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Livington Prime Steam Mop 
 
Οδηγίες χρήσης 
 
ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
1. Λαβή 
2. Σωλήνας χάλυβα 
3. Κουμπί απελευθέρωσης 
4. Ευέλικτη άρθρωση 
5. Κύρια χειρολαβή 
6. Διακόπτης On/Off 
7. Ενδεικτική λυχνία ισχύος 
8. Σύνδεσμος Σφουγγαρίστρας 
9. Κεφαλή Σφουγγαρίστρας 
10. Ρόδες χαλιού 
11. Πεντάλ απελευθέρωσης 
12. Ετικέτα με τα χαρακτηριστικά του προιόντος 
13. Δεξαμενή νερού 
14. Μηχανισμός κλειδώματος δεξαμενής νερού 
15. Καλώδιο τροφοδοσίας 
16. Εξάρτημα καθαρισμού παραθύρων 
17. Σπάτουλα 
18. Μεγάλη κυκλική βούρτσα 
19. Μικρή συρμάτινη βούρτσα 
20. Γωνιακό ακροφύσιο 
21. Εξάρτημα για να κρατάει το καλώδιο 
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Προειδοποίηση! 
Για να μεταβείτε στη χειροκίνητη συσκευή ατμού, πατήστε το μοχλό ποδιού και τραβήξτε 
τον ευθεία προς τα έξω. Μην περιστρέφετε τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να την 
καταστρέψει! 
 
Οδηγίες  χρήσης σφουγγαρίστρας ατμού Livington Prime 
Αγαπητοί πελάτες! 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μοναδική σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime. Η 
σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime συνδυάζει 10 λειτουργίες σε μία συσκευή και 
καθαρίζει εξαιρετικά έντονα με νερό και τη δύναμη του ατμού, χωρίς επιβλαβείς χημικές 
ουσίες. Θα σας πείσει η ισχυρή ισχύς των 1300 watt, καθώς και ο καθαρισμός χωρίς 
γραμμές, χωρίς ενοχλητικά στίγματα, χάρη στην τεχνολογία Opti Steam 180 μοιρών. 
Κηρύξτε τον πόλεμο στη βρωμιά, τα βακτήρια και τη σκόνη . Η σφουγγαρίστρα ατμού 
Livington Prime, θα είναι ο ανίκητος συνεργάτης σας. 
 
Περιορισμός της ευθύνης: Από τις πληροφορίες, τις εικόνες και τις περιγραφές του 
παρόντος εγχειριδίου οδηγιών, δεν μπορούν να προκύψουν απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής 
δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών, την 
ακατάλληλη χρήση, τις λανθασμένες επισκευές, τις μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις ή τη 
χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών. 
 
Προβλεπόμενη χρήση: 
 
Πληροφορίες για την ασφάλεια: Η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς για τους οποίους δεν αναφέρονται. Αποκλείονται 
κάθε είδους απαιτήσεων λόγω ζημιών από μη προβλεπόμενη χρήση. Ο χρήστης φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη. 
 
Προειδοποίηση: 
- Για την προσάρτηση και το χαλάρωμα της κεφαλής σφουγγαρίσματος, πρέπει πάντα να 
πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να 
προκληθούν ζημιές στη συσκευή. 
- Οι λειτουργίες της συσκευής έχουν ελεγχθεί πριν από την αποστολή, επομένως, 
ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα ίχνη νερού στη συσκευή. 
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορεί να δημιουργηθεί ένας μικρός σχηματισμός 
σταγόνων. Αυτό οφείλεται στη συμπύκνωση. Είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν 
επηρεάζει καθόλου τη λειτουργία 
 
