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Product Specification Parameter   (Form 1) 
Model 

No. 

Capacity 

(L) 

Voltage (V) Frequency 

(Hz) 

Power(

W) 

Vacuum 

(mmH2O) 

Air Flow 

(ltr/min) 

Noise 

(dBA) 

LSU135 35 220~240V 50/60 1000 1840 1869 74 

LSU155 55 220~240V 50/60 1000 1923 2152 74 

LSU255 55 220~240V 50/60 2000 2005 3115 78 

LSU275 75 220~240V 50/60 2000 2005 3115 78 

LSU295 95 220~240V 50/60 2000 2005 3115 78 

LSU375 75 220~240V 50/60 3000 2020 3540 79 

LSU395 95 220~240V 50/60 3000 2020 3540 79 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης θα σας βοηθήσει να έχετε την καλύτερη απόδοση της ηλεκτρικής σας σκούπας. 

∆ιαβάστε το προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε τη σκούπα.  

Αυτή είναι µια ηλεκτρική σκούπα υγρών και στερεών για απορρόφηση σκόνης και νερού.  Συνίσταται για επαγγελµατική χρήση. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΟΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

LSU135  Περιγραφή ∆οµής（（（（∆είτε σελίδα Τρία «Εικόνα 1»）））） 
1. Καλώδιο Τροφοδοσίας 2. Λαβή Κεφαλής Σκούπας 3. ∆ιακόπτης Τροφοδοσίας. 4. Κεφαλή Σκούπας 5. Πλωτήρας Μοτέρ 6. 

Φίλτρο Στεγνών Ρύπων7. Εξάρτηµα για χαραµάδες 8. Εξάρτηµα για ξεσκόνισµα 9. Εύκαµπτος Σωλήνας Απορρόφησης 

10.Μπουτόν Βάσης Σωλήνα Απορρόφησης 11. Βάση Σωλήνα Απορρόφησης 12. Ασφάλεια ∆εξαµενής 13. Μεταλλικός Σωλήνας 

Επέκτασης 14. ∆εξαµενή 15. Βάση ∆εξαµενής 16. Τροχός 17 Αλυσίδα γείωσης 18. Πέλµα Συλλογής Στεγνών 19. Πέλµα Συλλογής 

Υγρών. 20. Κρεµαστάρι Αποθήκευσης Καλωδίου τροφοδοσίας   

LSU155/LSU255/LSU275/LSU375/LSU395 (∆είτε σελίδα Τέσσερα «Εικόνα 2») 

1. Καλώδιο Τροφοδοσίας 2. Λαβή Κεφαλής Σκούπας 3. ∆ιακόπτης Τροφοδοσίας. 4. Κρεµαστάρι Αποθήκευσης Καλωδίου 

τροφοδοσίας 5. Κεφαλή Σκούπας 6. Πλωτήρας Μοτέρ 7. Υποστήριγµα Πλωτήρα Μοτέρ 8. Φίλτρο Σκόνης 9. Λαβή Κάτω Βάσης 10. 

Ασφάλεια ∆εξαµενής 11. Χερούλι Ανασηκώµατος  ∆εξαµενής 12. Μπουτόν Βάσης Σωλήνα 13. Βάση Σωλήνα Απορρόφησης 14. 

Πίσω τροχός 15. Τροχός  16. Βάση ∆εξαµενής 17. Σωλήνας Αποστράγγισης  18. Σφικτήρας Σωλήνα Αποστράγγισης 19. Βάση 

Κεφαλής Σωλήνα Αποστράγγισης  20. Εξάρτηµα για χαραµάδες  21. Εξάρτηµα για ξεσκόνισµα 22.  Μεταλλικός Σωλήνας 

Επέκτασης 23 Πέλµα Συλλογής Στεγνών 24. Πέλµα  Συλλογής Υγρών 25 Εύκαµπτος Σωλήνας Απορρόφησης 26. ∆εξαµενή  

Οδηγίες Χρήσης 

Λειτουργία Στεγνών  

Πρέπει να χρησιµοποιείται το απορροφητικό φίλτρο στεγνών ρύπων και η σακούλα συλλογής σκόνης. Πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι 

η δεξαµενή είναι άδεια από υγρά πριν χρησιµοποιήσετε τη σκούπα για συλλογή στεγνών και επίσης ότι το υφασµάτινο φίλτρο είναι 

καθαρό και στεγνό.  

