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  Πεπιεσόμενα 

 
 Πξνθπιάμεηο     [2]  Υξήζε     [5] 

 
 Οξηζκνί   [3]  Δπηινγή Γηεξγαζίαο   [5] 

 

 Υαξαθηεξηζηηθά  [3]  Ρπζκίζεηο            [6] 
 

 Πεξηγξαθή   [4]  πληήξεζε   [7] 
 

 Δλδείμεηο   [4]  Σερλ. Πξνδηαγξαθέο [8] 
 

 Πξνεηνηκαζία                    [5]                            Service Βιαβώλ                        [9] 
 

Α. Πποθςλάξειρ 

 

1. Πξνθπιάζζνπκε ηε ζπζθεπή από ζπλζήθεο πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ παξακνξθώζεηο ζην 

εμσηεξηθό πεξίβιεκά ηεο (ζπλζήθεο πςειήο 

ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαη θσηόο). 

2. Σνπνζεηνύκε ηε ζπζθεπή πάλσ ζε επίπεδε, 

ζηαζεξή επηθάλεηα κε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 

10 εθαη. από ηνλ ηνίρν, ώζηε λα επηηξέπεηαη ν 

πιήξεο εμαεξηζκόο ηεο. 

3. Απνθεύγνπκε ρξήζε ή απνζήθεπζε ζε ρώξνπο 

κε πςειά επίπεδα πγξαζίαο. 

4. πλδένπκε ηνλ αληάπηνξα ζηε βάζε θαη 

ζηεξεώλνπκε ην θαιώδην ζηελ θάησ πιεπξά 

ώζηε λα κελ εκπιέθεηαη κε ηε ζπζθεπή. Η 

θάκςε θαη ε παξακόξθσζε ηνπ θαισδίνπ, 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ αλάθιεμε. 

5. Απνθεύγνπκε ηελ επαθή κε ην θαιώδην κε 

βξεγκέλα ρέξηα (θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο). 

Πξηλ ηε ζύλδεζε ζηελ πξίδα αθαηξνύκε ζθόλεο 

κε θαζαξό θαη ζηεγλό ύθαζκα. 

6. Η απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ αληάπηνξα γίλεηαη 

από εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν, ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ππάξρεη θίλδπλνο αλάθιεμεο. 

7. Η ζύλδεζε πνιιώλ ζπζθεπώλ ζε πνιύπξηδν 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αλάθιεμε. 

8. Η αλάπνδε ζέζε ηνπ δνρείνπ ςεθαζκνύ κπνξεί  

λα πξνθαιέζεη δηαξξνή κέζα από ηελ ηξύπα 

εμαεξηζκνύ. 

9. ε ελδερόκελε δηαξξνή λεξνύ απνζπλδέζηε ηελ 

θεθαιή από ην δνρείν, ζθνππίζηε ηα δύν κέξε 

θαη ζπλδέζηε μαλά. 

10. Καηά ηε ζύλδεζε ηνπ δνρείνπ ζηε κνλάδα 

ειεθηξνδίνπ επηβεβαηώζηε όηη ν ςεθαζηήξαο 

βξίζθεηαη ζηε δεμηά ζέζε ηνπ ειεθηξνδίνπ. 

11. Σν ηξίγσλν ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ δνρείνπ 

πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηηο δύν ηειείεο 

ηνπ ειεθηξνδίνπ (θίλδπλνο δηαξξνήο). 

12. Η ρξήζε ζθιεξώλ εξγαιείσλ ζηε βάζε ηνπ 

δνρείνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειεθηξνπιεμία. 

13. Η ρξήζε βελδίλεο σο θαζαξηζηηθό ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζεη απνρξσκαηηζκό ζην εμσηεξηθό 

πεξίβιεκα. 

14. Η ζπζθεπή λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αεξηδόκελνπο 

ρώξνπο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππάξρεη 

θίλδπλνο ε ειαθξηά νζκή ηνπ απνιπκαληηθνύ 

λα δεκηνπξγήζεη αλεπηζύκεηεο επηπινθέο ζηνλ 

αλζξώπηλν νξγαληζκό. 