Ασφάλεια και εγκατάσταση 
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική 
συσκευή! Τηρείτε τις πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με την αρχική λειτουργία της 
ηλεκτρικής συσκευής, καθώς μπορεί να προκληθούν υλικές ή προσωπικές ζημιές. 
Ακολουθήστε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας για να αποφύγετε ζημιές που οφείλονται σε 
λανθασμένη χρήση! Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά. Εάν η 
ηλεκτρική συσκευή μεταβιβαστεί σε τρίτους, το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πρέπει 
επίσης να παραδοθεί μαζί με αυτήν. 
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Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας 
- Ελέγξτε αν η παροχή ρεύματος αντιστοιχεί στις πληροφορίες που αναγράφονται στην 
ετικέτα χαρακτηριστικών  της συσκευής. 
- Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων! 
- Η λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, εγκαύματα και 
ηλεκτροπληξία. 
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 
- Μην αφήνετε τη σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime χωρίς επίβλεψη, ενώ είναι 
συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέστε το καλώδιο όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται 
και πριν από τη συντήρηση. 
- Μην επιτρέπετε στη σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime να χρησιμοποιείται ως 
παιχνίδι. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν 
με τη συσκευή. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά, ζώα ή 
φυτά. 
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, από 
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα με 
ανεπαρκή εμπειρία ή γνώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει 
οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. 
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η 
συντήρηση επιτρέπεται να γίνεται από παιδιά μόνο υπό επίβλεψη. 
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται όταν χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές ή όταν αυτές 
χρησιμοποιούνται κοντά τους.  
- Βεβαιωθείτε ότι παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πιάνουν τη συσκευή ή το καλώδιο 
τροφοδοσίας, ενώ αυτή βρίσκεται σε λειτουργία ή κρυώνει. 
- Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους, ζώα ή φυτά. 
- Μην βυθίζετε τη σφουγγαρίστρα ατμού Livington σε νερό ή άλλα υγρά. 
- Μην τη χρησιμοποιείτε με κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή βύσμα. 
- Εάν η σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει, έχει 
υποστεί ζημιά, έχει μείνει σε εξωτερικό χώρο ή έχει βυθιστεί σε νερό, θα πρέπει να 
επιστραφεί στον κατασκευαστή ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, για να 
αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. 
- Μην τραβάτε ή σηκώνετε βάρος στο καλώδιο και μην το χρησιμοποιείτε ως χειρολαβή.   
Μην κλείνετε μια πόρτα πάνω στο καλώδιο και μην το τεντώνετε πάνω από αιχμηρές 
γωνίες ή άκρες. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. 
- Ποτέ μην εισάγετε το φις στην πρίζα με δύναμη. 
- Μην χρησιμοποιείτε τηλεσκοπικό καλώδιο ή πρίζες με ανεπαρκή χωρητικότητα ισχύος. 
- Βγάλτε την πρίζα μετά από κάθε χρήση. Για να βγάλετε το φις με ασφάλεια, πιάστε το φις 
και αφαιρέστε το απαλά από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε το 
βύσμα. 
- Μην χειρίζεστε το φις ή τη σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime με βρεγμένα χέρια και 
μην χρησιμοποιείτε τη σφουγγαρίστρα ατμού χωρίς παπούτσια. 
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής. 
- Χρησιμοποιήστε την κεφαλή σφουγγαρίσματος μόνο εάν το πανί βάσης είναι σωστά 
στερεωμένο. 
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν το δοχείο νερού είναι άδειο. 
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση σε σκάλες. 
- Αποθηκεύστε τη σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime σε δροσερό και ξηρό μέρος. 
- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας καλά φωτισμένο. 
- Ποτέ μην ρίχνετε ζεστό νερό ή άλλα υγρά, όπως υγρά με βάση την αλκοόλη ή 
απορρυπαντικά καθαρισμού, στη δεξαμενή νερού της σφουγγαρίστρας ατμού Livington 
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Prime. Αυτό μπορεί να καταστήσει το χειρισμό μη ασφαλή και να προκαλέσει ζημιά στη 
συσκευή. 
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερη την έξοδο ατμού. Διατηρείτε όλα τα ανοίγματα απαλλαγμένα 
από χνούδια, τρίχες ή άλλα πιθανά εμπόδια, για να εξασφαλίσετε άψογη ροή ατμού. 
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή εξαρτήματα. 
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή, μπορεί 
να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς. 
- Τα υγρά ή ο ατμός δεν πρέπει να κατευθύνονται προς συσκευές που περιέχουν ηλεκτρικά 
εξαρτήματα, όπως το εσωτερικό των φούρνων. 
- Μην την εκθέτετε στη βροχή. 
- Μην χρησιμοποιείτε τη σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime αν παρατηρήσετε διαρροή 
νερού. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό. 
- Μην χρησιμοποιείτε τη σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime σε κλειστούς χώρους στους 
οποίους υπάρχει αέρας που περιέχει εύφλεκτους, εκρηκτικούς ή τοξικούς ατμούς, όπως 
διαλυτικά ή ελαιοχρώματα. 
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε δέρμα, έπιπλα ή δάπεδα που έχουν γυαλιστεί με κερί, μη 
σφραγισμένα δάπεδα από σκληρό ξύλο ή παρκέ, συνθετικές ίνες, βελούδο ή άλλα υλικά 
ευαίσθητα στο νερό και τον ατμό. 
- Αφαιρέστε το φις της συσκευής από την πρίζα πριν από τις εργασίες συντήρησης. 
- Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. 
- Μην την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε καυστήρες αερίου ή ηλεκτρικούς καυστήρες ή σε 
καυτούς φούρνους. 
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. 
- Λόγω της εκπομπής ατμού, απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση της συσκευής. 
- Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του κυκλώματος τροφοδοσίας, μην λειτουργείτε 
καμία άλλη συσκευή στην ίδια υποδοχή (κύκλωμα τροφοδοσίας) με τον ατμοκαθαριστή. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε όλες τις ετικέτες, τις προστατευτικές μεμβράνες ή το 
περιτύλιγμα. 
 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΤΜΟΥ LIVINGTON PRIME 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν 
από τη συναρμολόγηση της ή την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος. 
1. Σύρετε το κάτω άκρο της κυρίως συσκευής στην άρθρωση και περιστρέψτε έως ότου 
ασφαλιστεί στην θέση του. 
2. Τοποθετήστε το σωλήνα προέκτασης 2 στο σώμα της συσκευής, όπως φαίνεται στην 
εικόνα 1. 
3. Τοποθετήστε το πανί μικροϊνών πάνω στην κεφαλή σφουγγαρίσματος και σφίξτε το πανί 
στη θηλιά μέχρι να ακουμπήσει με ασφάλεια στην κεφαλή σφουγγαρίσματος (εικόνα 2). 
4. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου νερού και αφαιρέστε το με ήπια πίεση 
από το σώμα της συσκευής (εικόνα 3) 
5. Ανοίξτε τη δεξαμενή νερού όπως φαίνεται στην εικόνα 4, γεμίστε την με νερό μέχρι το 
μέγιστο άνω άκρο και στη συνέχεια, επανατοποθετήστε την στη συσκευή. Ελέγξτε ότι η 
δεξαμενή νερού έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια στη συσκευή. 
 
