματος, συνδέστε το 
επάνω μισό της χειρολαβής του κυλίνδρου κερώματος στο κάτω 
μισό (αν δεν το έχετε ήδη κάνει). Ρυθμίστε το επάνω μισό έως ότου 

η περόνη με ελατήριο στο κάτω μισό τμήμα εφαρμόσει σωστά στην τρύπα 
κοντά στο κάτω τμήμα του επάνω μισού. 

Προαιρετικά Αξεσουάρ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ MIRACLE WAX 
ΤΗΣ KIRBY
Για δάπεδα από σκληρό ξύλο, βινύλιο, φελλό και
λινοτάπητα:
1. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια.
2. Προσαρμόστε το Στόμιο και τη Βούρτσα Στίλβωσης 

του Συστήματος Φροντίδας Δαπέδου της Kirby σύμ-
φωνα με τις οδηγίες στη σελίδα 39, υπό την ενότητα 
«Προετοιμασία του Στιλβωτήρα Δαπέδου».

3. Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε ένα πολύ 
λεπτό στρώμα Miracle Wax της Kirby χρησιμοποιώ-
ντας τον κύλινδρο κερώματος. Δεν χρειάζεται να καλύ-
ψετε εντελώς το δάπεδο με κερί αυτή τη στιγμή, γιατί 
το κερί θα επικαλυφθεί στο επόμενο στάδιο.

4. Χρησιμοποιώντας το Άνω Πέδιλο Toe-Touch Control 
για να χαμηλώσετε το στόμιο εντελώς, επαλείψετε 
ομοιόμορφα το κερί σε ολόκληρο το δάπεδο με τη 
Βούρτσα Στίλβωσης του Συστήματος Φροντίδας 
Δαπέδου της Kirby.

5. Αφήστε να στεγνώσει για 5 λεπτά.
6. Όταν έχει στεγνώσει, γυαλίστε το δάπεδο με τη 

Βούρτσα Στίλβωσης του Συστήματος Φροντίδας 
Δαπέδου της Kirby.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για εξαιρετικά φθαρμένες περιοχές 
ίσως χρειαστούν δύο στρώσεις κεριού. Σε 
αυτήν την περίπτωση, πολλαπλές λεπτές 
στρώσεις θα επιφέρουν καλύτερα αποτελέ-
σματα από μια παχιά στρώση.

Για Μαρµάρινα ∆άπεδα:
 Επαλείψτε μια λεπτή στρώση και καλύψτε το δάπεδο 

όπως περιγράφεται στο στάδιο 4, αλλά γυαλίστε αμέσως 
χωρίς να περιμένετε να στεγνώσει.

Μετά την παραπάνω διαδικασία, μπορείτε να ξαναγυα-
λίζετε το δάπεδο όποτε χρειάζεται, χρησιμοποιώντας 
τη Βούρτσα Στίλβωσης του Συστήματος Φροντίδας 
Δαπέδου. Επαλείψτε επιπλέον κερί ΜΟΝΟ όταν το 
νέο στίλβωμα δεν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Μη χρησιμοποιείτε Miracle Wax της Kirby σε δάπεδα 

από λάστιχο ή άσφαλτο. �

2 Με τη σακούλα του κυλίνδρου κερώματος στραμμένη προς το 
γαντζωτό άκρο της μακράς χειρολαβής, σπρώξτε τον κύλινδρο 
κερώματος πάνω από το συνδετήρα στη βάση της λαβής έως ότου 

ασφαλίσει. 
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6 Εάν επιθυμείτε, προετοιμάστε τη μακριά χειρολαβή για αποθή-κευ-
ση, πιέζοντας την προεξοχή με το ελατήριο στο κάτω μέρος της χει-
ρολαβής ενώ σπρώχνετε το άνω μέρος προς το γαντζωτό μέρος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σφραγίστε το μεταχειρισμένο κύλινδρο στην 
αρχική του σακούλα συσκευασίας και στο κυλινδρικό κουτί της μετά από 
κάθε χρήση για να αποφύγετε πρόωρη ξήρανση του κεριού. �

5 Κρατήστε σφικτά τη σακούλα και τον κύλινδρο και αφαιρέστε 
τη μακριά χειρολαβή με δύναμη. Για το σκοπό αυτό σπρώξτε τον 
κύλινδρο προς τη ράβδο για να συμπιέσετε το ελατήριο. Αυτό θα σας 

επιτρέψει να γλιστρήσετε τον κύλινδρο πάνω από το άκρο της χειρολαβής. 
Σφραγίστε τη σακούλα αεροστεγώς για να αποφύγετε πρόωρη ξήρανση του 
κεριού. Αποθηκεύστε το μέσα στο κυλινδρικό κουτί του σε ασφαλές μέρος, 
μακριά από ζώα ή παιδιά, μέχρι την επόμενη χρήση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 
MIRACLE WAXER ΤΗΣ KIRBY® (συνέχεια)

3 Αφαιρέστε τη σακούλα από το κύλινδρο κερώματος και αποθηκεύ-
στε την. Αρχίστε τη διαδικασία κερώματος σύμφωνα με τις οδηγίες 
στο πλαίσιο της προηγούμενης σελίδας. 

Προαιρετικά Αξεσουάρ

4 Για να αφαιρέσετε τον κύλινδρο κερώματος από τη μακριά χειρολα-
βή, κρατήστε τη σακούλα συσκευασίας του κυλίνδρου κερώματος 
με το άνοιγμα προς τον κύλινδρο. Σπρώξτε τον κύλινδρο κερώματος 

μέσα στη σακούλα του μέχρι το τέλος. Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με  
το κερί. 



39

Για να αποφύγετε την απώλεια ελέγχου, μην τοποθετείτε τη μονάδα στο άκρο της 
για το γυάλισμα. Το πέδιλο Tech Drive πρέπει να βρίσκεται στη νεκρά θέση κατά το 
στίλβωμα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Το σύστημά σας Sentria™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στιλβωτήρας για 
δάπεδα από ξύλο ή πλακάκι.

Για να χρησιμοποιήσετε το Στιλβωτήρα Δαπέδου, πρέπει πρώτα να τοποθε-
τήσετε τη Βούρτσα Στίλβωσης μέσα στο Στόμιο του Στιλβωτήρα Δαπέδου.

1 Τοποθετήστε τον ιμάντα της Βούρτσας Στίλβωσης στο κέντρο 
μεταξύ των τουφών της βούρτσας. 

2 Γυρίστε το Στόμιο του Στιλβωτήρα ανάποδα και σπρώξτε τα άκρα 
της Βούρτσας μέσα στις εγκοπές στα άκρα του στομίου. Η Βούρτσα 
Στίλβωσης μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με έναν τρόπο. 

3 Σπρώξτε τον ιμάντα επάνω στον Κύλινδρο της Βούρτσας με το 
δάχτυλό σας. 

4 Κρατώντας τον ιμάντα στη θέση του, γυρίστε τον Ανυψωτήρα 
του Ιμάντα με το χερούλι αριστερά (αριστερόστροφα) έως ότου 
ευθυγραμμιστούν τα κόκκινα βέλη. Ο γάντζος του Ανυψωτήρα του 

Ιμάντα θα πιάσει τον ιμάντα και θα τον τεντώσει προς τα επάνω, μέσα  
στο στόμιο. 

Προαιρετικά Αξεσουάρ 

ΠΡΟΣΟΧΗ:!
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Για να μη χάσετε τον έλεγχο του Στιλβωτήρα όταν η βούρτσα ακουμπάει στο 
δάπεδο, κρατείστε τη χειρολαβή σταθερά πριν βάλετε το φις στην πρίζα και πριν 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή με τον κεντρικό διακόπτη ΟΝ. Για να αποφύγετε 
ενδεχόμενη ζημία σε μαλακά πλακάκια ή να κάνετε γραμμές σε κερωμένα και 
στιλβωμένα δάπεδα χωρίς χαλιά, αποσυνδέστε το πέδιλο Tech Drive

ΠΡΟΣΟΧΗ:!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑ  
ΔΑΠΕΔΟΥ (συνέχεια)

5 Τοποθετήστε τους γάντζους στο πίσω μέρος του στομίου πάνω από 
τη Ράβδο Σύνδεσης ㉔ και σπρώξτε το στόμιο πάνω στο σύστημα 
Sentria™.

Γυρίστε την Ασφάλεια των Αξεσουάρ ㉒ προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) για 
να ασφαλίστε το στόμιο στη θέση του. 

6 Για να συνδέσετε τον ιμάντα κίνησης με τη Βούρτσα Στίλβωσης, 
γυρίστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα με το χερούλι εντελώς προς τα 
δεξιά (δεξιόστροφα) έως ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα βέλη. 

