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ΟΡΙΜΟΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 

1. Διαφανζσ ςϊμα 

2. Κοιλότθτα κινθτιρασ 

3. Ηλεκτρικό διακόπτθ κινθτιρα 

4. Μάνταλο ςτερζωςθσ κινθτιρα 

5. Κινθτζσ ρόδεσ 

6. Σρφπα ςωλινασ 

7. Κεφάλι ςωλινασ 

8. ωλινα ςκοφπασ 

9. Πλαςτικό ςωλινα 

10. αρωτικι ςυςκευι  

11. Jetty 

12. ωλινα φίλτρο νεροφ 

13. Λαβι 

14. Κρεβάτι φίλτρο νεροφ 

15. Φίλτρο ςφουγγάρι 

16. υςκευι για καναπζ 

17. υςκευι γωνίασ 

18. Προςαρμοςμζνθ αγκϊνα κενοφ 

19. Δείκτθ επιπζδου νεροφ 

20. Φίλτρο Jetty 

 



ασ ευχαριςτοφμε για τθν επιλογι τθσ ςκοφπασ τθσ SUNNY. Ευχόμαςτε ότι το προϊόν κάνει τθ ηωι 
ςασ πιο εφκολθ, κακϊσ με τον τρόπο που κάνουν άλλα προϊόντα τθσ SUNNY. Παρακαλοφμε 
διαβάςτε το εγχειρίδιο χριςθσ προςεκτικά για να ζχετε τθν καλφτερθ απόδοςθ από το προϊόν ςασ 
και κρατιςτε ςε αςφαλζσ μζροσ για μελλοντικι χριςθ. 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

Βαςικζσ προφυλάξεισ αςφαλείασ πρζπει να τθροφνται με τθ χριςθ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 

"Αν μια παρατιρθςθ και διαχείριςθ δεν παρζχονται από ζνα πρόςωπο που είναι υπεφκυνο για 
τθν αςφάλεια των ςυςκευών, δεν προορίηεται θ χριςθ από άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ με 
φυςικζσ, αιςκθτθριακζσ και διανοθτικζσ αναπθρίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των παιδιών." 

• Μθν αφινετε τθ ςυςκευι ςασ ςυνδεδεμζνο ςτο θλεκτρικό ρεφμα.  Βγάλτε το όταν δεν 
χρθςιμοποιείτε ι ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται ςζρβισ. 

• Καλϊδιο ρεφματοσ ι το φισ δεν πρζπει να βυκίηεται ςε οποιοδιποτε υγρό. 

• Μθν αγγίηετε τθ ςυςκευι ςασ ι το καλϊδιο με βρεγμζνα χζρια. 

• Ποτζ μθ χρθςιμοποιείτε θλεκτρικι ςκοφπα χωρίσ φίλτρα. 

• Μθν κρατάτε ςωλινα κοντά ςτα αυτιά και τα μάτια ςασ όταν θ ςυςκευι λειτουργεί. 

• Κρατιςτε τα ροφχα ςασ, τα μαλλιά και το ςϊμα μακριά από τθν τρφπα και τα κινοφμενα μζρθ τθσ 
θλεκτρικισ ςκοφπασ. 

• Χρθςιμοποιείτε μόνο αξεςουάρ που καταςκευάηονται ι προτείνονται από τον καταςκευαςτι. 

• Κλείςτε όλουσ τουσ διακόπτεσ ςτθν θλεκτρικι ςκοφπα ςασ πριν αφαιρζςετε το φισ. 

 

ΦΑΛΜΑΣΑ ΧΡΗΣΩΝ 

Ελζγξτε αν θ τάςθ που αναγράφεται θλεκτρικι ςκοφπα ςασ ικανοποιεί τισ τοπικζσ τάςθ 
τροφοδοςίασ. 

• Μθν χρθςιμοποιείτε καλϊδιο επζκταςθσ που παρζχει ανεπαρκι ρεφμα να μθν βλάπτει τθ 
ςυςκευι. 

• Η ςυςκευι ςασ είναι μόνο για οικιακι χριςθ. Μθν χρθςιμοποιείτε για εμπορικοφσ και 
βιομθχανικοφσ ςκοποφσ. 

