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ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ 
ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ GALASP300/305 

II. ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΔΟΤΑΡ (εικ. 1)
A - Ηλεκηπική ζκούπα
  A1 - εμαεξηζηήξαο 
  Α2 - θαπάθη 
  A3 - θιείδσκα θαιύκκαηνο 
  A4 - Πιήθηξν START / STOP 
  A5 - θνπκπί πεξηηύιημεο θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο 
  A6 - ξύζκηζε ειεθηξηθνύ θηλεηήξα (εθαξκόδεηαη γηα ηνλ ηύπν ASP 305) 
  A7 - ζεκαηνδόηεζε θίιηξνπ 
  A8 - κηθξνθίιηξν 
  A9 - ιαβή 
  A10 - θαιώδην ηξνθνδνζίαο 
  A11 - ηξύπεο ζηάζκεπζεο 
  A12 - Τπνδνρή θίιηξνπ (πξνζαξκνγέαο) 
  A13 - θίιηξν ζθόλεο (ζαθνύια ζθόλεο) 
  A14 - πιέγκα κηθξν-θίιηξνπ αλαξξόθεζεο 
Β - Αξεζοςάπ 
  Β1 - αθξνθύζην δαπέδνπ 
  B2 - εύθακπηνο ζσιήλαο αλαξξόθεζεο 
  B3 - 2x κεηαιιηθό ζσιήλα αλαξξόθεζεο (ηζρύεη γηα ηνλ ηύπν ASP 300) 
  Β4 - κεηαιιηθόο ηειεζθνπηθόο ζσιήλαο (ηζρύεη γηα ηνλ ηύπν ASP 305) 
  B5 - αθξνθύζην ραξακάδσλ (ζηελώλ ζεκείσλ) 
  B6 - αθξνθύζην ηαπεηζαξίαο 
  B7 - βνύξηζα 

III. ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ

Δύκαμπηορ ωλήναρ 
- ζπλδέζηε ηνλ εύθακπην ζσιήλα αλαξξόθεζεο Β2 ζηελ ειεθηξηθή ζθνύπα δηαηεξώληαο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ
βέινπο ζύκθσλα κε ηελ Δικ.4. Θα αθνύζεηε έλαλ ήρν θιηθ.
- Απνζπλδέζηε ηνλ εύθακπην ζσιήλα πηέδνληαο ην θνπκπί ζην αθξαίν θνκκάηη θαη αθαηξέζηε ηνλ εύθακπην
ζσιήλα ηξαβώληαο ην ειαθξώο.

2x μεηαλλικό ζωλήνα αναππόθηζηρ (ASP300) 
- πλαξκνινγήζηε ηνπο ζσιήλεο αλαξξόθεζεο B3 θαη ζπλδέζηε ηνπο κε ηνλ εύθακπην ζσιήλα αλαξξόθεζεο
Β2 ζύκθσλα κε Δικ. 3.
- Εθαξκόζηε ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία γηα λα απνζπλαξκνινγήζεηε.

ημείωζη  
Ο θάζε ζσιήλαο αλαξξόθεζεο B3  κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ρσξηζηά. 

Μεηαλλικόρ ηηλεζκοπικόρ ζωλήναρ (ASP305) 
- ζπλδέζηε ηνλ ηειεζθνπηθό ζσιήλα Β4 κε ηνλ εύθακπην ζσιήλα αλαξξόθεζεο Β2 ζύκθσλα κε ην ζσ. 3.
- Ο ηειεζθνπηθόο ζσιήλαο επηηξέπεη ηε ξύζκηζε ηνπ θαηάιιεινπ κήθνπο γηα λα ηαηξηάδεη ζηνλ ηύπν ζαο.
Παηήζηε ηνλ αζθαιηζηηθό πείξν
Με ηε θνξά ηνπ βέινπο θαη ηξαβήμηε πξνο ηα έμσ ή πηέζηε γηα λα πξνζαξκόζεηε ην επηζπκεηό κήθνο ηνπ
ζσιήλα (εικ. 3).
Όηαλ αθήλεηε ηελ αζθάιεηα, ην κήθνο ηνπ ζσιήλα ζα είλαη ζηαζεξό. Καηά ην ηξάβεγκα πξνο ηα έμσ, θξαηήζηε
ην ζσιήλα ζε αζθαιή απόζηαζε από ην πξόζσπό ζαο θαζώο ν ζσιήλαο είλαη πνιύ καθξύο.
-Εθαξκόζηε ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία γηα λα απνζπλαξκνινγήζεηε.

Ακποθύζιο 
- ζπλδέζηε θαη απνζπλδέζηε ηα εμαξηήκαηα (Β1) κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη κε ην ζσιήλα (εικόνα 2).