15. Η πνζόηεηα λεξνύ πνπ έρεη ήδε πεξάζεη από 

ειεθηξόιπζε αθαηξείηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηεζεί. Η επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο 

ρσξίο αληηθαηάζηαζε ηνπ λεξνύ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζεη ειεθηξνπιεμία. 

16. Η ζπζθεπή πξέπεη λα θπιάζζεηαη καθξηά από 

παηδηά γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο. 

17. Ο ςεθαζκόο ζε ύθαζκα, δέξκα ή κέηαιιν 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη παξακόξθσζε ή 

απνρξσκαηηζκό. 

18. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπή παξακείλεη εθηόο 

ρξήζεο γηα δύν (2) εκέξεο, απνζπλδέζηε ηε 

από ην ξεύκα θαη αδεηάζηε ην λεξό από ην 

δνρείν. Σέινο ζθνππίζηε θαιά κε ζηεγλό παλί. 

19. ηελ επόκελε ρξήζε ην δνρείν ρξεηάδεηαη 

πιύζηκν κε λεξό πξηλ ηε ζύλδεζε ζηε ζπζθεπή. 
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Β. Οπιζμοί 

 

Ζλεκηπόλςζη νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία δηάζπαζεο κίαο νπζίαο κε ηε δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Καηά ηελ 

ηλεκηπόλςζη ηος νεπού, ε δηέιεπζε ζπλερνύο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο δηαζπά ην λεξό ζε πδξνγόλν θαη νμπγόλν. Με 

ηε ρξήζε ηνπ ρισξίνπ πνπ ππάξρεη ζην λεξό ηεο βξύζεο παξάγεηαη ππνρισξηώδεο νμύ (HClO). Η ζπζθεπή παξέρεη 

ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:  

Α) Αθαηξεί νζκέο από ππνιείκκαηα ηξνθώλ, νζκέο από δώα θαη ςάξηα.     

Β) Αθαηξεί παξαζηηνθηόλα θαη βαθηήξηα (escherichia, salmonella, pseudomonas, ruginosa). 

Γ) Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνιύκαλζε θαη ηνλ θαζαξηζκό ζε γξαθεία, ζπίηηα, ζρνιεία, λνζνθνκεία, γπκλαζηήξηα θαη 

νρήκαηα.    

 

Γ. Υαπακηηπιζηικά ςζκεςήρ 

 

Πιζηοποιημένη μέθοδορ ηλεκηπόλςζηρ  

Η ζπζθεπή παξάγεη λεξό ειεθηξόιπζεο κέζσ ηεο microbubble ηερλνινγίαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα απόζκεζε, 

θαζαξηζκό θαη απνζηείξσζε.   

Σεσνολογία έξςπνος ελέγσος   

Η ζπζθεπή δηαζέηεη ζύγρξνλν ζύζηεκα αλίρλεπζεο λεξνύ ειεθηξόιπζεο κε πςειή ππθλόηεηα. Η ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία απνηξέπεη ηελ παξαγσγή κε αζθαινύο πνηόηεηαο λεξνύ ειεθηξόιπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην λεξό 

μεπεξάζεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ 200 ppm, ε ζπζθεπή ηίζεηαη απηνκάησο εθηόο ιεηηνπξγίαο δηαηεξώληαο αζθαιή 

επίπεδα ζπγθέληξσζεο.    

Ανθεκηικό ζύζηημα τεκαζμού  

Πεξηιακβάλεη εκηαπηόκαην ςεθαζηήξα, εύθνιν ζηε ρξήζε, κε αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα απόζκεζεο, θαζαξηζκνύ 

θαη απνζηείξσζεο.  

Ζλεκηπόλςζη μεγάληρ ποζόηηηαρ νεπού  

Ηιεθηξόιπζε 450 ml λεξνύ ζην δνρείν ηεο ζπζθεπήο.  