Παρακαλώ σημειώστε: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό βρύσης στη σφουγγαρίστρα 
ατμού Livington Prime. Σε περιοχές με σκληρό νερό, συνιστούμε τη χρήση αποσταγμένου 
νερού για καλύτερη απόδοση. 
6. Τοποθετήστε το βύσμα τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα και πατήστε τον κεντρικό 
διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
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Χρήση της Ευέλικτης Λειτουργίας 
Για να χρησιμοποιήσετε την ευέλικτη λειτουργία, χρησιμοποιήστε τον ευέλικτο μηχανισμό 
για να φέρετε τον ατμοκαθαριστή σε άλλη γωνία. Θα μπορείτε να φτάνετε και να 
καθαρίζετε εύκολα συγκεκριμένα σημεία, όπως το πάτωμα κάτω από τον καναπέ σας. 
Εικόνα 5. 
 
Εξάρτημα χαλιών: Όταν χρησιμοποιείτε τη σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime σε 
επιφάνειες χαλιών: Τοποθετήστε την κορυφή της σφουγγαρίστρας με το τοποθετημένο 
πανί μικροϊνών στο εξάρτημα χαλιών, όπως φαίνεται στην εικόνα 6. 
 
Σημείωση: Ποτέ μην αφαιρείτε ή τοποθετείτε εξαρτήματα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε 
λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε τη σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime Steam Mop σε 
επιφάνειες χαλιών χωρίς το εξάρτημα χαλιών -μοκέτας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το 
εξάρτημα χαλιών σε επιφάνειες που είναι επιρρεπείς σε γρατζουνιές.  
 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΤΜΟΥ LIVINGTON PRIME 
Με τη σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime μπορούν να καθαριστούν επιφάνειες 
δαπέδων όπως μάρμαρο, κεραμικά, χαλιά, πέτρα, λινέλαιο, σφραγισμένα ξύλινα δάπεδα 
και παρκέ. 
 
Παρακαλώ σημειώστε: Αυτό το προϊόν εκπέμπει υγρασία και δημιουργεί υγρασία. Σημάδια 
νερού, λεκέδες ή ζημιές μπορεί να εμφανιστούν στα δάπεδα, εάν η συσκευή λειτουργεί σε 
ένα σημείο για πολύ ώρα. 
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μη επεξεργασμένα δάπεδα και μην την αφήνετε να 
στέκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω σε ξύλο ή σε επιφάνειες ευαίσθητες στη 
θερμότητα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει φούσκωμα του ξύλου, καθώς και άλλες 
ζημιές. 
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δάπεδα από βινύλιο, 
λινέλαιο ή άλλα ευαίσθητα στη θερμότητα δάπεδα. Η υπερβολική θερμότητα μπορεί να 
οδηγήσει στο λιώσιμο της κόλλας στο δάπεδο. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε δάπεδα 
με λαμινέιτ που έχουν τοποθετηθεί από επαγγελματία και δεν παρουσιάζουν ρωγμές ή 
κενά που θα επέτρεπαν την είσοδο υγρασίας. 
- Δοκιμάστε τη σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime σε ένα μικρό, απομονωμένο τμήμα 
της επιφάνειας του δαπέδου σας, πριν τη χρησιμοποιήσετε εκτενώς σε ολόκληρη την 
περιοχή. 
- Χρησιμοποιείτε το εξάρτημα χαλιού μόνο σε επιφάνειες με μοκέτες ή χαλιά. Η χρήση του 
εξαρτήματος χαλιού σε όλες τις άλλες επιφάνειες, μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε 
ραβδώσεις ή γρατσουνιές. 
 