• Αποφφγετε κινιςεισ που μπορεί να βλάψει το καλϊδιο και το φισ. Χρθςιμοποιιςτε το ςϊμα του 
φισ για να το αφαιρζςετε, όχι το καλϊδιο. 

• Προκειμζνου να αποφευχκεί θ παραμόρφωςθ ςε πλαςτικά μζρθ τθσ ςυςκευισ ςασ και να 
αποφευχκεί θ πρόκλθςθ πυρκαγιάσ, ποτζ μθν αφινετε τθ ςυςκευι ςασ κάτω από το άμεςο θλιακό 
φωσ, πθγζσ κερμότθτασ και παρόμοιεσ περιπτϊςεισ. 

• ε περίπτωςθ που ζχετε κακαρίςει τα απορρυπαντικά, ςαποφνια, χθμικά κλπ, θ οποία μπορεί να 
προκαλζςει αφριςμό του νεροφ, ςβιςτε τθ ςυςκευι ςασ και ξεπλφνετε το καλάκι. 

•Μθν ςκουπίςτε ποτζ εκρθκτικά, εφφλεκτα, όξινα, ςκλθρά ι αιχμθρά υλικά. 

• Ποτζ μθ βυκίηετε το ςϊμα τθσ ςυςκευισ ςασ ςε νερό (τμιμα κινθτιρα). 

• Φίλτρα κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ωσ προορίηονται. 



• Μθν προςπακείτε να διορκϊςετε, ρυκμίςτε ι αντικαταςτιςτε τα εξαρτιματα τθσ ςυςκευισ ςασ. 
Επικοινωνιςτε με ζνα εξουςιοδοτθμζνο ςζρβισ ςε περίπτωςθ αποτυχίασ. 

• Προβλιματα που προκφπτουν από περιττϊματα και ςυγκροφςεισ πραγματοποιοφνται από τον 
χριςτθ μετά τθν παράδοςθ τθσ ςυςκευισ του χριςτθ είναι αποτυχίεσ χριςτθ. 

Η εταιρεία μασ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ από βλάβεσ που μπορεί να προκφψουν από τθν 
παραπάνω λόγουσ, ωσ εκ τοφτου όλεσ οι αποτυχίεσ επεξεργαςία εκτόσ τθσ κάλυψθσ τθσ εγγφθςθσ. 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΧΡΗΣΕ 

• Μθν χρθςιμοποιείτε ποτζ τθν θλεκτρικι ςκοφπα χωρίσ φίλτρα για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν. Πλφνετε 
και ξεπλφνετε τα φίλτρα ανάλογα με τθ ςυχνότθτα χριςθσ και τθσ ρφπανςθσ με νερό και ςαποφνι. 
Αυτι θ διαδικαςία κα κρατιςει ανοικτι αναπνευςτικζσ οδοφσ τθσ κινθτιρασ και κα παρατιςει τθ 
ηωι κινθτιρα. Επίςθσ, θ ςυςκευι ςασ κα λειτουργεί με μζγιςτθ ιςχφ. 

 

ΚΑΝΟΝΕ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΗ 

• Ποτζ μθν ανοίγετε και να προςπακιςετε να διορκϊςετε θλεκτρικι ςκοφπα ςασ, όταν ζχει βλάβθ. 

• Μθν χρθςιμοποιείτε θλεκτρικι ςκοφπα ςασ, όταν πζςει ςτο πάτωμα ι να χτυπθκεί με ζνα 
άκαμπτο αντικείμενο, επικοινωνιςτε με τον εξουςιοδοτθμζνο ςζρβισ ςασ. 

• Ποτζ μθν αντικαταςτιςετε ζνα κατεςτραμμζνο καλϊδιο ι πρίηα, επικοινωνιςτε με τον 
εξουςιοδοτθμζνο ςζρβισ ςασ. 

 

ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ 

• Μετά τθν αφαίρεςθ τθσ ςυςκευισ από τθ ςυςκευαςία τθσ, αφαιρζςτε το τμιμα κινθτιρα από το 
ςϊμα με το άνοιγμα των μανδάλων (4) που κακορίηουν το τμιμα ςτο οποίο το διαφανζσ ςϊμα (1) 
που βρίςκεται. 