Χαμηλώστε το Κάλυμμα τουΠροβολέα ㉑ 

7 ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive® με τον 
Στιλβωτήρα Δαπέδου.

Τοποθετήστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive στη Νεκρά πατώ-
ντας την γκρίζα πλευρά «Ν» (με την ένδειξη «Ν» για Neutral -Νεκρά) του 
Πέδιλου N/D Tech Drive � 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

8 Επειδή η συσκευή θα κινηθεί εμπρός όταν ο Στιλβωτήρας Δαπέδου 
ακουμπήσει στο δάπεδο, βεβαιωθείτε ότι το Στόμιο του Στιλβωτήρα 
είναι στο υψηλότερο σημείο. Πατήστε το Κάτω Πέδιλο του Μοχλού 

Ελέγχου με το Πόδι ⑨ μέχρι κάτω για να ανασηκώσετε το πρόσθιο μέρος 
του Στομίου Στίλβωσης.

Ενώ κρατάτε τη λαβή της μονάδας, ενεργοποιήστε (ΟΝ) το σύστημα 
Sentria. V ➤

Προαιρετικά Αξεσουάρ
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΡΑΤΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΙΩΝ

Ο Kirby® Στιλβωτήρας Δαπέδου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν 
Αφρατευτήρας Χαλιών για να επαναφέρει το μπλεγμένο πέλος χαλιών.

1 Πριν αφρατέψετε το χαλί, ανασηκώστε το στόμιο πατώντας το Κάτω 
Πέδιλο του Μοχλού Ελέγχου με το Πόδι � μέχρι κάτω. 

Μεταφέρετε τη συσκευή στο χαλί που θέλετε να αφρατέψετε. 

2 Βάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο στην πρίζα. Αποσυνδέστε τον ενισχυτή 
κίνησης Tech Drive® πατώντας στην γκρίζα πλευρά «Ν» (με την 
ένδειξη «Ν» για Neutral - Νεκρά) του Πέδιλου N/D Tech Drive�.

Κρατώντας τη χειρολαβή σταθερά, ενεργοποιήστε τη συσκευή με τον 
κεντρικό διακόπτη ΟΝ. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 
(συνέχεια)

9 Πατήστε το Άνω Πέδιλο του Μοχλού Ελέγχου με το Πόδι �,για 
να χαμηλώσετε τη βούρτσα μία εγκοπή κάθε φορά. Χαμηλώστε τη 
βούρτσα όσο επιτρέπει ο Μοχλός Ελέγχου με το Πόδι.

Ενώ λειτουργεί ο στιλβωτήρας, μετακινείτε το σύστημα Sentria™ πάνω στο 
δάπεδο σαν να καθαρίζετε το χαλί, με αργές και σταθερές κινήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ιμάντας δεν πρέπει να παραμένει τεντωμένος για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα. Βεβαιωθείτε ότι τα πράσινα βέλη στο στόμιο είναι ευθυ-
γραμμισμένα πριν την αποθήκευση. �

ΒΑΤΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Δείτε στη σελίδα 16 για την προετοιμασία και χρήση της Βάτας Σκληρών 
Δαπέδων. �

Προαιρετικά Αξεσουάρ
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Βεβαιωθείτε ότι δεν προεξέχουν μεταλλικά αντικείμενα, όπως πινέζες, καρφιά κτλ, 
από την επιφάνεια. Μπορούν να σχίσουν το γυαλόχαρτο και να προξενήσουν ζημιά 
στο Αξεσουάρ Τούρμπο. Μπορούν επίσης να προκαλέσουν σπίθες που πιθανώς 
να αναφλέξουν τη σκόνη. Αντικαταστήστε τη σακούλα μιας χρήσης μετά από 
παρατεταμένη λείανση γιατί η σκόνη είναι πολύ λεπτή και μπορεί να φράξει τους 
πόρους της σακούλας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:!

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΡΑΤΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΙΩΝ 
(συνέχεια)

3 Πατήστε το Άνω Πέδιλο του Μοχλού Ελέγχου �,για να χαμηλώσετε 
το Στόμιο του Αφρατευτήρα μία εγκοπή κάθε φορά. Τη στιγμή που η 
βούρτσα ακουμπήσει το χαλί, σταματήστε 

4 Κατόπιν αποσυνδέστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive® πιέζοντας 
προς τα κάτω την κόκκινη πλευρά "D" του Πέδιλου "N/D". Τώρα 
είστε έτοιμοι να αφρατέψετε το χαλί κινώντας τη συσκευή πίσω-

μπρος πάνω στο χαλί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: •  Εάν χαμηλώσετε τη βούρτσα υπερβολικά σε χαλιά με πέλος 
είδους "αλυσίδας (cable)", πιθανώς να δημιουργήσετε χνού-
δι στο χαλί. Μην αφρατεύετε ευαίσθητα χαλιά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: •  Περιστρέψτε τους μοχλούς των σφιγκτήρων στα πλάγια του 
Τούρμπο Αξεσουάρ προς τα επάνω για να ανοίξετε τους 
σφιγκτήρες �

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥΡΜΠΟ

Το Σύστημα Αξεσουάρ Τούρμπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια μεγάλη 
γκάμα οικιακών εργασιών. Σαν λειαντήρας, σαν στιλβωτήρας και σαν τρι-
βείο.

ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΟΥΡΜΠΟ

1 Για να προετοιμάσετε το Σύστημα Αξεσουάρ Τούρμπο γιαλείανση, αφαιρέ-
στε από τις ασφάλειές του το κάλυμμα σκόνης στο πίσω μέρος του 
εργαλείου. 

2 Περιστρέψτε τους μοχλούς των σφιγκτήρων στα πλάγια του 
Τούρμπο Αξεσουάρ προς τα επάνω για να ανοίξετε τους  
σφιγκτήρες. 

Προαιρετικά Αξεσουάρ 
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Πάντοτε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν χρησιμοποιείτε το Αξεσουάρ Τούρμπο 
ως λειαντήρα ή τριβείο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΟΥΡΜΠΟ 
(συνέχεια)

3 Επιλέξτε το σωστό βαθμό γυαλόχαρτου για τη συγκεκριμένη εργα-
σία. Χρησιμοποιείστε λεπτό γυαλόχαρτο για λείανση και χοντρό για 
καθαρισμό αδρών επιφανειών ή για αφαίρεση μπογιάς

Περάστε το φύλλο γυαλόχαρτου στον πρόσθιο σφιγκτήρα και ασφαλίστε 
τον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο λειαντήρας συνοδεύεται από τριών ειδών (βαθμών) γυαλό-
χαρτα. Κάθε κομμάτι είναι 1/3 κανονικού φύλλου. 

4 Τεντώστε το γυαλόχαρτο, τυλίξτε το γύρω από το κάτω μέρος του 
Αξεσουάρ Τούρμπο και περάστε το μέσα στον πίσω σφιγκτήρα. 
Ασφαλίστε το σφιγκτήρα. 

5 Κρατώντας το Αξεσουάρ Τούρμπο σε κάποια επίπεδη επιφάνεια, 
τυλίξτε το Κάλυμμα Σκόνης γύρω από τον Λειαντήρα με το άνοιγμα 
προς τα πίσω και κλείστε το ασφαλίζοντάς το (με ήχο "κλικ").  

6 Προσαρμόστε το Σωλήνα των Εξαρτημάτων στο άκρο του Αξεσουάρ 
Τούρμπο. 

Κρατήστε σταθερά το Λειαντήρα από το εμπρόσθιο και οπίσθιο 
τμήμα του και ενεργοποιήστε (ΟΝ) το σύστημα Sentria™. Μετά ενεργοποι-
είστε τον Λειαντήρα με το διακόπτη του ΟΝ.

Εφαρμόζοντας ελαφρά πίεση κινείστε το εργαλείο πάνω στην επιφάνεια 
σιγά-σιγά. Αφήστε τον Λειαντήρα να κάνει τη δουλειά του. Μην τον κατα-
πονείτε ή βάζετε βάρος επάνω του. Το εργαλείο παρέχει τα καλύτερα αποτε-
λέσματα σε υψηλή ταχύτητα. 

Προαιρετικά Αξεσουάρ

ΠΡΟΣΟΚΗ:!
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ΣΤΙΛΒΩΣΗ ΤΟΥΡΜΠΟ

Εφαρμόστε τη συνθετική μάλλινη βάτα με τον Ιδιο τρόπο που εφαρμόσατε 
το γυαλόχαρτο (δείτε στη σελίδα 42). Το Αξεσουάρ Τούρμπο είναι τώρα 
στιλβωτήρας. Χρησιμοποιήστε το για να γυαλίζετε σκληρές κερωμένες 
επιφάνειες, όπως επιφάνειες τραπεζιών, ξύλινες επενδύσεις και μεγάλες επί-
πεδες επιφάνειες. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε επίσης για το στίλβωμα 
αυτοκινήτων.