1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό. Κλείστε το καπάκι της δεξαμενής νερού. Βεβαιωθείτε 
ότι ο χάλκινος κώνος στη δεξαμενή νερού (εικ. 7) είναι πάντα βυθισμένος στο νερό κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας. 
Σημείωση: Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ο ορατός σωλήνας στη δεξαμενή νερού μπορεί να 
λυγίσει και να σπάσει. Αυτό επηρεάζει τη λειτουργία. Αποτρέψτε το δίπλωμα του 
εύκαμπτου σωλήνα. 
2. Βάλτε το βύσμα του καλωδίου  σε γειωμένη πρίζα. Ενεργοποιήστε πατώντας το κουμπί 
ενεργοποίησης και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. 
3. Η σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime διαθέτει τεχνολογία Opti Steam- αυτό σημαίνει 
για εσάς ότι, ανεξάρτητα από το εξάρτημα ή την επιφάνεια με την οποία εργάζεστε, η 
σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime λειτουργεί πάντα στην ιδανική θερμοκρασία ή στη 
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βέλτιστη εκπομπή ατμού. Λάβετε υπόψη ότι η συσκευή μπορεί να στάζει κατά την αρχική 
λειτουργία μέχρι να φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία, 
απλώς για μια φυσιολογική διαδικασία κατά τη θέρμανση. Για να σταματήσετε την 
εκπομπή ατμού, απενεργοποιήστε τη συσκευή με τη βοήθεια του διακόπτη ON/OFF. 
Συμβουλή: Η σφουγγαρίστρα ατμού Livington είναι ιδανική για τον καθαρισμό όλων των 
ξύλινων δαπέδων, όπως λινέλαιο, κεραμικά, μάρμαρο, ξύλο κλπ. Ιδανική για τον καθαρισμό 
χαλιών και μοκετών, μπάνιων, κουζινών, περβάζια παραθύρων, ζάντες αυτοκινήτων κ.τ.λ. 
4. Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω από την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί. Η 
απορροφητική σφουγγαρίστρα απορροφά τη βρωμιά που έχει διαλυθεί από τον ατμό. 
Χρησιμοποιήστε τον ατμό γενναιόδωρα. Κρατήστε μια πετσέτα χεριών έτοιμη για να 
σκουπίσετε τυχόν υπολείμματα νερού που μπορεί να συσσωρευτούν. 
5. Μόλις η σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime σταματήσει να εκπέμπει ατμό, 
ξαναγεμίστε το δοχείο νερού για περαιτέρω καθαρισμό και συνεχίστε τον καθαρισμό ή 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τερματίστε τη διαδικασία καθαρισμού. Η σφουγγαρίστρα 
ατμού Livington Prime, έχει την επιλογή να γεμίζει το δοχείο ενώ βρίσκεται σε 
ενεργοποιημένη λειτουργία, καθώς διαθέτει ένα αυτόματο σύστημα νερού, το οποίο 
σταματά τη διαδικασία ατμού μόλις αδειάσει το δοχείο. 
6. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί μετά από κάθε χρήση και ότι το φις 
έχει αφαιρεθεί από την πρίζα, ώστε να είναι εντελώς απενεργοποιημένη πριν από την 
επόμενη χρήση. 
 
Συμβουλή: Η σφουγγαρίστρα στέκεται μόνη της, αφήνοντας τον άξονα να γέρνει προς τα 
εμπρός. 
 
Παρακαλώ σημειώστε: 
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πολύ ώρα σε ένα σημείο. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια του δαπέδου. Ποτέ μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας 
κάτω από τη σφουγγαρίστρα. Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ. 
- Όταν η σφουγγαρίστρα λειτουργεί, μπορεί να ακούγεται ένας παλλόμενος ήχος. Αυτός 
είναι ένας απολύτως φυσιολογικός ήχος λειτουργίας και σημαίνει ότι η σφουγγαρίστρα 
παράγει ατμό. Είναι πιθανό να εκπέμπονται μικρές σταγόνες νερού μαζί με τον ατμό. Αυτό 
είναι επίσης απολύτως φυσιολογικό. 
- Η ισχύς και η θερμοκρασία του ατμού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένα υλικά. 
Επομένως, δοκιμάζετε πάντα πρώτα τη σφουγγαρίστρα σε ένα ορατό σημείο για να 
βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια δεν θα υποστεί ζημιά από τη χρήση της. 
 
Συμβουλή: 
- Σκουπίστε το δάπεδο ή χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα πριν χρησιμοποιήσετε τη 
σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime. 
- Για να αποφύγετε το σχηματισμό λάσπης, το πανί μικροϊνών πρέπει να είναι πάντα 
καθαρό και στεγνό. Επιπλέον, στύψτε το πανί μικροϊνών όταν απαιτείται. 
- Για να καθαρίσετε μια περιοχή του δαπέδου σας με υγιεινό τρόπο, αφήστε το να δράσει 
για περίπου 10 δευτερόλεπτα (αλλά όχι περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα) σε ένα σημείο. 
 
