
 

 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΙΨΗΣ 
ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 



 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
1. Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν 

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Δώστε προσοχή για να αποφύγετε 
ζημιά προερχόμενη από ακατάλληλη χρήση.  

2. Φυλάξτε  αυτές τις οδηγίες λειτουργίας καθώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις. 

3. Εάν το προϊόν μεταβιβαστεί σε τρίτο παρακαλώ περικλείστε τις 
παρούσες οδηγίες στο προϊόν. 

4. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να ανοίξετε το σώμα της 
συσκευής και ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή 
μόνοι σας. Για επιδιορθώσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε ειδικό. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΣΧ.1) 
1. Επάνω κάλυμμα 
2. Δίοδος υγρού σαπουνιού 
3. Διακόπτης on/off 
4. Στόμιο εξόδου υγρού σαπουνιού 
5. Κυρίως σώμα συσκευής 
6. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 
7. Βάση 
8. Αδιάβροχο πάνελ 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΣΧ.2) 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο κατάλληλο τμήμα (7) όπως 

περιγράφεται στο «Αλλαγή μπαταριών». 
2. Ξεβιδώστε το εσωτερικό δοχείο (1), γεμίστε με σαπούνι το δοχείο μέχρι 

τη κατάλληλο σημείο, το σαπούνι δεν πρέπει να περιέχει στερεά 
σωματίδια.  

3. Πιέστε τον διακόπτη on/off (3) για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι η 
φωτεινή ένδειξη (6) να γίνει κόκκινη.  

4. Τοποθετήστε τα χέρια σας κάτω από το στόμιο εξόδου (4), η φωτεινή 
ένδειξη (6) θα γίνει κόκκινη, μετά μπορείτε να πάρετε σαπούνι. (Η 
παροχή σαπουνιού γίνεται με βάση προκαθορισμένη διάρκεια για την 
οποία έχετε 3 διαφορετικές επιλογές. Εάν χρειάζεστε περισσότερο 
σαπούνι, μπορείτε να πιέσετε πάλι τον διακόπτη on/off). 



5. Υπό κανονική λειτουργία, πιέστε τον διακόπτη on/off (3) για μερικά 
δευτερόλεπτα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να σβήσει και η συσκευή να 
απενεργοποιηθεί. 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
1. Ξεβιδώστε τη βάση (7) και αφαιρέστε την κεφαλή. 
2. Ανοίξτε το τμήμα των μπαταριών και αφαιρέστε το (7).  
3. Εισαγάγετε 4 ΑΑΑ μπαταρίες και σιγουρευτείτε ότι η πολικότητα είναι 

σωστή (+/-). Ποτέ μην τοποθετείτε μαζί μπαταρίες διαφορετικού τύπου 
ή διαφορετικών προδιαγραφών. Αλλάξτε όλες τις μπαταρίες μαζί. 

4. Κλείστε το τμήμα των μπαταριών (7) ξανά και στερεώστε ξανά τη 
βάση. 

5. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο 
διάστημα, παρακαλώ αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες από το αντίστοιχο 
τμήμα (7). 

6. Παρακαλώ απορρίπτετε τις μπαταρίες με σεβασμό στο περιβάλλον. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Χρησιμοποιήστε 4 ΑΑΑ μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται) 
 
Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς ειδοποίηση.  

  

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές 
οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους τυπικούς 
δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να 
συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η 
ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η 
επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο 
του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη 
συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς 
ισχύει εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη 
χρήση της εγγύησης θα πρέπει να επιδείξετε την απόδειξη αγοράς μαζί 
με το πιστοποιητικό εγγύησης.   

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον 
έμπορο ή τα κεντρικά μας, ώστε να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της 
συσκευής και ΝΑ ΜΗΝ ακυρώσετε την εγγύηση. Οποιαδήποτε 



παρέμβαση στη συσκευή από μη-εξουσιοδοτημένα άτομα θα ακυρώνει 
αυτόματα την εγγύηση.  

 