Όταν ελαττώνεται η δύναµη της αναρρόφηση ή ο θόρυβος της σκούπας γίνεται εντονότερος  Κλείστε τη σκούπα και αφαιρέστε το 

καλώδιο τροφοδοσίας, χαλαρώστε την ασφάλεια της δεξαµενής στα πλευρά της δεξαµενής και αφαιρέστε την κεφαλή της σκούπας. 

Ανακινήστε και καθαρίστε το απορροφητικό φίλτρο. Αυτό θα πρέπει να γίνει ενόσω ο σωλήνας είναι συνδεδεµένος για να 

αποφύγετε την έξοδο σκόνης από το άνοιγµα της ένωσης.   Αφού ανακινήστε το φίλτρο αφήστε να περάσει λίγος χρόνος µέχρι να 

κατακαθίσει η σκόνη. Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης από την σκούπα και αδειάστε τον κάδο. Εάν η επιφάνεια του φίλτρου φαίνεται να 

είναι πολύ λερωµένη συνίσταται να βουρτσίσετε το υλικό του φίλτρου µέχρι να καθαρίσει µε µια µαλακή βούρτσα. Αυτό εξασφαλίζει 

την µέγιστη απόδοση.  Αφού αδειάσετε τον κάδο, επανατοποθετήστε το φίλτρο της σκόνης, την κεφαλή της σκούπας και 

ασφαλίστε την ασφάλεια της δεξαµενής. Τώρα είστε έτοιµοι να ξεκινήσετε ξανά. Εάν οι παραπάνω µέθοδοι δεν επιλύσουν το 

Υγρή και Ξηρή Ηλεκτρική Σκούπα                            ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕάάάά 
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πρόβληµα της µειωµένης απορροφητικότητας, παρακαλούµε ελέγξτε εάν υπάρχει κάτι που µπλοκάρει τον εύκαµπτο σωλήνα. 

(Η Λειτουργία και Έλεγχος για Στεγνή Χρήση στη Σελίδα Πέντε «Εικόνα 3») 

Χρησιµοποιήστε το εξάρτηµα για τις χαραµάδες εάν το πέλµα απορρόφησης στεγνών είναι δύσκολο να πλησιάσει και να 

λειτουργήσει. (Η Λειτουργία και ο Έλεγχος στη Σελίδα Έξι «Εικόνα 5») 

Χρησιµοποιήστε το Εξάρτηµα Ξεσκονίσµατος για να καθαρίσετε κουρτίνες (Η Λειτουργία και Έλεγχος για Στεγνή Χρήση στη Σελίδα 

Έξι «Εικόνα 6») 

Λειτουργία Υγρών  

Βεβαιωθείτε ότι αδειάσατε τη σκόνη πριν χρησιµοποιήσετε τη σκούπα για απορρόφηση υγρών.  

Βεβαιωθείτε ότι πάντα χρησιµοποιείτε το πέλµα απορρόφησης υγρών µε τις λαστιχένιες κόψεις.   

Αφαιρέστε τη σακούλα για τη σκόνη και το φίλτρο. Εάν υπάρχει πολλή φυσαλίδα νερού για να απορροφηστεί, προτείνεται να 

χρησιµοποιηστεί το Φίλτρο Συνέλευση Απορρόφησης Βρωµιών για υγρή µαζέψη, που θα προλάβει την φυσαλίδα νερού να εκβάλει 

στην κεφαλή της µηχανής. 

 (Η Λειτουργία και ο Έλεγχος για Απορρόφηση Υγρών στη Σελίδα Πέντε  «Εικόνα 4») 

Όταν η δεξαµενή γεµίσει, η σκούπα δεν έχει απορροφητικότητα και ο θόρυβος γίνεται έντονος, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία. 

Αφαιρέστε την κεφαλή και τον πλωτήρα της κεφαλής.  

Τραβήξτε τη σκούπα προς την αποχέτευση και αδειάστε το υγρό από την δεξαµενή. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η επισκευή και η αντικατάσταση εξαρτηµάτων είναι δωρεάν για έξι µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς εφόσον η βλάβη δεν οφείλεται 

σε λάθος χρήσης. 

Εάν αντιµετωπίζετε πρόβληµα µε την ποιότητα του προϊόντος επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο σέρβις. 