Ττηλήρ αιζθηηικήρ ζσεδιαζμόρ  

Γηαζέηεη κνληέξλν, πςειήο αηζζεηηθήο ζρεδηαζκό κε πξόβιεςε γηα εύθνιν θαζαξηζκό. Σν ειεθηξόδην αθαηξείηαη 

εύθνια, επηηξέπνληαο ηνλ θαζαξηζκό ηνπ δνρείνπ. 
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Γ. Πεπιγπαθή ςζκεςήρ    

 

 Σα μέπη ηηρ ζςζκεςήρ ηλεκηπόλςζηρ 

1. Κεθαιή Φεθαζκνύ (Spray Head) 

2. Γνρείν ςεθαζκνύ  (Spray Bottle) 

3. Δπεμεξγαζκέλν Αιάηη (70g) (Refined Salt) 

4. Κνπηάιη - Γνζνκεηξεηήο (Measuring Spoon) 

5. Βάζε πζθεπήο (Base) 

Α) Κνλέθηνξαο / Connecting Terminal 

Β) Έλδεημε Led Γνρείνπ Φεθαζκνύ / Spray Bottle LED 

Γ) Οζόλε (power, mode) / Display (power, mode) 

6. Αληάπηνξαο (Adapter) 

7. Ηιεθηξόδην (Electrode Module) 

  

  

Δ. Δνδείξειρ  

 

Power Indicator  

Έλδεημε όηη ε ζπζθεπή είλαη ζπλδεδεκέλε ζην ξεύκα.    

Power Button 

Κνπκπί αιιαγήο δηεξγαζίαο, κε θάζε πάηεκα επηιέγνπκε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία. 
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Deodorizing Indicator   

Γηεξγαζία αθαίξεζεο νζκώλ / Γηάξθεηα δηεξγαζίαο έλα (1) ιεπηό.  

Αλαβνζβήλεη θαηά ηε δηάξθεηα παξαγσγήο λεξνύ θαη αλάβεη ζηαζεξά όηαλ εηνηκάζεη ην λεξό. ηε ζπλέρεηα ε 

έλδεημε/led ζβήλεη θαη ε ζπζθεπή επαλέξρεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο.  

Cleaning Indicator 

Γηεξγαζία θαζαξηζκνύ / Γηάξθεηα δηεξγαζίαο ηξία (3) ιεπηά.  

Αλαβνζβήλεη θαηά ηε δηάξθεηα παξαγσγήο λεξνύ θαη αλάβεη ζηαζεξά όηαλ εηνηκάζεη ην λεξό. ηε ζπλέρεηα ε 

έλδεημε/led ζβήλεη θαη ε ζπζθεπή επαλέξρεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. 

Sterilizing Indicator  

Γηεξγαζία απνζηείξσζεο / Γηάξθεηα δηεξγαζίαο πέληε (5) ιεπηά.  

Αλαβνζβήλεη θαηά ηε δηάξθεηα παξαγσγήο λεξνύ θαη αλάβεη ζηαζεξά όηαλ εηνηκάζεη ην λεξό. ηε ζπλέρεηα ε 

έλδεημε/led ζβήλεη θαη ε ζπζθεπή επαλέξρεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο.   

 

Σ. Πποεηοιμαζία  

 

ςναπμολόγηζη    

πλαξκνινγήζηε πξώηα ην ειεθηξόδην κε ην δνρείν, ελώλνληαο ην θάησ κέξνο ηνπ δνρείνπ κε ηε κνλάδα ηνπ 

ειεθηξνδίνπ. Καη ηα δύν κέξε ζπλδένληαη ζηε κπξνζηηλή πιεπξά ηνπο κε ζηξέςε ηνπ ειεθηξνδίνπ κέρξη ηέινπο. Σν 

ηξίγσλν ζηε πίζσ πιεπξά ηνπ δνρείνπ πξέπεη λα ελσζεί κε ηηο ηειείεο ζηε βάζε ηνπ ειεθηξνδίνπ.  

    Πποεηοιμαζία ςζκεςήρ   

Γεκίζηε ην δνρείν κε λεξό βξύζεο ζεξκνθξαζίαο έσο 35 βαζκνύο. θνππίζηε ην δνρείν εμσηεξηθά κε ζηεγλό παλί. 

πλδέζηε ηνλ αληάπηνξα κε ηνλ θνλέθηνξα ηξνθνδνζίαο ζηε βάζε θαη πεξάζηε ην θαιώδην ζην holder. ηεξεώζηε ην 

δνρείν ζηε βάζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία.     