Συναρμολόγηση του ατμοκαθαριστή χειρός 
1. Ο ατμοκαθαριστής χειρός είναι ο ιδανικός φορητός καθαριστής για ράφια, πάγκους 
εργασίας, νιπτήρες, παράθυρα, καθρέφτες και πλακάκια. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για τον επιλεκτικό καθαρισμό δαπέδων, χαλιών και μοκετών. 
Χρησιμοποιήστε τον με το ακροφύσιο εκτόξευσης, τη συρμάτινη βούρτσα, το εξάρτημα 
καθαρισμού παραθύρων, την σπάτουλα ή τη νάιλον βούρτσα για να απομακρύνετε τη 
βρωμιά, το λίπος, τη μούχλα κ.α. μακριά. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα πριν αφαιρέσετε τον ατμοκαθαριστή 
χειρός. 
2. Τοποθετήστε τη σφουγγαρίστρα ατμού μπροστά σας στο δάπεδο. Ενεργοποιήστε το 
πεντάλ απελευθέρωσης και τραβήξτε τον ατμοκαθαριστή χειρός από την κεφαλή 
σφουγγαρίσματος. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και χαλαρώστε τον 
χαλύβδινο σωλήνα (εικόνα 8). 
3. Προσθέστε το απαιτούμενο εξάρτημα ή χρησιμοποιήστε τη συσκευή με το 
προεγκατεστημένο αιχμηρό ακροφύσιο. 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: 
1. Εισάγετε το βύσμα κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέσα στη διαδρομή του 
βύσματος με ήπια πίεση. Για να το αφαιρέσετε, ξεβιδώστε το δεξιόστροφα και τραβήξτε το 
(Εικόνα 9).  
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την κυκλική μεταλλική βούρτσα σε επιφάνειες 
ευαίσθητες στις γρατζουνιές. Για να αφαιρέσετε τη βούρτσα, γυρίστε την δεξιόστροφα και 
τραβήξτε την από το σπείρωμα του ακροφυσίου εκτόξευσης. 
 
Συμβουλή: 
- Το εξάρτημα κυκλικής βούρτσας είναι ιδανικό για λεκέδες που αφαιρούνται εξαιρετικά 
δύσκολα (για παράδειγμα, σημάδια μπογιάς στο πάτωμα) και ιδιαίτερα κατάλληλο για τον 
καθαρισμό λείων, σκληρών επιφανειών, όπως τουαλέτες, νιπτήρες, πάγκους κουζίνας, 
ζάντες τροχών και επίμονους λεκέδες κάθε είδους. 
- Η κυκλική μεταλλική βούρτσα είναι, με τη σειρά της, ιδιαίτερα αποτελεσματική στον 
καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών, όπως δάπεδα από τούβλα, σχάρες, μεταλλικές πόρτες, 
μεταλλικά πλαίσια και παρόμοια. 
- Και οι δύο βούρτσες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν πολύ καλά για την 
απομάκρυνση του λίπους από τα τηγάνια, τις εστίες μαγειρέματος και τους φούρνους. 
Μπορείτε επίσης να τα χρησιμοποιήσετε σε βρώμικα σημεία μαζί με σαπούνι ή 
απορρυπαντικά καθαρισμού. 
 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
 
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (16) 
Για να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα καθαρισμού παραθύρων για τον καθαρισμό 
υφασμάτων, στερεώστε το υφασμάτινο πανί καθαρισμού στο εξάρτημα καθαρισμού 
παραθύρων. 
 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΉ ΧΕΙΡΟΣ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. 
1. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό (βλ. ενότητα: Χρήση της σφουγγαρίστρας ατμού 
Livington Prime). 
2. Τοποθετήστε τα απαιτούμενα εξαρτήματα (βλ: Τοποθέτηση εξαρτημάτων) ή 
χρησιμοποιήστε το προεγκατεστημένο ακροφύσιο. 
3. Μόλις η συσκευή συναρμολογηθεί πλήρως και γεμίσει με νερό, τοποθετήστε το καλώδιο 
σε γειωμένη πρίζα. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε από το διακόπτη ON/OFF (6). 
4. Η σφουγγαρίστρα θα αρχίσει να εκπέμπει ατμό μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα. Για 
να σταματήσετε την εκπομπή ατμού, απενεργοποιήστε τη συσκευή με τη βοήθεια του 
διακόπτη ON/OFF. 
5. Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω από την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί. 
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6. Εάν η χειροκίνητη συσκευή σταματήσει να εκπέμπει ατμό, γεμίστε το δοχείο νερού, εάν 
είναι απαραίτητο, και συνεχίστε τον καθαρισμό. 
7. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και ότι το καλώδιο έχει βγει από την 
πρίζα, μετά από κάθε χρήση, ώστε να είναι εντελώς απενεργοποιημένη πριν από την 
επόμενη χρήση. 
 
Συμβουλή: Για τον υγιεινό καθαρισμό πάγκων εργασίας, πάγκων κουζίνας, νιπτήρων, 
μπάνιων κ.τ.λ. , αφήστε τον ατμοκαθαριστή να λειτουργήσει σε ένα σημείο για περίπου 15 
δευτερόλεπτα. 
 
Παρακαλώ σημειώστε: 
- Μην χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή χειρός σε υλικά ευαίσθητα στη θερμότητα και 
την υγρασία. Η ισχύς και η θερμοκρασία του ατμού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
ορισμένα υλικά. Επομένως, δοκιμάζετε πάντα πρώτα σε ένα μη ορατό σημείο, για να 
βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια δεν θα υποστεί ζημιά από τη χρήση του. 
- Μην χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή χειρός για τον καθαρισμό δέρματος, επίπλων 
που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί, κερωμένων δαπέδων, συνθετικών υλικών, 
βελούδου ή άλλων ευαίσθητων στον ατμό υλικών. 
 