H Viper δεν αναλαµβάνει να επισκευάσει δωρεάν ή να αντικαταστήσει εξαρτήµατα  στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Ακατάλληλη χρήση και χειρισµός της συσκευής. 

2. Αντικατάσταση εξαρτηµάτων και βλάβη λόγω δολιοφθοράς. 

3. Η δοµή της συσκευής έχει αλλοιωθεί λόγω δολιοφθοράς.  

Προσοχή!!! Πριν πραγµατοποιήσετε οποιοδήποτε καθαρισµό ή συντήρηση στην  

ηλεκτρική σκούπα, πάντοτε αποσυνδέετε την πρίζα από την πηγή του ηλεκτρισµού.  

� Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι κοµµένο ή κατεστραµµένο.  

� Καθαρίζετε τη δεξαµενή και µην την αφήνετε να µένει για πολύ καιρό γεµάτη σκόνη ή βρώµικο νερό.  

� Η υφασµάτινη σακούλα σκόνης µπορεί να πλυθεί και πρέπει να στεγνώσει καλά πριν επαναχρησιµοποιηθεί. 

� Το µοτέρ είναι κατασκευασµένο µε τρόπο που δεν απαιτεί συντήρηση ούτε κάποιο ιδιαίτερο σέρβις.   Οι βούρτσες από 

άνθρακα µπορεί να χρειαστούν αντικατάσταση λόγω φυσιολογικής φθοράς που προκαλείται µε τη χρήση µέσα στο χρόνο, 

και µπορούν να αντικατασταθούν µόνο από εξουσιοδοτηµένα κέντρα επισκευής.  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Όπως µε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές χρειάζεται προσοχή κατά τη διάρκεια της χρήσης, όπως επίσης και σωστή περιοδική 

ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕάάάά                         Υγρή και Ξηρή Ηλεκτρική Σκούπα                      
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προληπτική συντήρηση προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία.   

Η ανεπαρκής συντήρηση καθώς και η µη εξουσιοδοτηµένη αντικατάσταση εξαρτηµάτων θα µπορούσαν να καταστήσουν την 

συσκευή επικίνδυνη και ο κατασκευαστής δεν θα αναλάβει καµία ευθύνη ή επιβάρυνση σε αυτή την περίπτωση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η σκούπα δεν πρέπει να απορροφά τα παρακάτω υλικά: 

επικίνδυνη σκόνη, ζεστά υλικά (αναµµένα τσιγάρα, ζεστή στάχτη, κτλ.), εύφλεκτα,  

εκρηκτικά ή δραστικά υγρά (πχ. Πετρέλαιο, διαλύτες, οξέα, αλκάλια, κτλ), εύφλεκτες εκρηκτικές σκόνες (πχ. σκόνη µαγνησίου ή 

αλουµινίου, κτλ) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν οι υποδοχές της πρίζας δεν ταιριάζουν µε την πρίζα  

της συσκευής θα πρέπει να κοπεί και να αντικατασταθεί µε την κατάλληλη πρίζα. Τα καλώδια της τροφοδοσίας είναι χρωµατισµένα 

σύµφωνα µε τον παρακάτω κώδικα:  

Μπλε-Ουδέτερο Καφέ-Τάση.  

Καθώς τα χρώµατα στα καλώδια της τροφοδοσίας της συσκευής µπορεί να µην ανταποκρίνονται  στα χρωµατιστά σηµάδια των 

ακροδεκτών της πρίζας, προχωρήστε ως εξής: Το καλώδιο µε το µπλε χρώµα, πρέπει να συνδεθεί στην άκρη που σηµειώνεται µε το 

γράµµα Ν ή είναι χρωµατισµένη µαύρη. Το καλώδιο µε το καφέ  χρώµα, πρέπει να συνδεθεί στην άκρη που σηµειώνεται µε το 

γράµµα L ή είναι χρωµατισµένη κόκκινη.  

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τη συσκευή και τα εξαρτήµατα που περιέχονται χωρίς προηγούµενη 

ειδοποίηση.  

Το διάγραµµα της καλωδίωσης στις σελίδες 6 και 7, Εικόνα 7/ Εικόνα 8/ Εικόνα 9 

Προδιαγραφές Προϊόντος 

Προδιαγραφές Προϊόντος στη Σελίδα 7 «Φόρµα 1». 
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