Αποζςναπμολόγηζη    

Αθαηξέζηε ηελ θεθαιή ζηξέθνληάο ηε αλάπνδα πξνο ηε θνξά ηνπ ξνινγηνύ θαη απνζπλδέζηε ην ειεθηξόδην 

ζηξέθνληάο ην ζηελ θνξά ηνπ ξνινγηνύ. Η απνζπλαξκνιόγεζε νινθιεξώλεηαη δίλνληαο ηξία μερσξηζηά κέξε δειαδή 

ην ειεθηξόδην, ην δνρείν θαη ηνλ ςεθαζηήξα.    

  

Ε. Υπήζη 

   

πλδέζηε ηνλ AC αληάπηνξα ζην ηξνθνδνηηθό ζηελ θάησ πιεπξά ηεο βάζεο θαη ζηεξεώζηε ην θαιώδην ζηελ εηδηθή 

ζήθε. Γεκίζηε ην δνρείν κε 450 ml λεξό βξύζεο. Δάλ επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε επεμεξγαζκέλν αιάηη, ρξεζηκνπνηείζηε 

ην θνπηάιη - δνζνκεηξεηή θαη κεηξήζηε κία θνπηαιηά. Κνπλήζηε θαιά ην δνρείν θαη ηνπνζεηήζηε ην ζηε βάζε. Πηέζηε ην 

POWER θαη επηιέμηε επηζπκεηή δηεξγαζία (αθαίξεζε νζκώλ, θαζαξηζκό ή απνζηείξσζε). Φεθάζηε κε λεξό κόιηο 

νινθιεξσζεί ε επηζπκεηή δηεξγαζία. 

 

Ζ. Δπιλογή Γιεπγαζίαρ 

 

Πηέζηε ην POWER όζν ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο θαη επηιέμηε δηεξγαζία: 
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Deodorizing - Γιεπγαζία Αθαίπεζηρ Οζμών       

Με ηε ζπζθεπή ζε θαηάζηαζε standby, πηέζηε ην POWER κία (1) θνξά γηα λα επηιέμεηε ηε δηεξγαζία αθαίξεζεο 

νζκώλ (έλδεημε LOW MODE). ηε ζπλέρεηα ειέγμηε όηη ε έλδεημε led "LOW" αλάβεη ηαπηόρξνλα κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθό 

ήρν "Beep" νπόηε θαη αξρίδεη ε ειεθηξόιπζε ηνπ λεξνύ γηα έλα (1) ιεπηό.      

Cleaning - Γιεπγαζία Θαθαπιζμού    

Με ηε ζπζθεπή ζε θαηάζηαζε standby, πηέζηε ην POWER δύν (2) θνξέο γηα λα επηιέμεηε ηε ιεηηνπξγία θαζαξηζκνύ 

(έλδεημε MID MODE). ηε ζπλέρεηα ειέγμηε όηη ε έλδεημε led "MID" αλάβεη ηαπηόρξνλα κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθό ήρν 

"Beep" νπόηε θαη μεθηλά ε δηεξγαζία ειεθηξόιπζεο ηνπ λεξνύ κε δηάξθεηα ηξία (3) ιεπηά.  

Sterilizing - Γιεπγαζία Αποζηείπυζηρ   

Με ηε ζπζθεπή ζε θαηάζηαζε standby, πηέζηε ην POWER ηξεηο (3) θνξέο γηα λα επηιέμεηε ηε ιεηηνπξγία 

απνζηείξσζεο (έλδεημε HIGH MODE). ηε ζπλέρεηα ειέγμηε όηη ε έλδεημε led "HIGH" αλάβεη καδί ηαπηόρξνλα κε ην 

ραξαθηεξηζηηθό ήρν "Beep" νπόηε θαη αξρίδεη ε ειεθηξόιπζε ηνπ λεξνύ κε δηάξθεηα πέληε (5) ιεπηά.  

    Γιαδοσή λειηοςπγιών   

Όηαλ ε ζπζθεπή είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε, ε έλδεημε LED ζηε βάζε αλάβεη κε ρξώκα κπιε.    