Το Κάλυμμα Σκόνης δεν χρησιμοποιείται για στίλβωση. �

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΥΡΜΠΟ

Εφαρμόστε τη δικτυωτή βάτα τριβής από νάιλον με τον ίδιο τρόπο που 
εφαρμόσατε το γυαλόχαρτο (δείτε στη σελίδα 42). Το Αξεσουάρ Τούρμπο 
είναι τώρα τριβείο. Χρησιμοποιείται σαν τριβείο για σκληρές επιφάνειες 
όπως κεραμικά πλακίδια κ.α. (Μην το χρησιμοποιείτε σε βαμμένες 
επιφάνειες.)

Το Κάλυμμα Σκόνης δεν χρησιμοποιείται για τριβή. �

Προαιρετικά Αξεσουάρ
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Κατά τη χρήση της Zippbrush μη βάζετε τα δάχτυλά σας στη περιστρεφόμενη περιοχή 
της βούρτσας ή πατήσετε το κουμπί αποδέσμευσης ενώ η βούρτσα περιστρέφεται. 
Κρατήστε τη βούρτσα επίπεδη στην επιφάνεια που καθαρίζετε γιατί μπορεί να 
πεταχτούν σωματίδια προς τα έξω. Μη τη χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητα υφάσματα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ZIPPBRUSH

Όταν είναι συνδεδεμένη στο Σωλήνα των Εξαρτημάτων, η Zippbrush 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη ποικιλία επιφανειών, όπως σε 
ταπετσαρίες και σκαλιά με χαλί. Μπορεί επίσης να χρησιμεύσει και για τον 
καθαρισμό του εσωτερικού αυτοκινήτων.

Για καλύτερα αποτελέσματα, μην πιέζετε πολύ δυνατά στην Zippbrush. 
Αφήστε τη βούρτσα να περιστρέφεται στη μέγιστη ταχύτητά της μετακι-
νώντας την απαλά από τη μια πλευρά στην άλλη πάνω στην επιφάνεια που 
καθαρίζετε. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ZIPPBRUSH

1 Για να καθαρίσετε τη Zippbrush, πιέστε το κουμπί στο πρόσθιο 
μέρος της βούρτσας για να ελευθερώσετε τον εξωτερικό δακτύλιο 
της βούρτσας.

Όταν πιέζετε το κουμπί αποδέσμευσης, αποφύγετε να βάλετε μεγάλη πίεση 
στον εξωτερικό δακτύλιο της βούρτσας. 

2 Αφαιρέστε τη κεντρική Βούρτσα/Τουρμπίνα Αέρος από το εργαλείο 
και αφαιρέστε τυχόν σωματίδια ή χνούδι από τη βούρτσα και τη 
τουρμπίνα. Επίσης εκκενώστε τυχόν σωματίδια από το θάλαμο  

του εργαλείου. 

3 Επανατοποθετείστε τη Βούρτσα/Τουρμπίνα Αέρος στο εργαλείο 
και γυρίστε την μέχρι να εισχωρήσουν οι προεξοχές στις εγκοπές. 
Γαντζώστε την προεξοχή στο πίσω μέρος του δακτυλίου της βούρ-

τσας στο μικρό άνοιγμα του εργαλείου και ασφαλίστε την στη θέση της. �

Προαιρετικά Αξεσουάρ

ΠΡΟΣΟΧΗ:!
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Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Το σύστημά σας Sentria™ είναι ένα υπερσύγχρονο σύστημα συντή-ρησης 
σπιτιού. Όπως και οι περισσότερες μοντέρνες συσκευές, χρειάζεται κάποιο 
βαθμό συντήρησης για να συνεχίσει να λειτουργεί αποδοτικά. Το παρόν 
τμήμα του Εγχειριδίου Χρήστη παρέχει συμβουλές για τη λειτουργία και 
τη συντήρηση του συστήματος Sentria. Στο παρόν τμήμα θα συζητήσουμε 
τα εξής:

Αλλαγή του Ιμάντα του Στομίου Ισχύος
Ρύθμιση της Περιστρεφόμενης Βούρτσας 
για Βέλτιστα Αποτελέσματα
Αντικατάσταση Διαφόρων Εξαρτημάτων
Συμβουλές συντήρησης
Χρήσιμες Απαντήσεις στις Ερωτήσεις σας/
Ανίχνευση Βλαβών
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Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ 
ΙΣΧΥΟΣ

Μετά από παρατεταμένη λειτουργία, ο Ιμάντας του Στομίου Ισχύος 
στο σύστημα Sentria™ ίσως φθαρεί και ξεχειλώσει προκαλώντας το 
γλίστρημα του ιμάντα. (Βλέπε σελίδα 11 - Φωτάκι Δείκτης Απόδοσης 
Περιστρεφόμενης Βούρτσας). Εάν συμβεί αυτό, απλώς αντικαταστήστε τον 
ιμάντα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείστε μόνο εγκεκριμένους ιμάντες Kirby®.

1 Για να αντικαταστήσετε τον ιμάντα, αφαιρέστε το στόμιο από το 
σύστημα Sentria. Μειώστε την ένταση στον ιμάντα με το χερούλι L 
γυρίζοντας τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα � προς τα δεξιά (δεξιόστρο-

φα) μέχρις ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα βέλη. 

2 Αποδεσμεύστε το Προσωπείο Χαλιών ㉖ ελευθερώνοντας τις δύο 
ασφάλειες στο πίσω μέρος του στομίου. 

3 Τραβήξτε το πίσω μέρος του Προσωπείου Χαλιών για να το αφαιρέ-
σετε από το στόμιο.

Σημειώστε τη Ρύθμιση Ύψους Ινών Περιστρεφόμενης  
Βούρτσας (1, 2 ή 3)

Αφαιρέστε τον Ιμάντα και τη Περιστρεφόμενη Βούρτσα. 

4 Αφαιρέστε τον Ιμάντα και τη Περιστρεφόμενη Βούρτσα. 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Μετά από πολύωρη χρήση της Περιστρεφόμενης Βούρτσας, η βούρτσα 
φθείρεται. Αυτό μειώνει την απόδοσή της στο καθάρισμα.

Ωστόσο, επειδή οι άκρες της Περιστρεφόμενης Βούρτσας ρυθμίζονται,  
μπορείτε να επεκτείνετε τις ίνες με αποτέλεσμα η βούρτσα να δουλεύει  
και πάλι όπως όταν ήταν καινούργια.

Η Περιστρεφόμενη Βούρτσα σε ένα σύστημα Sentria διαθέτει τρεις 
ρυθμίσεις: μία εγκοπή, δύο εγκοπές και τρεις εγκοπές. Όσο μεγαλύτε-
ρος είναι ο αριθμός των εγκοπών, τόσο περισσότερο εκτείνονται οι ίνες. 
Χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση μίας (1) εγκοπής για ευαίσθητα χαλιά όπως τα 
berber. Χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση δύο (2) ή τριών (3) εγκοπών για να επε-
κτείνετε τις ίνες ώστε να αναπληρώσουν τις φθαρμένες ίνες 

Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ 
ΙΣΧΥΟΣ (συνέχεια)

5 Βεβαιωθείτε ότι η υψηλή ρύθμιση του Ύψους των Ινών της Περιστρεφόμενης 
Βούρτσας (1, 2 ή 3) είναι ίδια στα δύο άκρα όπως όταν αφαιρέθηκε η βούρ-
τσα. Βλέπε παρακάτω σχετικά με τη Ρύθμιση του Ύψους των Ινών της 

Περιστρεφόμενης Βούρτσας (1, 2, ή 3). Τοποθετήστε τον ιμάντα και τη Περιστρεφόμενη 
Βούρτσαμέσα στο στόμιο. Το ένα από τα δύο πλαστικά άκρα της Βούρτσας είναι μεγα-
λύτερο από το άλλο και έτσι η Περιστρεφόμενη Βούρτσα χωράει μόνο με έναν τρόπο.

Τοποθετήστε τον ιμάντα στο κέντρο της Βούρτσας. 

6 Επανατοποθετήστε το Προσωπείο Χαλιών, θέτοντάς το πρώτα στο 
πρόσθιο μέρος του προφυλακτήρα και μετά εφαρμόζοντάς το πάνω 
από τον προφυλακτήρα στο πίσω μέρος του Στομίου  

ισχύος ㉕.Ασφαλίστε το Προσωπείο Χαλιών στη θέση του με τις δύο  
ασφάλειες. 