• Σοποκετιςτε το ςφουγγάρι φίλτρου (15) ςτο τμιμα κινθτιρα. 

• τερεϊςτε ςωλινα φίλτρο νεροφ (12) ςτο κρεβάτι φίλτρο νεροφ (14) ςτο δοχείο νεροφ. 

• Γεμίςτε το προϊόν με νερό μζχρι δείκτθ επιπζδου (19). 

• Σοποκετιςτε τθ μονάδα jetty (11) ςτθ κζςθ του. Βεβαιωκείτε ότι το φίλτρο jetty (20) είναι 
ςτακερι. 

• τερεϊςτε το Κοιλότθτα κινθτιρασ (2) και διαφανζσ ςϊμα (1) με κλείδωμα αςφάλειεσ (4). 

• υναρμολογιςτε ςαρωτικι ςυςκευι (10), πλαςτικό ςωλινα (9), προςαρμοςμζνθ αγκϊνα κενοφ 
(18), ςωλινα κενοφ (18) και τθσ κεφαλισ του ςωλινα (7). 

• Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε άλλεσ ςυςκευζσ κακαριςμοφ πάρα πολφ ωσ προσ το ςκοπό τον 
κακαριςμό ςασ. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Σοποκετιςτε τα εξαρτιματα όπωσ ορίηεται ςτο εγχειρίδιο. Διαφορετικά 
διάρκεια ηωισ του προϊόντοσ ςασ κα μειωκεί. 

 

 



ΤΓΡΗ ΧΡΗΗ 

• Βεβαιωκείτε ότι το φίλτρο ςφουγγάρι(15) ζχει κακοριςτεί. αν το φίλτρο νεροφ ςωλινα (12) 
κακορίηεται ςε διαφανζσ ςϊμα (1), αφαιρζςτε το. 

• Σοποκετιςτε τθν κεφαλι ςωλινα (7) μζςα ςτθν κοιλότθτα του ςωλινα (6) που βρίςκεται 
μπροςτά από το κφριο ςϊμα. 

• Κλείςτε το τμιμα κινθτιρα (2) και το διαφανζσ ςϊμα (1) χρθςιμοποιϊντασ πλευρικά μάνδαλα 
(4). 

• Νερό ςυςςωρευτεί πάνω ςε διάφορεσ επιφάνειεσ μπορεί να εκκενϊνεται εντόσ τθσ ςυςκευισ 
χρθςιμοποιϊντασ ςωλινα κενοφ (8) και κενοφ προςαρμοςμζνο αγκϊνα (18) προκειμζνου να 
ανοίξει μπλοκάρει νιπτιρεσ. 

• Σα λφματα δεν κα πρζπει να αφεκεί ςτθ ςυςκευι μετά ςκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Μθν αφαιρείτε το φίλτρο ςπόγγου (15) κατά τθ διάρκεια οφτε υγρό οφτε ξθρό 
χριςθ. 

 

ΦΙΛΣΡΑ 

Φίλτρο πόγγου: Φίλτρο ςπόγγου πρζπει να κακοριςτεί ςτθ κζςθ του κατά τθ διάρκεια ςτεγνό και 
βρεγμζνο ςκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα. Διαφορετικά, τθ ςκόνθ και τα μεγάλα ςωματίδια κα 
διειςδφςει ςτο μοτζρ του ςτροβίλου, αν κάνουμε αναρρόφθςθ νεροφ, όλο το νερό αρχίηει τθν 
τουρμπίνα. τθν περίπτωςθ αυτι θ εγγφθςθ ςασ είναι άκυρο. Κάντε τακτικι ςυντιρθςθ για ςασ 
μακροπρόκεςμα ςχεδιαςμζνο ςφουγγάρι φίλτρο. Αφιςτε τα να ςτεγνϊςουν, δεδομζνου ότι κα 
φκείρονται πολφ γριγορα. 

