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ΑΣΜΟΚΑΘΑΡΙΣΗ XG 450  
Κωδικός ELIVXG0450 

 

 

 
ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ 

Διαβάστε προσεκτικά πριν από την χρήση του 

Κρατήστε το για μελλοντική χρήση 
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ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ 
 

υγχαρητήρια για τη σωστή επιλογή που κάνατε να αγοράσετε τον 

ατμοκαθαριστή της IRON VAP. 

Ο ατμοκαθαριστής σας με οικολογικό και νέο τρόπο θα καθαρίσει το 

σπίτι σας και θα επαναφέρει τα χρώματα και τις συνθέσεις στα χαλιά και τις 

μοκέτες σας. Η δράση του ατμού θα ανανεώσει το πέλος του χαλιού σας και 

θα φαίνεται σαν καινούργιο. 

ας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή δύο φορές το 

μήνα σε όλο το σπίτι, στα χαλιά και στις μοκέτες και πιο συχνά στο λουτρό και 

την κουζίνα. 

Θυμηθείτε ότι η δράση του ατμού σκοτώνει τα ακάρεα, μικρόβια, ζωύφια 

κ.λ.π. αφήνοντας το σπίτι σας όχι μόνο καθαρό, αλλά και υγιεινά απολυμασμένο, 

με τα καλύτερα αποτελέσματα για σας και την οικογένειά σας.  

 

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 Φρωματιστά βουρτσάκια για διαφορετικές χρήσεις (όπως 

φούρνο κουζίνας, καμένα λίπη, άλατα στο μπάνιο, κ.α.). Φρησιμοποιούνται 

ανάλογα με την επιφάνεια  καθαρισμού: PAIVEU0296 

 

 

Σο σετ περιέχει 5 τεμάχια: 1 λαστιχωτό πανί, 2 ίσιες πετσέτες 

και 2 πανιά με μικροΐνες, που απορροφούν σα σφουγγάρι στις ευαίσθητες 

επιφάνειες: XGIVEU0324 

 

 

 Αμπούλες Kalstop φυσικό και οικολογικό προιόν, ικανό να 

σταματάει τη δημιουργία αλάτων. Η συχνή του χρήση συμβάλλει ιδιαίτερα στην 

επέκταση της διάρκειας ζωής της συσκευής: PAIVEU0094 
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΨΝ 

 

 

 

Εικόνα 1:  Πλαίσιο από πλαστικό υλικό (1). 

Εικόνα 2:  Ελαστικός σωλήνας με λαβή, σπιράλ (3). 

Διακόπτης ασφαλείας/ κουμπί εξαγωγής ατμού (5). 

Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος με φις (2). 

Σάπα γεμίσματος νερού (7). 

Πάνω και κάτω άκρο για το τύλιγμα καλωδίου (10). 

Προέκταση επιμήκυνσης χειρολαβής (11). 

  Γενικός διακόπτης λειτουργίας της συσκευής, ON/OFF (1). 

  Λαμπάκι ένδειξης έτοιμου ατμού (6). 

  Λαμπάκι ένδειξης έλλειψης νερού (9). 

  Ρυθμιστής προγραμμάτων ατμού (4). 

  Τποδοχή σύνδεσης ελαστικού σωλήνα και (σίδερου) (8). 

Εικόνα 3: Φειρολαβή (1). 

  Προέκταση συσκευής (2). 

  Βίδα (3). 

Εικόνα 4: Προεκτάσεις (2σπαστά κοντάρια) (1). 

  Πιστόλι καθαρισμού (2). 

  Γωνία προσαρμογής για βούρτσες (3). 

  Πετσέτες (4), (5). 

  Βουρτσάκι με τρίχες από πλαστικό (6). 

  Βούρτσα (7). 

  Εξάρτημα καθαρισμού τζαμιών (8). 

  ίδερο (προαιρετικό) (9). 

  Φωνί (10). 

Εικόνα 5: Σάπα γεμίσματος/ διαφυγής νερού  
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΑΥΑΛΕΙΑ 

 

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε την 

συσκευή. Μόνο κατά τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε να έχετε τα καλύτερα 

αποτελέσματα και την μέγιστη ασφάλεια χρήσης. 

 

 

 

                    
    Υωτ. 1                    Υωτ. 2                     Υωτ, 3                      

 

 

 

 Ποτέ δε λειτουργούμε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. (φωτ. 1) 

 Ποτέ δε ρίχνουμε ατμό πάνω σε ευαίσθητες συσκευές. (φωτ. 2). 

 Ποτέ δε χρησιμοποιείται η συσκευή από παιδιά.  

 Ποτέ δε βυθίζεται η συσκευή μέσα νερό.  

 Ποτέ δεν επιχειρούμε να ανοίξουμε τη βαλβίδα ασφαλείας όσο λειτουργεί η 

συσκευή. 

 Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά και καθαριστικά μέσα στη 

συσκευή. (φωτ.3)  

 Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο καθαριστικό, απορρυπαντικό ή 

μυρωδικό θα το ψεκάζουμε πάντα μόνο επάνω στην επιφάνεια που 

θέλουμε να καθαρίσουμε, π.χ. χαλί, δάπεδο, τοίχους κ.λ.π. 

 

 

ΦΡΗΙΜΕ ΤΜΒΟΤΛΕ 

 

Η συσκευή λειτουργεί με κανονικό νερό. ε περιοχές όμως που το νερό 

έχει έντονα προβλήματα αλάτων, χώματος,  χρησιμοποιείται απιονισμένο 

νερού. Επίσης απιονισμένο νερό χρησιμοποιούν και οι επαγγελματίες που 

χρησιμοποιούν το μηχάνημα καθ όλη την διάρκεια της ημέρας. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης λειτουργίας, από τη λαβή του ελαστικού 

σωλήνα (3) μπορεί να βγει ατμός αναμεμιγμένος με σταγόνες νερού, αυτός 

δεν είναι λόγος ανησυχίας, μια που πρόκειται για ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα 

συμπύκνωσης και που θα εξαφανιστεί μετά από μερικά λεπτά. 
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ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ  

 

 Βεβαιωθείτε πως το φις τροφοδοσίας (2), εικ.2 δεν είναι συνδεδεμένο με την 

ηλεκτρική πρίζα και πως ο διακόπτης (1), εικ.2 είναι απενεργοποιημένοι. 

 Προσαρμόστε τη χειρολαβή (1) στην προέκταση της συσκευής (2) και 

βιδώστε τη βίδα (3) εικ.3. 

 Ξετυλίξτε όλο το καλώδιο τροφοδοσίας. 

 Σοποθετήστε το φις του ελαστικού σωλήνα των αξεσουάρ (3) στην 

αντίστοιχη υποδοχή σύνδεσης (8), αφού πρώτα σηκώσετε το καπάκι και 

βεβαιωθείτε ότι ασφαλίσατε το σωλήνα, εικ.2.  

 Ξεβιδώστε την τάπα (7) εικ.2 σε αντίθετη με τους δείκτες του ρολογιού 

κατεύθυνση και γεμίστε τον κάδο με νερό χρησιμοποιώντας το χωνί (10) 

εικ.4. 

 Μετά από το γέμισμα κλείστε καλά την τάπα, γυρνώντας τη κατά τη φορά 

των δεικτών του ρολογιού μέχρι να κλείσει. Όταν κλείσει πιέστε την προς τα 

κάτω και γυρίστε τη λίγο ακόμη. Μετά τοποθετήστε το φις στην πρίζα. 

 Ενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη (1) εικ.2. 

 Όταν το λαμπάκι ατμού (6) εικ.2 ανάψει, αυτό δείχνει πως η συσκευή είναι 

έτοιμη προς χρήση. Φρειάζονται 4-5 λεπτά περίπου ώστε να ανάψει η 

φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας του ατμού. 

 Για την έξοδο του ατμού πατήστε το διακόπτη (5) εικ.2 που βρίσκεται στη 

λαβή του ελαστικού σωλήνα (3). Αν δεν εξάγεται ατμός ελέγξτε την 

ασφάλεια. Ανάλογα με το είδος καθαρισμού που θα πρέπει να γίνει, 

διαλέξτε το κατάλληλο αξεσουάρ. 

 Μέσω του ρυθμιστή ατμού (4) εικ.2, είναι δυνατόν να αλλάξετε την 

ποσότητα του ατμού που βγαίνει, ανάλογα πάντα με το είδος της 

καθαριότητας που θα πρέπει να γίνει.  

 Όταν το λαμπάκι (9) εικ.2 ανάψει αυτό σημαίνει πως το νερό στο εσωτερικό 

του κάδου έχει τελειώσει. το σημείο αυτό μπορούμε να ανοίξουμε το πώμα 

αφού περάσουν 5 λεπτά και να προσθέσουμε νερό. Πιέστε την τάπα της 
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συσκευής εικ.5 για να αποβάλλετε και την τελευταία πίεση ατμού που 

υπάρχει μέσα στη συσκευή.   

 Ποτέ δεν ανοίγουμε την τάπα της συσκευής (1) εικ.1, όσο λειτουργεί η 

συσκευή. 

 ε περίπτωση τέλους χρήσης της συσκευής, ακολουθήστε την εξής 

διαδικασία: 

– βήστε τον διακόπτη (1) εικ2. 

– Αποσυνδέστε το φις της συσκευής (2) εικ.2 από την ηλεκτρική πρίζα 

 

 

 

Ρυθμιστής προγραμμάτων ατμού 

 

 

Ο ρυθμιστής προγραμμάτων ατμού είναι από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ατμοκαθαριστή της 

IRON VAP XG450/350.  