7 Με το χερούλι L γυρίστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα � προς τα 
αριστερά (αριστερόστροφα) μέχρις ότου ευθυγραμμιστούν τα δύο 
κόκκινα βέλη. Αυτό θα τεντώσει τον ιμάντα σε προετοιμασία της 

επιστροφής του στομίου στο σύστημα Sentria™.

Τώρα είστε έτοιμοι να επαναπροσαρμόσετε το Στόμιο Ισχύος και να επανασυνδέσετε 
τον ιμάντα. �
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (συνέχεια)

1 Αφαιρέστε το Στόμιο Ισχύος ㉕ από το σύστημα Sentria. 

2 Μειώστε την ένταση στον ιμάντα γυρίζοντας με το χερούλι τον 
Ανυψωτήρα του Ιμάντα � εντελώς προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) έως 
ότου ευθυγραμμιστούν τα πράσινα βέλη.

Αφαιρέστε το Προσωπείο Χαλιών ㉖ ελευθερώνοντας τις δύο ασφάλειες 
στο πίσω μέρος του Στομίου Ισχύος.

Αφαιρέστε τη βούρτσα από το στόμιο 

3 Περιστρέψτε τα πλαστικά άκρα της Περιστρεφόμενης Βούρτσας 
στις θέσεις 1, 2 ή 3 εγκοπών ανάλογα με τη ρύθμιση που επιθυμείτε. 
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εγκοπών τόσο μακρύτερα 

εκτείνονται οι ίνες.

Ενώ βλέπετε τη συσκευή από επάνω, περιστρέψετε τα πλαστικά άκρα της 
Περιστρεφόμενης Βούρτσας στη θέση με τον αριθμό εγκοπών που θέλετε. 
Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο πλαστικά άκρα της Περιστρεφόμενης Βούρτσας 
τοποθετούνται στη θέση με τον ίδιο αριθμό εγκοπών. 

4 Τοποθετήστε πάλι την περιστρεφόμενη βούρτσα στο στόμιο δια-
σφαλίζοντας ότι και στα δύο άκρα της Περιστρεφόμενης Βούρτσας 
φαίνεται ο ίδιος αριθμός εγκοπών (1, 2 ή 3).

Τοποθετήστε πάλι την Πλάκα Χαλιού θέτοντάς την πρώτα στο εμπρόσθιο 
μέρος του προφυλακτήρα και μετά εφαρμόζοντάς την πάνω από τον προ-
φυλακτήρα στο πίσω μέρος του Στομίου Ισχύος ㉕. Ασφαλίστε την Πλάκα 
Χαλιού στη θέση της με τις δύο ασφάλειες.

ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Με το χερούλι αγκιστρώστε τον ιμάντα του Ανυψωτήρα του Ιμάντα � και 
γυρίστε τον Ανυψωτήρα του Ιμάντα προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) 
έως ότου ευθυγραμμιστούν τα κόκκινα βέλη. Αυτό θα τεντώσει τον ιμάντα 
σε προετοιμασία της επιστροφής του στομίου στο σύστημα Sentria™. �
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ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι τροχοί του Kirby® είναι κατασκευασμένοι από εύπλαστο υλικό που έχει 
σχεδιαστεί για αποφυγή φθοράς στα χαλιά και ζημιών σε δάπεδα χωρίς 
χαλιά. Μετά από εκτεταμένες περιόδους χρήσης, το λάστιχο των τροχών  
θα φθαρεί και οι τροχοί θα πρέπει να αντικατασταθούν.

Κατά περιόδους ελέγξτε τους τροχούς για φθορά για να αποφασίσετε εάν 
χρειάζονται αντικατάσταση.Το λάστιχο του τροχού είναι πιο ανοιχτόχρωμο 
από τον πλαστικό τροχό. Εάν ο πιο σκουρόχρωμος πλαστικός τροχός φαίνε-
ται μέσα από το λάστιχο, τότε θα πρέπει να αντικαταστήσετε τους τροχούς. 
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επιδιόρθωσης 
της Kirby για άμεση, ευγενική εξυπηρέτηση. �

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο που συνδέει το σύστημα Sentria™ με την παρο-
χή ηλεκτρισμού κοπεί ή φθαρεί με το χρόνο, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Συντήρησης της 
Kirby για άμεση αντικατάσταση.

Αποφύγετε ζημιές στο καλώδιο προσέχοντας να μην περνάτε το σύστημα 
Sentria πάνω από το καλώδιο. Επίσης, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή τρα-
βώντας το φις και όχι το καλώδιο από την παροχή. �

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

Εάν καεί μία ή περισσότερες από τις τρεις λάμπες LED στο συγκρότημα του 
προβολέα, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Kirby® 
για αντικατάστασή τους. �

ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Τηρείτε την Περιστρεφόμενη Βούρτσα και την υποδοχή του ιμάντα καθαρά 
από χνούδια, κλωστές, τρίχες και άλλα παρόμοια. Με αυτό τον τρόπο η 
Περιστρεφόμενη

Βούρτσα θα καθαρίζει πάντα στο μέγιστο της απόδοσής της.

Διατηρείται τον άξονα του κινητήρα ελεύθερο από χνούδια, τρίχες  
και τη συσσώρευση υπολειμμάτων. �

Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης
Αντικατάσταση Διαφόρων Εξαρτημάτων
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E ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ∆ΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ; (Επιδιόρθωση συσκευών διπλής μόνωσης)

A Σε μια συσκευή διπλής μόνωσης, υπάρχουν δύο συστήματα ηλεκτρικής μόνωσης αντί για γείωση. Μια συσκευή 
διπλής μόνωσης δεν χρειάζεται γείωση ούτε πρέπει να προστεθεί κάποιος τρόπος γείωσης. Μια συσκευή διπλής 
μόνωσης φέρει την ένδειξη "DOUBLE INSULATED" ("Διπλά Μονωμένη", στις ΗΠΑ και Καναδά). Μπορεί επί-
σης να φέρει το σύμβολο  τετράγωνο μέσα σε τετράγωνο).

Επιδιόρθωση μιας διπλά μονωμένης συσκευής απαιτεί εξαιρετική προσοχή και γνώση του συστήματος και πρεπει να 
διεξάγεται μόνο από ειδικά καταρτισμένους τεχνικούς.

Τα ανταλλακτικά για το παρόν διπλά μονωμένο μοντέλο Sentria™ πρέπει να είναι γνήσια ανταλλακτικά της Kirby® 
για τη συντήρηση της ασφάλειας και την προστασία της εγγύησης.

E ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΤΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ ΤΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ Sentria;

A Πολλές κλήσεις για βοήθεια δεν είναι απαραίτητες. Ο έλεγχος μερικών απλών σημείων μπορεί να σας εξοικονο-
μήσει μπόλικο χρήμα, χρόνο και φασαρία. Όταν το σύστημά σας Sentria δεν λειτουργεί σωστά, κάντε πριν τις 
ακόλουθες δοκιμές πριν καλέσετε τον εγκεκριμένο τεχνικό συντήρησης.

ΕΑΝ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON-OFF:

1. Βεβαιωθείτε ότι το Καλώδιο είναι συνδεμένο στη παροχή και ότι η παροχή παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα (ελέγξτε για 
τυχόν καμένη ασφάλεια, "πεσμένη" αυτόματη ασφάλεια ή πρόβλημα με την εταιρεία ηλεκτρισμού).

2. Βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου είναι σωστά τοποθετημένο στη μονάδα.

3. Ελέγξτε το καλώδιο για τυχόν χαλασμένη μόνωση. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, αντικαταστήστε το. ΜΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ. Χρησιμοποιείστε μόνο γνήσια Καλώδια Παροχής της Kirby. Μη 
χρησιμοποιείτε απλά καλώδια επέκτασης.

4. Βεβαιωθείτε ότι κάποιο εξάρτημα ή αξεσουάρ είναι προσαρτημένο στο πρόσθιο μέρος του Κινητήρα.Η μονάδα 
δεν θα λειτουργήσει ένα δεν έχετε προσαρτήσει το Στόμιο Ισχύος ㉕,το Σύνδεσμο Σωλήνων, το Προστατευτικό 
Καπάκι Εισόδου Αέρα ή το Στόμιο Βούρτσας Αξεσουάρ.

5. Η μονάδα δεν θα λειτουργήσει εάν δεν έχετε προσαρτήσει σωστά το Συγκρότημα Σακούλας Φίλτρου / συλλέκτη 
Min Em-Tor �,το Σωλήνα Εξαρτημάτων ή τη Δεξαμενή Υγρού για Χαλιά στο Στόμιο Εξόδου Αέρα �.