Σξία (3) δεπηεξόιεπηα κεηά ηελ επηινγή ιεηηνπξγίαο μεθηλά κε ην ραξαθηεξηζηηθό ήρν "Beep" ε ειεθηξόιπζε ηνπ 

λεξνύ κέζα ζην δνρείν. Η έλδεημε POWER είλαη ζηαζεξά αλακκέλε θαη ην led ηεο επηιεγκέλεο ιεηηνπξγίαο αλαβνζβήλεη.

     Δάλ αθαηξεζεί to δνρείν ελώ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πξνεηνηκαζίαο, ε έλδεημε POWER αλάβεη 

πξνεηδνπνηεηηθά θαη ε ζπζθεπή ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο κε ην ραξαθηεξηζηηθό ήρν "Beep". Χζηόζν ν ρξόλνο πνπ 

απνζπλδέζεθε ην δνρείν θαηαγξάθεηαη από ηνλ κεηξεηή ηεο ζπζθεπήο σο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο. Δάλ ζπλδεζεί μαλά ην 

δνρείν ζηε βάζε, ε έλδεημε POWER αλάβεη θαη ε επηιεγκέλε δηεξγαζία ζπλερίδεηαη από ην ζεκείν πνπ δηεθόπε πξηλ. 

 

Θ. Ρςθμίζειρ  

 

Θαηάζηαζη Σποθοδοζίαρ 

ε ελδερόκελε ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο ζηελ παξνρή ρσξίο ην δνρείν ςεθαζκνύ, ε ιεηηνπξγία power saving mode ζα 

ελεξγνπνηεζεί αθνύ αλαβνζβήζνπλ όιεο νη ελδείμεηο led δύν (2) θνξέο καδί κε ηνλ αληίζηνηρν ήρν "Beep". ε 

πεξίπησζε πνπ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζηελ παξνρή κε ην δνρείν ςεθαζκνύ θαλνληθά ζηε βάζε ηνπ, ε ιεηηνπξγία 

power save mode ζα ελεξγνπνηεζεί αθνύ ζβήζνπλ όιεο νη ελδείμεηο led. Δάλ πηέζεηε ην power γηα έλα (1) 

δεπηεξόιεπην ή αθαηξέζεηε ην δνρείν ςεθαζκνύ θαη ην ηνπνζεηήζεηε μαλά ζηε βάζε, ε ζπζθεπή πεξλάεη ζε θαηάζηαζε 

αλακνλήο (standby). Όζν δελ ππάξρεη ην δνρείν ςεθαζκνύ ζπλδεδεκέλν ή είλαη άδεην ρσξίο λεξό, ε ζπζθεπή δελ 

ιεηηνπξγεί.       

Θαηάζηαζη Αναμονήρ - Standby Mode   

Me ηελ έλδεημε POWER λα αλάβεη, ε ζπζθεπή είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε. Γηα λα πεξάζεηε ζε θαηάζηαζε αλακνλήο ελώ 

ηξέρεη ήδε επηιεγκέλε δηεξγαζία, πηέζηε ζηαζεξά ην POWER γηα ηξία (3) δεπηεξόιεπηα.   

Θαηάζηαζη εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ - Power Saving Mode   

Λεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κε όιεο ηηο ελδείμεηο led ηεο βάζεο λα είλαη απελεξγνπνηεκέλεο. Σν POWER 

SAVING MODE ελεξγνπνηείηαη θξαηώληαο παηεκέλν ην POWER γηα πέληε (5) δεπηεξόιεπηα. ε πεξίπησζε πνπ πηέζεηε 

ην POWER ελώ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ήδε ζε SAVING MODE θαη ην δνρείν δελ είλαη ζηε βάζε, όιεο νη ελδείμεηο led ζα 

αλαβνζβήζνπλ δύν (2) θνξέο ηαπηόρξνλα κε ηνλ αλάινγν πξνεηδνπνηεηηθό ήρν. Η κεηάβαζε από POWER SAVING ζε 

STANDBY MODE γίλεηαη κε πάηεκα ηνπ POWER γηα έλα (1) δεπηεξόιεπην. Δάλ αθήζεηε ηε βάζε αλέγγηρηε γηα ηξία (3) 

δεπηεξόιεπηα ελώ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (standby mode), ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ε 
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θαηάζηαζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο (power saving mode). Δάλ αθαηξεζεί ην δνρείν από ηε βάζε ελώ ε ζπζθεπή 

βξίζθεηαη ζε αλακνλή (standby mode), ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (power saving mode) ζα ελεξγνπνηεζεί απηόκαηα.  