τις πολύ ευαίσθητες επιφάνειες χαμηλώνουμε προς το 

μείον και δυναμώνουμε όσο πιο ανθεκτική είναι η 

επιφάνεια που καθαρίζουμε. Για παράδειγμα όταν σφουγγαρίζουμε στο 

λουστραρισμένο ξύλο, στο μάρμαρο με κρυσταλοποίηση ή στο μουσαμά ο 

ρυθμιστής είναι στο μείον ενώ στο πλακάκι ή σε πολύ ανθεκτικό υλικό το 

αυξάνουμε προς το συν. 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

 

MIN-1/2 στροφές Για πολύ ευαίσθητες επιφάνειες δηλαδή: το ξύλο, τη λάκα, το 

γυαλιστερό κ.α. 

Παράδειγμα: παράθυρα, πόρτες, κάσες, ντουλάπια κ.α. πάντοτε 

με πανί (4) εικ.4.Για ευαίσθητα υφάσματα, όπως το βελούδο, τα 

μάλλινα, τα καλοκαιρινά χαλιά, τα χειροποίητα χαλιά και κυρίως τα 

υφάσματα που βγάζουν χρώμα. Επίσης σφουγγαρίζουμε ξύλινα 

πατώματα και μάρμαρα, πάντα όμως με πετσέτα. 

1/2 στροφές-MAX Για ανθεκτικά χαλιά και υφάσματα, τοίχους και τζάμια. 

φουγγάρισμα τα πλακάκια και τα μωσαϊκά. Επίσης τον φούρνο 

και τα μάτια της κουζίνας, τις κάσες από τα αλουμίνια, τις φέτες 
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από τα καλοριφέρ. Ακόμη και τους αρμούς από τα πλακάκια. τη 

θερμοκρασία αυτή χρησιμοποιείται πάντοτε το πιστόλι (2) εικ.4, 

πάντοτε λοξά και κολλημένο στον αρμό.(Ποτέ κάθετα). 

 

 

ΠΛΤΙΜΟ ΦΑΛΙΩΝ 

Σο πλύσιμο των χαλιών γίνεται και στα δύο προγράμματα 

ανάλογα με την ποιότητά του. Σο καλό πλύσιμο γίνεται αφού 

χτυπήσουμε πρώτα τους τοπικούς λεκέδες με το πιστολάκι. ( Βλέπε αν σηκώνει 

το ύφασμα του χαλιού, διαφορετικά καθαρίζετε τον τοπικό λεκέ με καθαρή 

βενζίνη).                          

τη συνέχεια περνάτε το χαλί σταυρωτά χωρίς πετσέτα, με ατμό. Χεκάζουμε το 

χαλί και τα κρόσσια του, αν είναι πολύ βρώμικο με απορρυπαντικό πλυντηρίου 

(1 κουταλιά σε 1,5 ποτήρι νερό). Καλό είναι να γίνεται ομοιόμορφο το ψέκασμα 

με ψεκαστήρι λουλουδιών. Κατόπιν περνάτε με ατμό και πετσέτα. Σο χαλί σε 10 

λεπτά είναι στεγνό και το πατάμε.  

Υρεσκάρισμα: Γίνεται 1-2 φορές τον μήνα περνώντας κατευθείαν με πετσέτα. 

ΠΛΤΙΜΟ ΤΥΑΜΑΣΙΝΩΝ ΕΠΙΥΑΝΕΙΩΝ 

Με τον ίδιο τρόπο καθαρίζονται και όλες οι υφασμάτινες επιφάνειες όπως σαλόνια, 

ταπετσαρίες, καρέκλες κ.α. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείται πάντοτε πετσέτα. 

ΠΡΟΟΦΗ: το βελούδο πρώτα δοκιμάζουμε σε ένα σημείο που δεν είναι 

εμφανές. Αν δούμε ότι αντέχει δουλεύουμε στην αντίθετη φορά του πέλους με 

γρήγορες κινήσεις πάλι στο πρόγραμμα MIN – ½ στροφές. 

 

ΠΛΤΙΜΟ ΣΟΙΦΩΝ 

Φρησιμοποιείται η ίδια βούρτσα, με την οποία γίνονται και 

όλες οι δουλειές στο σπίτι. Οι τοίχοι, εκτός από τα 

υδροχρώματα, πλένονται πάντοτε με πετσέτα χαβλού. Πριν από το πλύσιμο 

των τοίχων καθαρίζονται χωρίς κοντάρια οι επιφάνειες πάνω από τα 

καλοριφέρ και γύρω από τις πρίζες βάζοντας πάνω στην πετσέτα λίγη σκόνη 

καθαρισμού. τη συνέχεια τοποθετείτε τα κοντάρια και πλένετε ομοιόμορφα. 