6. Το Συγκρότημα Σακούλας Φίλτρου / ο συλλέκτης Min Em-Tor®, ο Σωλήνας Εξαρτημάτων ή η Δεξαμενή Υγρού 
για Χαλιά πρέπει να ασφαλίσουν (με ήχο «κλικ») σφικτά στη θέση τους για να λειτουργήσει η μονάδα. Εάν η 
εφαρμογή είναι πολύ σφικτή και αντιμετωπίζετε πρόβλημα εγκατάστασης των εξαρτημάτων αυτών, απαλείψτε 
μια σταγόνα νερό στη φλάντζα για να μειώσετε τη τριβή και να ταεγκαταστήσετε με ευχέρεια.

E ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Sentria ΔΕΝ ΑΝΑΡΡΟΦΑ ΧΝΟΥΔΙ Ή ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΛΙΑ;

A 1. Ελέγξτε εάν γυρίζει η Περιστρεφόμενη Βούρτσα όταν λειτουργεί το σύστημα Sentria.

2. Εάν η Περιστρεφόμενη Βούρτσα δεν γυρίζει ελεύθερα, τότε ο ιμάντας γλιστρά, είναι σπασμένος ή έχει ξεφύγει 
από τον Άξονα του Κινητήρα ㉓.

3. Εάν ο ιμάντας δεν βρίσκεται πάνω στον Άξονα του Κινητήρα ㉓,αφαιρέστε το στόμιο και ακολουθήστε τις οδηγί-
ες στη σελίδα 11. Δείτε τη σελίδα 48 για επέκταση των ινών της βούρτσας.

4. Εάν ο ιμάντας είναι σε καλή κατάσταση και η βούρτσα περιστρέφεται, ελέγξτε τη βούρτσα για φθορά των ινών 
και, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε την. 

Για να ελέγξετε για φθορά, γυρίστε το Στόμιο Ισχύος ㉕ ανάποδα και βάλτε ένα χάρακα επάνω στο Μεταλλικά 
Προσωπείο Χαλιών. Εάν οι ίνες είναι χαμηλότερα ή μόλις ακουμπούν το χάρακα, πρέπει να ρυθμίσετε την 
Περιστρεφόμενη Βούρτσα. Δείτε στη σελίδα 48 για λεπτομέρειες.

5. Βεβαιωθείτε ότι το ύψος του στομίου είναι σωστό έτσι ώστε η βούρτσα να έρχεται σε επαφή με το χαλί. 
Χρησιμοποιείστε το Μοχλό Ελέγχου με το Πόδι για να το ρυθμίσετε όπως πρέπει. Δείτε στη σελίδα 8.

6. Ελέγξτε τη σακούλα να δείτε εάν είναι γεμάτη.

7. Ελέγξτε το σωλήνα εισόδου για τυχόν εμπόδια.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις/Ανίχνευση Βλαβών
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να δίνετε μεγάλη προσοχή όταν καθαρίζετε σκάλες.

Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης
Ερωτήσεις και Απαντήσεις/Ανίχνευση Βλαβών

E ΜΥΡΙΖΩ ΚΑΜΜΕΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ Sentria™. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΝΩ;

A 1. Ελέγξτε εάν γυρίζει η Περιστρεφόμενη Βούρτσα όταν λειτουργεί το σύστημα Sentria. Εάν όχι, η Βούρτσα 
μπορεί να έχει μπλοκάρει από τυχόν ίνες γύρω από τα άκρα. Αφαιρέστε την και βεβαιωθείτε ότι περιστρέφεται 
ελεύθερα και στα δύο άκρα. Δείτε στη σελίδα 46.

2. Ο ιμάντας μπορεί να μην είναι σωστά συνδεμένος ή αποσυνδεμένος. Βεβαιωθείτε ότι τα πράσινα ή τα κόκκινα 
βέλη στον Ανυψωτήρα του Ιμάντα είναι εντελώς ευθυγραμμισμένα �.

3. Εάν ο ιμάντας γλιστράει και έχει αφήσει κάποιο μαύρο υπόλοιπο στον Άξονα του Κινητήρα ㉓, αφαιρέστε το 
προσεκτικά με "σύρμα" κουζίνας ή γυαλόχαρτο και αντικαταστήστε τον ιμάντα.

E ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ;

A 1. Μετατρέψετε το όρθιο σύστημά σας Sentria σε Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα. Δείτε «Φορητή Ηλεκτρική 
Σκούπα» στη σελίδα 16.

2. Αποσυνδέστε τον ενισχυτή κίνησης Tech Drive® πατώντας στην γκρίζα πλευρά «Ν» (με την ένδειξη «Ν» για 
Neutral - Νεκρά) του Πέδιλου N/D �.

3. Αποσυνδέστε την Περιστρεφόμενη Βούρτσα.

4. Βάλτε το φις στην πρίζα και ενεργοποιήστε (ΟΝ) το σύστημα Sentria.

5. Πατήστε το Άνω Πέδιλο του Toe-Touch Control � για να χαμηλώσετε εντελώς το Στόμιο Ισχύος.

6. Αρχίστε το σκούπισμα.

E ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΧΑΛΙ;

A Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

• τη Φορητή Ηλεκτρική Σκούπα (δείτε σελίδα 16)

• τη Zippbrus (δείτε σελίδα 45)

• ή το Ακροφύσιο Ταπετσαριών (δείτε σελίδα 21)

E ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΥ;

A Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα Sentria ως σκούπα-δοχείο (δείτε σελίδα 19) με το  
Ακροφύσιο Επιφανειών για να καθαρίσετε κάτω από το κρεβάτι και κάτω από άλλα χαμηλά έπιπλα.
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E ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ;

A 1.  Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε ηλεκτρική σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19 (Μη χρησιμοποιείτε το Στόμιο 
Ισχύος ㉕ σε έπιπλα).

2. Προσαρμόστε το Σωλήνα Εξαρτημάτων με ή χωρίς τα ακόλουθα εξαρτήματα:

• το Ακροφύσιο Ταπετσαριών.

•  το Εργαλείο Σχισμών χωρίς τη βούρτσα (για χρήση μεταξύ των μαξιλαριών και σε σχισμές καθισμάτων).

• την προαιρετική Zippbrush

Η προαιρετική βούρτσα Zippbrush χρησιμοποιεί περιστρεφόμενες βούρτσες για να αναδεύει τις ίνες και να αφαιρεί 
προσκολλημένη σκόνη και τρίχες ζώων από το ύφασμα. Όταν χρησιμοποιείτε τη Zippbrush, κινείστε τη πλαγίως 
καλύπτοντας την επιφάνεια. Μην εφαρμόζετε πίεση γιατί θα επηρεάσει την περιστροφική κίνηση της βούρτσας (Εάν 
η βούρτσα μπλοκάρει και σταματήσει να περιστρέφεται, απλώς ελευθερώστε την εσωτερική περιστρεφόμενη βούρ-
τσα γυρίζοντάς τη δεξιόστροφα και αφήστε την. Θα πρέπει να ξαναρχίσει να γυρίζει.)

Για να καθαρίσετε δυσπρόσιτα κουμπιά ταπετσαριών, χρησιμοποιείστε το στενό ακροφύσιο της Zippbrush, απέναντι 
από το σωλήνα, για να μετακινήσετε τυχόν βρωμιά. (Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση και συντήρηση της 
προαιρετικής βούρτσας Zippbrush, δείτε τις αντίστοιχες παραγράφους στη σελίδα 45).

E ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΤΟΥΣΤΟΙΧΟΥΣΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ;

A 1.  Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.

2. Προσαρμόστε ένα ή δύο Σωλήνες Επέκτασης στο Σωλήνα Εξαρτημάτων εφαρμόζοντας το άκρο του μέσα στον 
Σωλήνα Επέκτασης γυρίζοντάς τον για να τον ασφαλίσετε στη θέση του.

3. Προσαρμόστε τη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης στην άκρη του Σωλήνα Επέκτασης.

4. Προσαρμόστε τη Βούρτσα Τοίχων και Οροφής στην άκρη της Λαβής Ελέγχου Αναρρόφησης. Η Λαβή Ελέγχου 
Αναρρόφησης δεν σας επιτρέπει μόνο τη ρύθμιση της ροής του αέρα, αλλά και τη γωνία προσέγγισης της 
Βούρτσας Τοίχων και Οροφής για το σωστό καθαρισμό γείσων, μαρκιζών, τοίχων και οροφών.

E ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ;

A Το Sentria™ σας συμπεριλαμβάνει μια σειρά εξαρτημάτων για το καθαρισμό του αυτοκινήτου σας. Επιπλέον, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη προαιρετική βούρτσα Zippbrush για να καθαρίσετε ταπε-τσαρίες, χαλάκια και 
το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου σας (Δείτε στη σελίδα 45 για πληροφορίες για τη χρήση και συντήρηση της 
Zippbrush.)

1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.

2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σωλήνα Εξαρτημάτων για απευθείας αναρρόφηση ή να προσαρμόσετε οποιο-
δήποτε από τα διάφορα εργαλεία.

3. Προτείνουμε τη χρήση του Ακροφυσίου Ταπετσαριών (ή την προαιρετική βούρτσα Zippbrush) για να καθαρίσετε 
πάνω και κάτω από τα καθίσματα και το πορτ μπαγκάζ.

4. Χρησιμοποιείστε το Εργαλείο Σχισμών (με ή χωρίς τη μικρή βούρτσα του) για μικρές, δυσπρόσιτες περιοχές, 
όπως μεταξύ του παρμπρίζ και του προσωπείου και τις περιοχές μεταξύ των καθισμάτων.

5. Χρησιμοποιείστε τη Βούρτσα Ξεσκονίσματος για τον καθαρισμό της περιοχής των οργάνων.

6. Χρησιμοποιείτε το Βοηθητικό Εργαλείο για να μαζεύετε χαλικάκια και παρόμοια βαριά σωματίδια από τα χαλιά 
και τις μοκέτες.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις/Ανίχνευση Βλαβών
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E ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ;

A Βιβλία και Βιβλιοθήκες:

1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.

2. Προσαρμόστε τη Βούρτσα Ξεσκονίσματος στο Σωλήνα Εξαρτημάτων και ξεσκονίστε τα βιβλία και τη 
βιβλιοθήκη.

3. Άλλες πιθανές λύσεις είναι η χρήση ενός Σωλήνα Επέκτασης με τη Βούρτσα Ξεσκονίσματος ή τη Βούρτσα 
Τοίχων και Οροφής για το καθαρισμό της πάνω επιφάνειας της βιβλιοθήκης.

Λαµπατέρ και Πίνακες:

1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.

2. Προσαρμόστε τη Βούρτσα Ξεσκονίσματος στη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης. Προσαρμόστε την άλλη άκρη της 
Λαβής Ελέγχου Αναρρόφησης στην άκρη του Σωλήνα Επέκτασης. Ρυθμίστε τη ροή του αέρα με τη Βαλβίδα 
Ελέγχου Αναρρόφησης στη Λαβή πριν ξεσκονίσετε τα λαμπατέρ σας. Ξεσκονίστε έτσι γυαλικά, έργα τέχνης και 
κορνίζες.

Στενά ανοίγματα:

1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.

2. Προσαρμόστε τη Βούρτσα Ξεσκονίσματος στη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης. Προσαρμόστε την άλλη άκρη της 
Λαβής Ελέγχου Αναρρόφησης στην άκρη του Σωλήνα Επέκτασης. Ρυθμίστε τη ροή του αέρα με τη Βαλβίδα 
Ελέγχου Αναρρόφησης στη Λαβή πριν ξεσκονίσετε τις ηλεκτρονικές συσκευές σας.

3. Συνδέστε το εργαλείο Φουσκώματος στο Σωλήνα Εξαρτημάτων για να ξεσκονίσετε δυσπρόσιτες περιοχές και 
ανοίγματα.

Ψάθινα Έπιπλα και Καλάθια:

1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.

2. Προσαρμόστε τη Βούρτσα Ξεσκονίσματος στη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης. Η Βούρτσα Ξεσκονίσματος είναι 
πολύ αποτελεσματική μεταξύ σχισμών και ρωγμών σε ψάθινα έπιπλα και άλλες ανώμαλες επιφάνειες.

Κουρτίνες και Γρίλιες:

1. Μετατρέψτε τη σκούπα σας σε σκούπα-δοχείο. Δείτε στη σελίδα 19.

2. Για κουρτίνες, προσαρμόστε έναν ή δύο Σωλήνες Επέκτασης στο Σωλήνα Εξαρτημάτων. Συνδέστε τη Λαβή 
Ελέγχου Αναρρόφησης στο Σωλήνα Επέκτασης και μετά συνδέστε το Ακροφύσιο Ταπετσαριών (μαζί με το προ-
σωπείο). Ρυθμίστε τη ροή του αέρα με τη Βαλβίδα Ελέγχου Αναρρόφησης στη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης πριν 
ξεσκονίσετε τις κουρτίνες και τις Γρίλιες σας.

Η Βαλβίδα Ελέγχου Αναρρόφησης στη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης ρυθμίζει τη ροή του αέρα και προστατεύει τις 
κουρτίνες από πιθανή αναρρόφηση και ζημιά. Για γρίλιες, ακολουθείστε παρόμοια διαδικασία αλλά με τη Βούρτσα 
Ξεσκονίσματος αντί το Ακροφύσιο Ταπετσαριών. Εάν χρησιμοποιείτε τη Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης, κλείστε εντε-
λώς τη Βαλβίδα Ελέγχου Αναρρόφησης για να έχετε μέγιστη ροή αέρα.

E ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΑΝ Η ΣΑΚΟΥΛΑ-ΦΙΛ ΤΡΟ ΜΥΡΙΖΕΙ;

A Αλλάξτε τη σακούλα-φίλτρο. Αντικαταστήστε τη σακούλα μίας χρήσης όταν η σκόνη φτάσει στην ένδειξη «γεμά-
το». Μην την γεμίζετε υπερβολικά.

1. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Odorific II, ένα υγρό αρωματισμού που δίνει στο δωμάτιο ένα καθαρό 
και φρέσκο άρωμα. Βάλτε μερικές σταγόνες σε ένα βαμβάκι και ρίξτε το μέσα στην Εξωτερική Μόνιμη Σακούλα. 
Καλέστε το Διανομέα σας ή το Κέντρο Προμηθειών της Kirby. Στη σελίδες 56 και 57 υπάρχει κατάλογος άλλων 
εξαιρετικών προϊόντων της Kirby®.

 Συμβουλές Λειτουργίας/Συντήρησης
Ερωτήσεις και Απαντήσείς/Ανίχνευση Βλαβών
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Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σας είναι διαθέσιμος να απαντήσει σε οποιαδή-
ποτε ερώτησή σας σχετικά με την αγορά ή τη λειτουργία του Συστήματος σας 
Οικιακής Φροντίδας Sentria™.

Η εταιρεία Kirby διαθέτει Ειδικό προσωπικό για την Εξυπηρέτηση Πελατών οι οποί-
οι είναι διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτησή σας που αφορά στο 
Σύστημα Οικιακής Φροντίδας Sentria™ ή για να σας δώσουν το όνομα του πλησιέ-
στερου σε σας αντιπροσώπου της Kirby.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στις Η. Π.Α. 
μέσω: 

ηλεκτρονική διεύθυνση consumer@kirbywhq.com

τηλέφωνο 00 800 547 292 72

φαξ 001-216-529-6146

ταχυδρομική διεύθυνση  Consumer Relations 
1920 West 114th Street 
Cleveland, Ohio 44102

Οι ώρες εργασίες μας είναι 8:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ. (EST), Δευτέρα έως Παρασκευή.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Έχετε απορίες; Χρειάζεστε βοήθεια;
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Προϊόντα Οικιακής Φροντίδας Kirby®

Από Τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς Του Εργοστασίου  
Και Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Σακούλες φίλτρου MicroAllergen 
Μειώνει τη συνήθη οικιακή σκόνη, τη γύρη, τα ακάρεα και άλλα σωματίδια. 

Υγρό πλυσίματος με έλεγχο αλλεργιογόνων
Ουδετεροποιεί τα σωματίδια σκόνης. Μειώνει τα αλλεργιογόνα που δημιουργούνται από τη γύρη. 
Καθαρίζει και αναζωογονεί τα χαλιά.

Πανί με μικρές ίνες
Χρησιμοποιήστε το όταν καθαρίζετε. 30 φορές πιο λεπτό από το βαμβάκι. Απορροφά 4 φορές το βάρος 
του σε υγρό, σκόνη και μουντζούρα. Πλένεται.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΧΑΛΙΩΝ
Σαμπουάν χαλιών
Υψηλά αποτελεσματικό προϊόν για βαθύ καθαρισμό μοκετών και χαλιών. Είναι ασφαλές για τα χαλιά 
και δεν είναι τοξικό.

Διάλυμα πολλαπλής χρήσης απομάκρυνσης λεκέδων
Διάλυμα έτοιμο για χρήση για καθημερινούς λεκέδες. Απλώς ψεκάστε στο λεκέ και στεγνώστεμε ένα 
καθαρό, λευκό πανί. Είναι εξαιρετικό για χρήση πριν την πλύση. Δεν υπάρχει ανάγκη σκουπίσματος!