Θαηάζηαζη αζθαλείαρ - Safety Mode     

Αλάκεζα ζε δύν (2) δηαδνρηθέο δηεξγαζίεο, ε ζπζθεπή κπαίλεη ζε SAFETY MODE θαη πξνζηαηεύεηαη από θζνξά 

ζπλερνύο ρξήζεο πνπ ελδέρεηαη λα θαηαπνλήζεη ηε ζπζθεπή θαη λα κεηώζεη ηελ απόδνζή ηεο κέζα ζην ρξόλν. Μόιηο 

νινθιεξσζεί ε επηζπκεηή δηεξγαζία, ε ζπζθεπή εηζέξρεηαη ζε SAFETY MODE κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθό ήρν "BEEP". Με 

ηελ πάξνδν ελόο (1) ιεπηνύ, επαλέξρεηαη απηόκαηα ζε POWER SAVING MODE.  

ε πεξίπησζε πνπ αθαηξεζεί ην δνρείν από ηε βάζε εληόο ελόο (1) ιεπηνύ θη ελώ ε ζπζθεπή  παξακέλεη ζε SAFETY 

MODE, νη ελδείμεηο LED ηεο δηεξγαζίαο ζα απελεξγνπνηεζνύλ. Δάλ ηνπνζεηεζεί πάιη ην δνρείν ζηε βάζε εληόο ελόο (1) 

ιεπηνύ κε ηε ζπζθεπή ζε SAFETY MODE, νη ελδείμεηο LED ηεο ηξνθνδνζίαο (POWER) θαζώο θαη ηεο επηιεγκέλεο 

δηεξγαζίαο ζα αλάςνπλ μαλά.  

Ιειηοςπγία πποειδοποίηζηρ - Warning Mode    

Πξνεηδνπνηεηηθή ιεηηνπξγία πνπ πξνζηαηεύεη ηε ζπζθεπή από επηβιαβή ρξήζε.     

ε πεξίπησζε ρξήζεο παξαπάλσ πνζόηεηαο αιαηηνύ από ηα επηηξεπηά επίπεδα, όιεο νη ελδείμεηο LED αλαβνζβήλνπλ 

ηαπηόρξνλα κε πξνεηδνπνηεηηθνύο ήρνπο "BEEP BEEP BEEP". Με ηελ πάξνδν ελόο (1) ιεπηνύ, επαλέξρεηαη απηόκαηα ζε 

POWER SAVING MODE πάιη κε ην ραξαθηεξηζηηθό ήρν "BEEP". ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο Warning Mode, 

αθαηξέζηε ην δνρείν ςεθαζκνύ θαη αιιάμηε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε αιάηη.  

  

Η. ςνηήπηζη ςζκεςήρ  

  

ςνηήπηζη ηος εξυηεπικού ηηρ ζςζκεςήρ    

Απνθύγεηε ηε ρξήζε ρεκηθώλ ή απνξξππαληηθώλ πξντόλησλ.    

Διέγμηε θαιά ηε ζύλδεζε βάζεο θαη δνρείνπ ςεθαζκνύ ώζηε λα κελ ππάξμεη δηαξξνή λεξνύ από ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν. Πξηλ από ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο, ρξεζηκνπνηείζηε απαιό ύθαζκα γηα ην ζθνύπηζκά ηεο. Αθαηξέζηε πιήξσο ην 

λεξό από ην δνρείν.       

ςνηήπηζη ηος εζυηεπικού ηηρ ζςζκεςήρ    

Απνθύγεηε ηελ άζθεζε πίεζεο θαηά ηελ απνζύλδεζε ηνπ θνλέθηνξα ζηε βάζε ηνπ δνρείνπ. ε πεξίπησζε πνπ 

παξαηεξήζεηε θειίδα ζην εζσηεξηθό ηνπ δνρείνπ, πξνζζέζηε αιάηη θαη ηνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία. Με ηελ 

πάξνδν κίαο (1) ώξαο, ην δνρείν ρξεηάδεηαη μέπιπκα κε θαζαξό λεξό.  