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. 
 
1. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό (βλ. ενότητα: Χρήση της σφουγγαρίστρας ατμού 
Livington Prime). Τοποθετήστε το εξάρτημα καθαρισμού παραθύρων και στερεώστε το στη 
σφουγγαρίστρα (βλέπε ενότητα: Συναρμολόγηση πρόσθετων εξαρτημάτων). Ενεργοποιήστε 
τη συσκευή. 
2. Οδηγήστε τη συσκευή αργά πάνω από το γυαλί που πρόκειται να καθαριστεί (ή 
παρόμοιες επιφάνειες). Με τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιήστε άφθονο ατμό. Κρατήστε μια 
πετσέτα χεριών έτοιμη για να σκουπίσετε τυχόν υπολείμματα  νερού που μπορεί να έχουν 
συσσωρευτεί. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ. Ποτέ μην αγγίζετε το εξάρτημα καθαρισμού 
παραθύρων κατά την εφαρμογή. Τα αντίστοιχα μέρη μπορεί να ζεσταθούν υπερβολικά. 
3. Εάν ο ατμοκαθαριστής χειρός σταματήσει να εκπέμπει ατμό, απενεργοποιήστε τον και 
βγάλτε το φις από το ρεύμα. Γεμίστε το δοχείο νερού και συνεχίστε τον καθαρισμό. 
 
4. Όταν τελειώσετε τον καθαρισμό, αφήστε το εξάρτημα καθαρισμού παραθύρων να 
κρυώσει και στη συνέχεια, αφαιρέστε το από τη συσκευή. Συνεχίστε με προσοχή, καθώς το 
ύφασμα μπορεί να είναι ακόμα καυτό. 
Σημείωση: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ατμό για να καθαρίσετε παγωμένα παράθυρα. Να 
είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το καθαριστικό σε υαλοπίνακες, καθώς αυτοί 
μπορεί να θρυμματιστούν. 
 
ΕΞAΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY ΥΦΑΣΜAΤΩΝ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. 
1. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό (βλ. ενότητα: Χρήση της σφουγγαρίστρας ατμού 
Livington Prime) 
2. Τοποθετήστε το πλενόμενο ύφασμα  στο εξάρτημα καθαρισμού παραθύρων και 
στερεώστε το εξάρτημα καθαρισμού παραθύρων στη συσκευή. (βλέπε ενότητα: 
Συναρμολόγηση πρόσθετων εξαρτημάτων). 
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3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή (βλέπε ενότητα: Χρήση του ατμοκαθαριστή χειρός - από το 
σημείο 2) 
4. Για να καθαρίσετε ένα κομμάτι ύφασμα, κρεμάστε το σε μια κρεμάστρα και ατμίστε το 
απευθείας. Οδηγήστε τον ατμοκαθαριστή χειρός αργά από πάνω προς τα κάτω. Μπορείτε 
επίσης να αντιστρέψετε την κίνηση, εκτελώντας την από κάτω προς τα πάνω. Οι κουρτίνες 
και οι περσίδες μπορούν να καθαριστούν ενώ κρέμονται. 
Σημείωση: Παρακαλούμε προσέξτε την ετικέτα σε κάθε ρούχο για να βεβαιωθείτε ότι είναι 
κατάλληλο για καθαρισμό με ατμό. Εάν δεν είστε σίγουροι, δοκιμάστε πρώτα τον 
καθαρισμό σε ένα εσωτερικό μέρος του ρούχου και βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα δεν θα 
υποστεί ζημιά από τη διαδικασία καθαρισμού. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ 
Ποτέ μην αγγίζετε το εξάρτημα καθαρισμού παραθύρων/υφασμάτων ή το πλενόμενο 
ύφασμα κατά τη χρήση. Το αντίστοιχο τμήμα μπορεί να ζεσταθεί εξαιρετικά. 
5. Εάν ο ατμοκαθαριστής χειρός σταματήσει να εκπέμπει ατμό, απενεργοποιήστε τον και 
βγάλτε το φις από το ρεύμα. Γεμίστε το δοχείο νερού και συνεχίστε τον καθαρισμό. 
6. Όταν τελειώσετε τον καθαρισμό, αφήστε το εξάρτημα υφασμάτων να κρυώσει και στη 
συνέχεια, αφαιρέστε το από το εξάρτημα. Προχωρήστε με προσοχή, καθώς το ύφασμα 
μπορεί να είναι ακόμα καυτό. 
7. Μετά τη χρήση, βγάλτε το φις από την πρίζα. 
8. Αφήστε τη συσκευή ή οποιοδήποτε χρησιμοποιημένο εξάρτημα να κρυώσει και 
αφαιρέστε το με προσοχή, καθώς μπορεί να είναι ακόμα καυτό. 
9. Πάντα να αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση και πριν αποθηκεύσετε τη 
συσκευή. 
10. Αφήστε το υπολειπόμενο νερό να διαφύγει από την έξοδο ατμού πριν αποθηκεύσετε τη 
συσκευή. 
11. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από πάνω προς τα κάτω. 
12. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή πετσέτα για να καθαρίσετε την επιφάνεια της 
σφουγγαρίστρας ατμού Livington Prime. 
13. Όταν δεν χρειάζεστε τη συσκευή, αποθηκεύστε την σε ξηρό και δροσερό μέρος. Μην την 
αφήνετε όρθια στον ήλιο ή στη βροχή. 
14. Η όρθια αποθήκευση της σφουγγαρίστρας ατμού Livington Prime με τα προσαρτημένα 
πανιά καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει λευκά σημάδια στο πάτωμά σας. Επομένως, 
αφαιρείτε πάντα την πανιά καθαρισμού από τη σφουγγαρίστρα σας πριν την 
αποθηκεύσετε. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν 
από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού. 
 