ΠΛΤΙΜΟ ΣΖΑΜΙΩΝ/ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΜΠΑΝΙΟΤ 

Αχνίζουμε από τις τρύπες 5-10 cm στο πρόγραμμα ½ 

στροφές - MAX και αφού σταματήσουμε να αχνίζουμε 

κατεβάζουμε με το λάστιχο τη βρωμιά. Κάθε φορά σκουπίζουμε το λάστιχο με 
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ένα πανί. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το πανί του για καλό 

καθάρισμα σε μεγάλες επιφάνειες στα πλακάκια του μπάνιου μας. 

ΠΙΣΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

Σο δουλεύουμε στο πρόγραμμα MIN – ΜΑΦ για ξεσκόνισμα 

(σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm) ανάλογα με την επιφάνεια 

που ξεσκονίζουμε π.χ. φυτά εσωτερικού χώρου, σκαλιστά 

έπιπλα κ.α.   

Ακόμη καθαρίζει τον φούρνο και τα μάτια της κουζίνας, τις 

φέτες του καλοριφέρ, κουφώματα αλουμινίου, τα άλατα γύρω 

από τις βρύσες, απολυμαίνει το W.C. και ακόμη γυαλίζει 

χρυσαφικά, ασημικά και μπρούτζινα πάντα στο πρόγραμμα 

MAX (πάντοτε κολλημένο στις επιφάνειες αυτές).  

 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε ένα γρήγορο, υγιεινό και απόλυτα 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ. 

Σο μαύρο βουρτσάκι (6) εικ.4 χρησιμοποιείται σε σκληρούς λεκέδες τοπικά 

(όπως χρώμα, ασβέστης), στα μάτια και το φούρνο της κουζίνας. 

 

ΠΡΕΟΙΔΕΡΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ)  

  Πάνω στη συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σίδερο Professional 850W 

που μας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώσουμε ρούχα όρθια π.χ. κουρτίνες 

κρεμασμένες, σακάκια, παλτά κ.α.  Ακόμη στην ίδια θερμοκρασία μπορούμε 

να σιδερώσουμε νάιλον χωρίς να κολλήσουν, βελούδινα και μαύρα χωρίς να 

γυαλίσουν. Ακόμη μπορούμε να σιδερώσουμε ρούχα διπλωμένα π.χ. σεντόνια 

στα 4, στα 8 στα 16. 
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ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

ΠΡΟΟΦΗ: Πάντοτε να κλείνετε τον διακόπτη και να βγάζετε το φις από 

την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος πριν να κάνετε οποιαδήποτε εργασία 

στον ατμοκαθαριστή. 

Ο κάδος του ατμοκαθαριστή είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, κατά 

συνέπεια δεν χρειάζεται να τον αδειάζετε μετά από κάθε χρήση. Για την 

εξωτερική καθαριότητα του ατμοκαθαριστή χρησιμοποιείτε αρχικά ένα υγρό 

πανί και στη συνέχεια χρησιμοποιείτε ένα στεγνότερο. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε 

για την εξωτερική ή την εσωτερική καθαριότητα της συσκευής διαλυτικά, 

σκληρά αντικείμενα ή διαβρωτικά προϊόντα. 

Μπορείτε να προχωρήσετε σε μία επιμελή καθαριότητα του κάδου με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εισάγουμε στον κάδο 300 - 400 ml άσπρο ξύδι ανακατεμένο  με 500 ml 

νερό και αφού ανοίξουμε το κουμπί ετοιμότητας, περιμένουμε να ετοιμασθεί το 

μηχάνημα. 

 Δεν εξάγουμε ποτέ ατμό με κανέναν τρόπο. 

 Κλείνουμε τον διακόπτη και αφήνουμε το μίγμα μέσα 2 – 2,5 ώρες. 

 Κινούμε σε όλη την διάρκεια περιοδικά το μηχάνημα. 

 Κατόπιν βγάζουμε την τάπα διαφυγής και αδειάζουμε το μίγμα 

νερού και ξυδιού . 

 Βάζουμε ξανά καθαρό νερό (2 φορές) και ξεπλένουμε την 

συσκευή. 

ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Μηχάνημα XG350/450:  

 

Σάση: 230 Volt~ 50Hz 

υνολική Ισχύς: 2350 Watt 

Μέγιστη πίεση: 4- 5 bar 

Φωρητικότητα boiler: 1.5lt 

Η συσκευή κατασκευάζεται στην Ιταλία από την Elettroplastica. 

Η συσκευή XG350/450 διατίθεται στην Ελλάδα αποκλειστικά από την IRON VAP 

και πληρεί όλες τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 

Κεντρικό service Θεσ/νίκης Κωνσταντινουπόλεως 66, 2310853030. 

 