Θαθαπιζμόρ ηλεκηποδίος   

Πξνζζέζηε ζην δνρείν 200 ml δεζηνύ λεξνύ θαη 20 gr θηηξηθνύ νμένο ή ελαιιαθηηθά 100 ml λεξνύ κε 100 ml μύδη. 

Αθήζηε ην εθηόο ιεηηνπξγίαο γηα κία (1) ώξα. Πξηλ ηε ρξήζε ηνπ, επαλαιάβεηε πνιιά μεπιύκαηα κε θαζαξό λεξό. Δίλαη 

ζεκαληηθή ε πεξηνδηθή αθαιάησζε ηεο ζπζθεπήο θάζε 2-3 κήλεο.        

ςνηήπηζη και οπθή σπήζη 

Μελ αθήλεηε λεξό ζην δνρείν γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Γηαηεξήζηε ζηεγλό ην εζσηεξηθό ηνπ δνρείνπ.  

Η ζπζθεπή πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ζθηά θαη ήπηεο ζεξκνθξαζίεο. 

Η έθζεζε ζε θσο θαη αθξαίεο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ελδέρεηαη λα κεηώζεη ηελ απόδνζή ηεο θαη λα πξνθιεζεί 

πάγσκα θαη ζξαύζε.   
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Ζ. Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

  

Σξνθνδνζία  100V / 50 Hz 

Σάζε DC  9V / 3A 

Γιαζηάζειρ   

Βάζε   137 (Π) 137 (Γ) 67 (Τ) mm 

Γνρείν   90 (Π) 90 (Γ) 275 (Τ) mm 

Βάπορ   

Βάζε   210 g 

Γνρείν    285 g 

Υσξεηηθόηεηα:  450 ml 

Τλικά Θαηαζκεςήρ  

Βάζε   PCT, ABS, δηάθαλν ABS, ζηιηθόλε 

Γνρείν   PCT, ABS 

Δγγύεζε  12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία αγνξάο 

 

Η εγγύεζε δελ θαιύπηεη ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

Φζνξέο από πηώζε, απξόζεθηε ρξήζε ή μέλα θαη θπζηθά αίηηα (ππέξηαζε ζην θύθισκα, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θ.α.)  

Σέινο δελ θαιύπηεη ελδερόκελεο βιάβεο πνπ ζα επέιζνπλ κεηά ηελ πάξνδν ησλ δώδεθα (12) κελώλ ηεο εγγύεζεο.  
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Θ.  Service Βλαβών 

Πεπιγπαθή Βλάβηρ Αιηία Ιύζη 

Οη ελδείμεηο led δελ 
αλάβνπλ. 

Έρεη ζπλδεζεί ε ζπζθεπή ζε 
ειεθηξηθή παξνρή; 

Δπηβεβαηώζηε ηε ζσζηή ζύλδεζε ηνπ αληάπηνξα ζηνλ 
θνλέθηνξα ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο. 

Η ζπζθεπή δελ απνδίδεη ελώ 
ηα led είλαη αλακκέλα. 

Έρεη ζπλδεζεί ην δνρείν ζηε 
βάζε; 

Δπηβεβαηώζηε ηε ζσζηή ζύλδεζε ηνπ δνρείνπ ζηε 
βάζε όπσο πεξηγξάθεηαη ζην εγρεηξίδην. 

  
Δάλ παξακέλεη ε βιάβε επηθνηλσλήζηε κε ην service. 

Η ζπζθεπή δελ παξάγεη λεξό 
ελώ δνπιεύεη. 

Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη 
απηνληζκέλν λεξό αληί 

γηα λεξό βξύζεο; 

Υξεζηκνπνηήζηε λεξό βξύζεο, κπνξείηε λα απμήζεηε 
ηελ πνζόηεηα ησλ θπζαιίδσλ πξνζζέηνληαο 

επεμεξγαζκέλν αιάηη. 

Όιεο νη ελδείμεηο 
αλαβνζβήλνπλ 

ζπλερόκελα καδί κε ηνλ 

πξνεηδνπνηεηηθό ήρν 
"Beep". 