Καθαρισμός του δοχείου νερού 
Nα αδειάζετε καλά το δοχείο νερού  και να το καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση.  
Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό καθαρισμού για να καθαρίσετε τα εξαρτήματα  
(ακροφύσιο εκτόξευσης και κυκλικές βούρτσες) όταν είναι βρώμικα. Στη συνέχεια, αφήστε 
τα να στεγνώσουν στον καθαρό αέρα. 
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Αφαίρεση αλάτων του εσωτερικού του δοχείου νερού: 
 Για να αφαιρέσετε τα άλατα από το εσωτερικό του δοχείου νερού, προσθέστε μία ή δύο 
κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι στο γεμάτο με νερό δοχείο, βάλτε το καπάκι και 
ανακινήστε το.  ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟΝ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΉ.  Αφήστε το δοχείο να σταθεί 
για αρκετές ώρες.  Στη συνέχεια, αδειάστε το δοχείο, ξαναγεμίστε το με καθαρό νερό και 
ξεπλύνετε το μέχρι να μην φαίνονται πλέον καθόλου τα άλατα. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Ποτέ μην βυθίζετε τη σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime εξ 
ολοκλήρου στο νερό. 
 
Αφαίρεση των υπολειμμάτων  ασβεστίου 
 Εάν η σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime αρχίζει να παράγει ατμό πιο αργά από το 
συνηθισμένο ή σταματά εντελώς, μπορεί να είναι απαραίτητη η αφαίρεση των 
υπολειμμάτων ασβεστίου.  Αυτά σχηματίζονται με την πάροδο του χρόνου στα μεταλλικά 
εξαρτήματα και μειώνουν σε σημαντικό βαθμό την απόδοση της σφουγγαρίστρας.  Τα 
υπολείμματα ασβεστίου πρέπει να αφαιρούνται τακτικά, μετά από τη χρήση περίπου 25 
έως 50 γεμισμάτων του δοχείου του νερού ή τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιοχές με σκληρό νερό.  Τα διαστήματα καθαρισμού εξαρτώνται 
από τον βαθμό σκληρότητας του νερού και την συχνότητα της χρήσης της σφουγγαρίστρας. 
 Βασικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό βρύσης στη σφουγγαρίστρα ατμού Livington 
Prime.  Ωστόσο, σε περιοχές με σκληρό νερό, συνιστούμε τη χρήση αποσταγμένου νερού 
για καλύτερη απόδοση. 
 Για να εξαλείψετε τα υπολείμματα ασβεστίου, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες: 
Καθαρισμός με τη βοήθεια καθαριστικού διαλύματος:: 
1. Ετοιμάστε ένα διάλυμα από 1/3 λευκό ξύδι και 2/3 νερό βρύσης και προσθέστε το στο 
δοχείο νερού. 
2. Κρατήστε τη συσκευή σταθερή και βεβαιωθείτε ότι ο ατμοκαθαριστής δεν κατευθύνεται 
προς τα δάπεδα, τα γύρω αντικείμενα ή τις επιφάνειες.  Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, 
ενεργοποιήστε το πατώντας το κουμπί λειτουργίας (6) και αφήστε το να παράγει ατμό, 
μέχρι να εξαντληθεί το διάλυμα ξύδι-νερό. 
3. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία όσο συχνά χρειάζεται μέχρι η εκπομπή ατμού να 
φτάσει σε φυσιολογικά επίπεδα. 
 4. Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό και ξεπλύνετε το. 
 5. Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό, τοποθετήστε το ξανά στη συσκευή και αφήστε 
τον ατμό να διαφύγει μέχρι να αδειάσει το δοχείο. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ 
 Ποτέ μην αφήνετε τον ατμοκαθαριστή χωρίς επίβλεψη κατά τη διαδικασία του 
καθαρισμού ή κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. 
 Σημείωση: Δοκιμάστε τη συσκευή πριν από τη χρήση σε κατάλληλο σημείο για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. 
6. Καθαρισμός μπλοκαρισμένων εξαρτημάτων: Λόγω του υψηλού ποσοστού ανόργανων 
συστατικών στο νερό ορισμένων περιοχών, ενδέχεται να εκπέμπεται λιγότερος ατμός από 
τον ατμοκαθαριστή χειρός. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε υπολείμματα ασβεστίου στο άκρο 
του ακροφυσίου. 
7. Για την εξάλειψη των υπολειμμάτων ασβεστίου, προχωρήστε ως εξής: Συνιστούμε τη 
χρήση ενός λιπαντικού σε μορφή ψεκασμού. Ψεκάστε μία ή δύο φορές, με μικρές ριπές, 
στην άκρη του ακροφυσίου. Στη συνέχεια, γεμίστε τον ατμοκαθαριστή με νερό, σύμφωνα 
με τις οδηγίες, και αφήστε τον για λίγα λεπτά να εκπέμπει συνεχώς ατμό, μέσω του 
συγκεκριμένου ακροφυσίου, για να απομακρυνθούν τα άλατα. 
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8. Μόλις το συγκεκριμένο εξάρτημα είναι και πάλι καθαρό και ο ατμός μπορεί να ρέει 
ανεμπόδιστα, κατευθύνετε τον ατμοκαθαριστή σε μια ουδέτερη επιφάνεια ή σε ένα πανί 
καθαρισμού για να βεβαιωθείτε ότι δεν εκτοξεύονται άλλα μικρά σωματίδια με τον ατμό. 
 