Φίλτρο πόγγου Μονάδα Jetty: Αποτρζπει ότι το πζραςμα του νεροφ από κοιλότθτεσ αζρα ςτθ 
μονάδα jetty κατά τθν ξθρι χριςθσ. Αποτρζπει επίςθσ ότι το νερό ςτο ςϊμα περάςει ςτθν μονάδα 
jetty. Σα φίλτρα αυτά κα πρζπει να ςτεγνϊςει εντελϊσ πριν από τθ χριςθ. 

 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ & ΤΝΣΗΡΗΗ 

• Κλείςτε το διακόπτθ του κινθτιρα (3). Αφαιρζςτε πρίηα. 

• Κάντε υγρά τα οποία βρίςκονται μζςα ςτθν ςωλινα να ρεφει προσ το ςϊμα(1) αυξάνοντασ το 
άκρο του ςωλινα κενοφ (8). 

• Λφςτε τα μάνταλα που ςυνδζει το τμιμα κινθτιρα (2) με το διαφανζσ ςϊμα (1) και αφαιρζςτε το 
ςωλινα κενοφ (8) από το ςϊμα (1). 

• Αδειάςτε το νερό των αποβλιτων από το ςϊμα (1) ςτθ νιπτιρα. 

• Επαναςυνδζςτε το ςϊμα (1) και Κοιλότθτα κινθτιρασ (2) και ςτερεϊςτε το ςωλινα κενοφ (8). 

• Χρθςιμοποιιςτε το ςωλινα κενοφ (8) και κακαρίςτε το με μιςό καλάκι κακαρό νερό. Αυτό κα 
κακαρίςει όλεσ τισ ςυςκευζσ 

• Αδειάςτε το νερό ςτο ςϊμα με τθν αποςυναρμολόγθςθ του μθχανιματοσ για τθν επόμενθ 
χριςθ. 

• Χρθςιμοποιιςτε ζνα μαλακό φφαςμα και ελαφρφ απορρυπαντικό για να κακαρίςετε εξωτερικι 
επιφάνεια. κλθρό απορρυπαντικά μπορεί να βλάψει τθν επιφάνεια. 

 



ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΧΡΗΗ & ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

• Κακαρίςτε τθ ςυςκευι ςυχνά, προκειμζνου να μειωκεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ και να πάρετε 
μια υψθλι απόδοςθ. 

Μθν κλείνετε τρφπεσ αναρρόφθςθσ ι εξαγωγισ. 

• Μπορείτε να κάνετε το τμιμα κινθτιρα κακαρίηονται από ςκόνθ και οι τςίχλεσ, φζρνοντασ τθ 
ςυςκευι ςασ ςε ζνα εξουςιοδοτθμζνο ςζρβισ. 

 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ & ΠΑΡΑΔΟΗ 

Θα πρζπει να μεταφζρετε τθ ςυςκευι ςτθν αρχικι του ςυςκευαςία με διαιρζτεσ από τυλίγοντάσ το 
με ζνα μαλακό πανί. 

Λανκαςμζνθ ςυςκευαςία ενδζχεται να προκαλζςει να βλάψουν τθν εξωτερικι επιφάνεια τθσ 
θλεκτρικισ ςκοφπασ. 

ΗΜΕΙΩΗ: ΟΙ ΖΗΜΙΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΧΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ 
ΣΟΤ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ Ε ΕΓΓΤΗΗ 

Η διάρκεια διακιρυξθσ και αποφαςιςτικότθτασ είναι 10 χρόνια από το Τπουργείο Βιομθχανίασ. 

 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ιςχφσ κινθτιρα (Max.) : 2000Watt 

Ιςχφσ κινθτιρα (ονομ.) : 1200Watt 

Σάςθ / ςυχνότθτα : 220V/50Hz 

Ρυκμόσ Ροισ αζρα : 45 L/sec 

Ιςχφσ Vacuum (νερό) : 2000mm H2O 

υμμορφϊνεται με τον κανονιςμό EEE. 

 

Αυτι θ ςυςκευι δεν πρζπει να απορρίπτονται ςε ςκουπίδια, δεδομζνου ότι περιζχει 
ανακυκλϊςιμα εξαρτιματα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ WEE. Επικοινωνιςτε με το πλθςιζςτερο 
κζντρο ανακφκλωςθσ, προκειμζνου να γίνει ανακφκλωςθ. 