Έρεηε πξνζζέζεη ηηο 
απαηηνύκελεο πνζόηεηεο 

ζε λεξό θαη αιάηη; 

Η ζπζθεπή ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο γηα έλα (1) 
ιεπηό όηαλ ε πνζόηεηα ζε αιάηη μεπεξάζεη ην 

επηζπκεηό όξην. 

  

Διέγμηε ζην εγρεηξίδην ζηηο πξνηεηλόκελεο πνζόηεηεο 
αιαηηνύ. Δπηιέμηε ην εηδηθό θνπηάιη-δνζνκεηξεηή 
ηεο ζπζθεπαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη δηάιπζε 

ηνπ αιαηηνύ ζην λεξό θαη ζηε ζπλέρεηα 
ρξεζηκνπνηήζηε ηε ζπζθεπή. 

Σν power δελ 
αληαπνθξίλεηαη ελώ 

αθνύγεηαη ν 
πξνεηδνπνηεηηθόο ήρνο 

"Beep". 

Έρεη πεξάζεη παξαπάλσ από 
έλα (1) ιεπηό από ηελ 

πξνεγνύκελε δηεξγαζία; 

Η ζπζθεπή είλαη πξνγξακκαηηζκέλε λα κεηξάεη 

δηαιείκκαηα ελόο (1) ιεπηνύ αλάκεζα ζηηο 
δηεξγαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο από θαηάρξεζε. 

Μέζα ζην ιεπηό απηό επηηξέπεηαη κόλν ε κεηάβαζε 
ζε power saving mode κε ην πάηεκα ηνπ power 

γηα πέληε (5) δεπηεξόιεπηα. 

Σν ςεθαζηηθό δελ δνπιεύεη. 
Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη 

ζθιεξό λεξό; 

Η ρξήζε ζθιεξνύ λεξνύ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη 
ζηξώκαηα πέηξαο ζην αθξνθύζην ηνπ 

ςεθαζηηθνύ. 

 

Πηέζαηε ηε ζθαλδάιε 2-3 

θνξέο; 

Δάλ δελ ππάξρεη πνζόηεηα λεξνύ ζηνλ θύιηλδξν ηεο 

θεθαιήο ηνπ, ν ςεθαζηήξαο δελ δνπιεύεη. 

  

Δάλ εμαθνινπζήζεη λα κε δνπιεύεη κεηά από 2-3 

παηήκαηα παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ην 
service. 

Τπάξρεη δηαξξνή λεξνύ 
αλάκεζα ζην ςεθαζηήξα 

θαη ην δνρείν. 

Έρεηε ξίμεη παξαπάλσ από 
450 ml λεξνύ ζην 

δνρείν; 

Ρίμηε κέρξη 450 ml λεξνύ βξύζεο ζην δνρείν θαη 
ζθνππίζηε ην εμσηεξηθά. 

  
Η παξαπάλσ πνζόηεηα ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη 

δηαξξνή ζην ζεκείν ηνπ ςεθαζηήξα. 

 

Έρεηε ζπλδέζεη ζσζηά ηε 
θηάιε κε ην 
ειεθηξόδην; 

Δπηβεβαηώζηε ηε ζύλδεζε ηνπ δνρείνπ κε ηε 
κνλάδα ειεθηξνδίνπ κέρξη λα ελσζνύλ νη 

δύν (2) ηειείεο ζην ειεθηξόδην κε ην 
ηξίγσλν πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηε θάησ πιεπξά 

ηνπ δνρείνπ. 

  

ε πεξίπησζε δηαξξνήο λεξνύ, αδεηάζηε 
νιόθιεξν ην δνρείν θαη ζπλδέζηε μαλά ηε 

κνλάδα αθνύ ηε ζθνππίζεηε κε ζηεγλό 
ύθαζκα. 

Η ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί 
κεηά ηελ επηινγή 

δηεξγαζίαο. 

Πηέζαηε ην power (θνπκπί 
ελεξγνπνίεζεο) 

παξαπάλσ από 1 
δεπηεξόιεπην; 

Σν POWER led αλάβεη όηαλ πηέζεηε ην θνπκπί 
power παξαπάλσ από 1 δεπηεξόιεπην ελώ ε 
ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε power saving mode. 

Μπνξείηε ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεηε ηελ 
επηζπκεηή δηεξγαζία. 

 