Διάλυμα προεργασίας για περιοχές μεγάλης κίνησης
Υψηλά αποτελεσματικό διάλυμα που σας δίνει ένα «προβάδισμα» στην πλύση. Απλώς ψεκάστε  
το στους πολύ λερωμένους διαδρόμους, εισόδους και περιοχές μεγάλης κίνησης λίγα λεπτά πριν  
το πλύσιμο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΕΚΕΔΩΝ
Αφρός Kirby
Αποτελεσματικό σε πολύ λερωμένες σκάλες με χαλί και άλλες περιοχές με δύσκολη πρόσβαση. Απλώς 
ψεκάστε και σκουπίστε. Υπέροχο για χαλάκια του σπιτιού και του αυτοκινήτου.

Διάλυμα καθαρισμού χαλιών από λεκέδες και οσμές κατοικίδιων ζώων
Επιτίθεται σε άσχημους λεκέδες και οσμές κατοικίδιων ζώων με φυσικά ένζυμα.Τα ενεργά συστατικά 
εισχωρούν κατευθείαν στην καρδιά των ινών του χαλιού, εξασφαλίζοντας ότι οι κρυμμένες οσμές 
εξαφανίζονται και ότι τα κατοικίδια ζώα δεν θα επιστρέψουν στο ίδιο σημείο. 

Διάλυμα καθαρισμού χαλιών από λεκέδες γράσου και λαδιού
Διεισδύει και αφαιρεί και τους πιο ισχυρούς λεκέδες ... γράσο αυτοκινήτου, λάδια του γκαράζ και της 
κουζίνας και πολλά άλλα. Απλώς ψεκάστε και σκουπίστε.

Διάλυμα καθαρισμού χαλιών από λεκέδες φαγητού
Καθαριστής ειδικής συνταγής με φυσικά ένζυμα που σπάνε τους χημικούς δεσμούς δύσκολων λεκέδων 
φαγητού, χυμούς σταφυλιών, κόκκινο κρασί, σοκολάτα, κέτσαπ, και πολλά ακόμη.
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Προϊόντα Οικιακής Φροντίδας Kirby®

Από Τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς Του Εργοστασίου Και Τα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Διάλυμα καθαρισμού Scuttle για γυαλιά και επιφάνειες
Ένα αγαπημένο παραδοσιακό προϊόν της Kirby. Θαυμάσιο για σκληρές επιφάνειες, όπως επιτραπέζιες 
επιφάνειες, οικιακές συσκευές, αλλά και για παράθυρα, καθρέφτες και πολλά άλλα. Στεγνώνει αφήνο-
ντας μια λάμψη χωρίς το παραμικρό ίχνος. Μπουκάλι ψεκασμού 22 ουγκιών.

Scuttle Κίτρου
Σκληρό καθαριστικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Υπέροχο για φούρνους, ψηστιέρες και 
άλλες οικιακές συσκευές. Θαυμάσιο για εξωτερικό καθαρισμό μηχανών.

Lickity Split
Διαλύτης γενικής χρήσης, διαλύει καλύτερα από κάθε καθαριστικό κολλητικών ουσιών στην αγορά. 
Χρησιμοποιήστε το για να διαλύσετε κολλητική ταινία, κόλλα, τσίχλες, αυτοκόλλητα, άσφαλτο, κρα-
γιόν, λάδια, πίσσα, συγκολλητικά, μαρκαδόρους και πολλά άλλα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ
Αποσμητικό HomeFresh για δωμάτια και χαλιά
Αφήνει ένα ευχάριστο φρέσκο άρωμα στα χαλιά και στα δωμάτια ενώ εξαλείφει τις οσμές. Απλώς ρίξτε το 
στα χαλιά και σκουπίστε μετά από λίγα λεπτά. Διατίθεται σε 5 φρέσκα αρώματα.

Αποσμητικό Odorific II
Υγρό αποσμητικό παντός σκοπού. Θαυμάσιο για περιοχές με κακοσμίες, όπως σκουπιδοτενεκέδες και γωνί-
ες με υγρασία. Επίσης, λίγες σταγόνες θα κάνουν θαύματα για την εξωτερική υφασμάτινη σακούλα της 
σκούπας σας. Το φρέσκο άρωμα διατηρείται για πολλές ώρες.

ΑΛΛΑ ΕΞΟΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΗΣ KIRBY
Επεκτεινόμενο Εργαλείο Σχισμών
Καθαρίστε κάτω από το ψυγείο, χαμηλά έπιπλα και σώματα καλοριφέρ. Ένα σετ 5 εργαλείων σας επι-
τρέπει να προσθέτετε εξαρτήματα έως ότου φτάσετε το σημείο που θέλετε.

Μικροεξαρτήματα
Αυτό το σετ περιλαμβάνει ένα μικρό σωλήνα και 5 μικροεξαρτήματα που είναι υπέροχα για λεπτομερή 
καθαρισμό. Μπαίνει σε ρωγμές και σχισμές σε πληκτρολόγια, αγαλματίδια, ταμπλό αυτοκινήτου και 
πιάνα.

Ηλεκτρική Σκούπα Αυτοκινήτου Split Second 2
Η δωδεκάβολτη έκδοση για αυτοκίνητο της δημοφιλή φορητής σκούπας χειρός Split Second συνδέεται 
σε ένα συνηθισμένο αναπτήρα αυτοκινήτου. Τέλειο για αυτοκίνητα, σκάφη, κατασκηνωτές και οχήματα 
αναψυχής.

Επικοίνωνήστε με κατάστημα που είναι εξουσιοδοτημένο από το εργοστάσιο για τα παραπάνω αλλά και για άλλα 
προϊόντα οικιακής φροντίδας Kirby.
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CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εμείς,στην Kirby, δηλώνουμε με δική μας αποκλειστική ευθύνη, όπου ισχύει, 

ότι η ηλεκτρική σκούπα μοντέλο G10E της Kirby συμμορφώνεται με τα 
ακόλουθα πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα:  

IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2) EN 55014-1,  
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233 σύμφωνα με  

τους κανονισμούς που περιλαμβάνουν την Οδηγία περί Χαμηλής  
Τάσης 2006/95/EC και την Οδηγία EMC 2004/108/EC.

CE 95

KIRBY®

1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102

U.S.A.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες πατέντες και καταχωρήσεις σχεδίου, 
άλλες πατέντες και καταχωρήσεις σχεδίων εν αναμονή.

Ηνωμένες Πολιτείες 
4947512
5007133
5086536
5115537 
5308288
5573369
5713810
7794516
D392779 
D396902 
D600868

Αυστραλία 
322271
334155
334156
661597
692116 
2008207570

Αυστρία 
ATE142865 
ATE18955T1

Βέλγιο 
0584961

Μπενελούξ 
38610-00

Καναδάς 
127585
2101455
2229513
137881
2638641

Κίνα 
ZL200830142963 
ZL200930237374.5 
ZL201130007059

Δανία 
0584961

Φινλανδία 
13965

Γαλλία 
902235 
0584961 
20106183

Γερμανία 
69304847 
402010006532.8 
69606774

Χονγκ Κονγκ 
HK1010126 

Ιταλία 
0584961 
0859567

Ιαπωνία 
2011083

Λουξεμβούργο 
0859567

Μεξικό 
175879

Ολλανδία 
0584961 
0859567

Νέα Ζηλανδία 
411288 
570620

Νορβηγία 
70226 
319902

Πορτογαλία 
0584961

Ρωσία 
73673 
2378973

Σιγκαπούρη 
69097

Νότια Αφρική 
A2008/01498 
Ισπανία 
2092232

Σουηδία 
49181 
0584961

Ελβετία 
0584961 
0859567

Ηνωμένο Βασίλειο 
0433439 
0584961 
0859567 
1090578 
2006173

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 1/23/2012 Λίστα
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SentriaTM

Αρ. Ανταλλακτικό

1. Εξωτερική Μόνιμη Σακούλα

2. Γλωσσίδι Ασφαλείας της Σακούλας

3. Σακούλα Φίλτρο μίας χρήσης

4. Ιμάντας Στήριξης Σακούλας

5. Άνω Προσαρμογέας

6. Συλλέκτης Mini Em-Tor

7. Λυχνία Ένδειξης Απόδοσης

8. Άνω Πέδιλο του Toe-Touch Control

9. Κάτω Πέδιλο του Toe-Touch Control

10. Μάνδαλο Κλίσης της Χειρολαβής

11. Πέδιλο του Ενισχυτή Κίνησης Tech Drive στη θέση Νεκρά

12. Πέδιλο του Ενισχυτή Κίνησης Tech Drive

13. Κεντρικός Διακόπτης

14. Κουμπί Αποδέσμευσης Χειρολαβής

15. Φορητή Χειρολαβή

16. Κουμπί Αποδέσμευσης Σακούλας

17 Όρθια Χειρολαβή

18 Χειρολαβή Μεταφοράς

19 Στόμιο Εξόδου Αέρα

20 Ανυψωτήρας του Ιμάντα

21 Κάλυ μμα Πρ οβολέα

22 Ασφάλεια των Αξεσου άρ

23 Άξονας του Κινητήρα

24 Ράβδος Σύνδεσης

25 Στόμιο Ισχύος

26 Προφυλακτήρας 

Αξεσουάρ και Εξαρτήματα

27 Σύ στη μα Πλύ ση ς Χαλιών  Πλύσιμο των χαλιών σας.