Καθαρισμός των πανιών με μικροίνες : Σύνθεση: 74% πολυεστέρας(polyester), 17% 
πολυαμίδιο(Polyamide), 9% ακυρόλιο (Acyrl) 
 
Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα προτού 
εκτελέσετε οποιοδήποτε σέρβις. 

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Λύση 

Η ΣΥΣΚΕΥΉ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ  Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη 
από την πρίζα ή το κουμπί 
λειτουργίας δεν είναι 
τοποθετημένο στη θέση ON (6)  

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 
είναι συνδεδεμένη σε μια 
αξιόπιστη πηγή ρεύματος 
και ότι το κουμπί 
λειτουργίας είναι στη θέση 
ON (6). 

ΛΙΓΟΤΕΡΗ Ή ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΤΜΟΥ 

Το δοχείο νερού είναι άδειο Γεμίστε το δοχείο νερού 

Το ακροφύσιο είναι 
μπλοκαρισμένο 

  

Αφαιρέστε την κεφαλή της 
σφουγγαρίστρας και 
καθαρίστε το ακροφύσιο 

Υπολείμματα αλάτων Ακολουθήστε τις οδηγίες 
καθαρισμού στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης για να 
αφαιρέσετε τα υπολείμματα 

Ο εύκαμπτος σωλήνας στη 
δεξαμενή νερού έχει διπλώσει  

Διορθώστε το δίπλωμα 
του σωλήνα στη δεξαμενή 
νερού 

Υπάρχει ατμός 
στα σημεία που 
ενώνονται τα 
εξαρτήματα 

Τα εξαρτήματα δεν είναι 
σωστά συνδεδεμένα  

Απενεργοποιήστε τη 
συσκευή, αφήστε την να 
κρυώσει, αφαιρέστε τα 
εξαρτήματα και 
επανατοποθετήστε τα 
σωστά. 

Άλατα ή σκουπιδάκια έχουν 
φράξει τις ενώσεις 

Αφαιρέστε τα 
εξαρτήματα, ελέγξτε 
και καθαρίστε τις 
ενώσεις 

Το πανί καθαρισμού 
είναι υγρό και 
γλυστράει 

Το πανί είναι γεμάτο νερό Αφαιρέστε το βρεγμένο πανί 
και αντικαταστήστε το με ένα 
νέο. Εναλλακτικά, αφήστε το 
πανί να κρυώσει, στραγγίστε 
το καλά και τοποθετήστε το 
πάλι. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Από την εγγύηση εξαιρούνται όλα τα ελαττώματα που προκύπτουν από εσφαλμένη χρήση, 
όπως για παράδειγμα υπερθέρμανση, αποχρωματισμός, γρατζουνιές, ζημιές λόγω πτώσης 
στο πάτωμα, προσπάθειες επισκευής και εσφαλμένος καθαρισμός. Εξαιρούνται επίσης τα 
καθαρά οπτικά ίχνη χρήσης. Αυτό ισχύει και για τη φυσιολογική φθορά. 
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ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Περιβαλλοντικές συμβουλές: 
Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα στο τέλος της 
διάρκειας ζωής του. Πηγαίνετε το σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών. Ενημερωθείτε για τα σημεία συλλογής που λειτουργούν από το κατάστημα 
λιανικής πώλησης ή την τοπική αρχή. Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση παλαιών 
συσκευών αποτελεί σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. 
Προσοχή - καυτός ατμός 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Τάση ρεύματος: 220 -240 V, 50/60 Hz  
Ισχύς: 1300 watt 
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 200ML 
 
Περιεχόμενα προϊόντος 
 1 Σφουγγαρίστρα ατμού Livington Prime, 1 πανί μικροϊνών για δάπεδο, 1 εξάρτημα χαλιών, 
1 μικρή συρμάτινη βούρτσα, 1 μεγάλη στρόγγυλη πλαστική βούρτσα, 1 εξάρτημα 
καθαρισμού παραθύρων, 1 πανί μικροϊνών για υφάσματα, 1 σπάτουλα, 1 γωνιακό 
ακροφύσιο. 