28 Σύστημα Φροντίδας Δαπέδου  Στιλβωτήρας πατωμάτων για πατώματα από ξύλο ή 
πλακάκια. Αφρατευτήρας χαλιών για να επαναφέρει το 
μπλεγμένο πέλος χαλιών.

29 Βάτα Σκληρού Δαπέδου  Ξεσκόνισμα γυμνών πατωμάτων.
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Αξεσουάρ και Εξαρτήματα 
Αρ. Ανταλλακτικό Συνιστώμενες Χρήσεις
30 Θήκη  Αποθήκευση των αξεσουάρ.

31 Φορητός Ψεκαστήρας  Σε κατάσταση λειτουργίας φυσητήρα, συνδέστε το σωλήνα 
εξαρτημάτων στη μονάδα για να εναποθέσετε μόνο μη εύφλε-
κτα υγρά με βάση το νερό.

32 Φορητή Χειρολαβή   Για τη μετατροπή της μονάδας από την όρθια στη φορητή θέση 
της, αφαιρέστε την όρθια χειρολαβή και τοποθετήστε τη φορη-
τή χειρολαβή. Βοηθάει στον καθαρισμό των σκαλιών με χαλιά 
και των στρωμάτων.

33 Κύπελλο Φορητού Μηχανήματος Πλύσης  Σε κατάσταση φυσητήρα, προσαρμόστε το φορητό ψεκαστήρα 
στη μονάδα για να εναποθέσετε σαμπουάν χαλιών Kirby® 
καθαρισμού λεκέδων.

34 Βοηθητικό Εργαλείο  Καθαρισμός δαπέδων αυτοκινήτου.

35 Εργαλείο Φουσκώματος  Με τη μονάδα στην κατάσταση φυσητήρα, χρησιμοποιείτε για 
να φουσκώσετε παιχνίδια, στρώματα αέρος ή άλλα φουσκωτά 
αντικείμενα χαμηλής πίεσης έως 1 psi. Με τη μονάδα στην 
κατάσταση δοχείου, χρησιμοποιείτε για να ξεφουσκώσετε 
αντικείμενα.

36 Βούρτσα ΞεσκονΙσματος   Με ή χωρίς σωλήνες επέκτασης σε μη επίπεδες ή ανώμαλες 
επιφάνειες.

37 Ακροφύσιο Ταπετσαριών  Έπιπλα με ταπετσαρία, σκάλες με χαλί, ρούχα Εσωτερικά 
αυτοκινήτου.

39 Βούρτσα Τοίχων και Οροφής  Τοίχοι, οροφές, κουρτίνες και άλλες επιφάνειες.

40 Λαβή Ελέγχου Αναρρόφησης   Χρησιμοποιείτε όταν χρειάζεται να ελέγχετε την ισχύ αναρ-
ρόφησης, όπως στις κουρτίνες και στα λεπτά αλεξίφωτα. 
Χρησιμοποιήστε με ή χωρίς τους σωλήνες επέκτασης.

41 Σωλήνες Επέκτασης   Επεκτείνει την πρόσβαση και χρησιμοποιείται με άλλα εργα-
λεία.

42 Σωλήνας Επέκτασης  Μετατρέπει την όρθια σκούπα σε δοχείο ή φυσητήρα.

43 Ιµάντας αντικατάστασης  Εφεδρικό απόθεμα για έκτακτη ανάγκη.

44 Εργαλείο Σχισμών Χωρίς τη βούρτσα, χρησιμοποιείτε σε σχισμές, ρωγμές, 
με Βούρτσα που Αφαιρείται  γωνίες, εγκοπές και στενά ανοίγματα. Με τη βούρτσα, χρησι-

μοποιείτε σε γωνίες, χνουδωτά κουμπιά, μεταξύ των φύλλων 
των σωμάτων του καλοριφέρ και σιδηροδρόμου συρόμενων 
παραθύρων.

45 Ακροφύσιο Επιφανειών   Γυμνά δάπεδα, καθαρισμό χαλιών και κάτω από χαμηλά  
έπιπλα.

46 Προστατευτικό Καπάκι Εισόδου   Τοποθετήστε το στο μπροστινό τμήμα της μονάδας για να τη 
μετατρέψετε σε φυσητήρα.

47 Zippbrush  Ταπετσαρίες, σκάλες με χαλί. Εσωτερικά αυτοκινήτου.

48 Turbo accessory System Λειαντήρας, Στιλβωτήρας, Τρίψιμο

49 Miracle Waxer Για δάπεδα από σκληρό ξύλο, βινύλιο, φελλό και  
Στιλβωτήρας Δαπέδου   λινοτάπητα. Επαλείψτε με κύλινδρο κερώματος.



63

31

40

41

44

32

30

33

43

47

48

46

45

42

34 35
36

39
37

49



64

P/N 763712 Rev. B - Greece   Printed in U.S.A.    ©2012 The Scott Fetzer Company

Εάν το καλώδιο παροχής υποστεί βλάβη και χρειαστεί αντικατάσταση, ο κωδικός ανταλλακτικού είναι:
890812-Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία, 890912 -Ηπειρωτική Ευρώπη, 890712 -Νότιος Αφρική, 

890612 -Ηνωμένο Βασίλειο 192012 –Η.Π.Α.

1.	Για	την	κατασκευή	του	εξοπλισμού	που	αγοράσατε	έχει	απαιτηθεί	η	εξαγωγή	και	χρήση		
	 φυσικών	πόρων.	Μπορεί	να	περιέχει	επικίνδυνες	ουσίες	που	μπορεί	να	έχουν	επιπτώσεις		
	 στην	υγεία	και	το	περιβάλλον.
2.	Για	να	αποφύγετε	τη	διασπορά	αυτών	των	ουσιών	και	για	να	περιορίσετε	τις	επιπτώσεις		
	 στους	φυσικούς	πόρους,	σας	ενθαρρύνουμε	να	χρησιμοποιήσετε	τα	κατάλληλα	συστήματα		
	 επιστροφής	και	ανακύκλωσης	εξοπλισμού.	Τα	συστήματα	αυτά	επαναχρησιμοποιούν	ή		
	 ανακυκλώνουν	τα	περισσότερα	από	τα	υλικά	του	άχρηστου	εξοπλισμού	σας	με	ασφαλή		
	 τρόπο.
3.	Το	σύμβολο	του	διαγραμμένου	κάδου	σας	παροτρύνει	να	χρησιμοποιήσετε	αυτά	τα		
	 συστήματα.
4.	Εάν	χρειάζεστε	περισσότερες	πληροφορίες	σχετικά	με	τα	συστήματα	συλλογής,		 	
	 επαναχρησιμοποίησης	και	ανακύκλωσης,	επικοινωνήστε	με	την	δημοτική	ή	τοπική	σας		
	 υπηρεσία	απορριμμάτων.
5.	Μπορείτε	επίσης	να	επικοινωνήσετε	μαζί	σας	για	περισσότερες	πληροφορίες	σχετικά	με		
	 τις	περιβαλλοντικές	επιδόσεις	των	προϊόντων	μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας Kirby μέσω:

ηλεκτρονική διεύθυνση  consumer@kirbywhq.com mail Consumer Relations
τηλέφωνο 00 800 547 292 72  1920 West 114th Street
φαξ 001-216-529-6146  Cleveland, Ohio 44102



For assistance, contact your local Authorized Distributor.
The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,  

1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.
U.S.A./Canada Parts and Supplies:  1-800-437-7170  imd@kirbywhq.com   

Consumer Relations:  1-800-494-8586 consumer@kirbywhq.com
Australia   1800 781 556  
Europe   00 800 547 292 72  
Russia   +81080054729272  
South Africa  0800-203-222  
UK   0800-328-1247  

www.kirby.com