Ακποθύζιο / Βούπηζα δαπέδος / σιζμών 
- ζπλδέζηε θαη απνζπλδέζηε ηα εμαξηήκαηα (Β5, Β6, Β7) κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ν ζσιήλαο (εικόνα 3).
Μπνξείηε λα ηα ζπλδέζεηε απεπζείαο ζηε ιαβή ηνπ ζσιήλα ή ζηνλ ηειεζθνπηθό ζσιήλα.
Μπνξείηε λα ζπλδέζεηε ηα εμαξηήκαηα απεπζείαο ζηε ιαβή ηνπ ζσιήλα αλαξξόθεζεο ή ζηνλ ηειεζθνπηθό
ζσιήλα Β3 και Β4



IV. ΥΡΗΗ ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ 
Αθαηξέζηε όιν ην πιηθό ζπζθεπαζίαο, βγάιηε ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα θαη ηα εμαξηήκαηα. Σξαβήμηε πξνο ηα έμσ ην 
απαξαίηεην κήθνο θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο Α10 θαη ζπλδέζηε ην θαιώδην ξεύκαηνο ζε κηα πξίδα. 
πλαξκνινγήζηε ηα εμαξηήκαηα Β ηεο ειεθηξηθήο ζθνύπαο (εικ. 2, 3, 4). Ρπζκίζηε ην κήθνο ηνπ ηειεζθνπηθό 
ζσιήλα B4 ώζηε λα ηαηξηάδεη κε ην ζρήκα ζαο (εικ. 3). Σν αθξνθύζην δαπέδνπ Β1 έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 
θαζαξίδεηαηραιηά ή ιείν δάπεδν (εικ. 5). Εάλ ην αθξνθύζην δαπέδνπ είλαη εθνδηαζκέλν (πξνζαξκνζκέλν) ζηε 
βνύξηζα, αθαηξέζηε ηε ηξαβώληαο πξνο ηα έμσ ην θνπκπί εάλ ζθνππίδεηε ζθιεξά δάπεδα. Μπνξείηε λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ην αθξνθύζην ξσγκώλ B5 γηα λα ζθνππίζηε κέξε πνπ είλαη δύζθνιν λα απνθηήζεηε 
πξόζβαζε (εικ. 6). Σν αθξνθύζην ηαπεηζαξίαο Β6 ή ε βνύξηζα Β7 κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ 
θαζαξηζκό δηαθόξσλ ηύπσλ επίπισλ (εικ. 7, 8). Η ειεθηξηθή ζθνύπα κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ή 

απελεξγνπνηεζεί παηώληαο ην θνπκπί A4 κε ην ζύκβνιν  (εικόνα 9). Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ 
αλαξξόθεζε κε ηνλ ξπζκηζηή αλαξξόθεζεο A6 (ηζρύεη γηα ηνλ ηύπν ASP 305). Η ειάρηζηε ηζρύο αλαξξόθεζεο 
ζπληζηάηαη γηα ιεπηά πθάζκαηα (π.ρ. θνπξηίλεο, πθάζκαηα). Η κέγηζηε ηζρύο αλαξξόθεζεο ζπληζηάηαη γηα 
θαιύκκαηα δαπέδσλ (π.ρ. ραιηά βαξέσο ηύπνπ). Αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ εξγαζία, απελεξγνπνηήζηε ηελ 

ειεθηξηθή ζθνύπα θαη απνζπλδέζηε ηελ από ηελ παξνρή ξεύκαηνο. Παηώληαο ην θνπκπί Α5 κε ην ζύκβνιν  
(εικ. 9), ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ζα ηπιηρηεί απηόκαηα. Η ειεθηξηθή ζθνύπα κπνξεί λα θξαηεζεί θαη κεηαθεξζεί 
κε ηε ιαβή Α9 
 
ημαηοδόηηρ πληπόηηηαρ θίληπος ζκόνηρ 
Εάλ ην έγρξσκν πεδίν εκθαλίδεηαη κόληκα ζηελ έλδεημε Α7 
ελώ ην αθξνθύζην δαπέδνπ αλπςώζεθε πάλσ από ηελ θαζαξηζκέλε επηθάλεηα ζηε κέγηζηε ηζρύο αλαξξόθεζεο, 
ην θίιηξν ζθόλεο Α13 πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. Μελ παξαβιέπεηε ηηο αιιαγέο ησλ ελδείμεσλ ηεο ζθνύπαο. 
 
Ανηικαηάζηαζη θίληπος ζκόνηρ 
Αθαηξέζηε ην θαπάθη ηεο ειεθηξηθήο ζθνύπαο Α3 πηέδνληαο ην θνπκπί θιεηδώκαηνο Α2 ζηελ θιεηδσκέλε ζέζε 
(εικ. 11). ηε ζπλέρεηα, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα ηνλ αληίζηνηρν ηύπν θίιηξνπ ζθόλεο. 
 
Υαπηί / ζςνθεηικό θίληπο: 
Σξαβήμηε έμσ ην θίιηξν ζθόλεο Α13 από ηνπο πιεπξηθνύο νδεγνύο πνπ ην θξαηνύλ Α12 (εικ. 12) θαη απνξξίςηε 
ην ζηα απόβιεηα. ύξεηε ην 
κπξνζηηλό κέξνο ηνπ θίιηξνπ ζθόλεο (πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ βέινπο) ζηε ζήθε ζην ρώξν αλαξξόθεζεο ηεο 
ειεθηξηθήο ζθνύπαο θαη ζπξώμηε ηελ πξνο ην κέγηζηε ζέζε. 
 
Ανηικαηάζηαζη μικπο-θίληπος Α8 
Αθνύ αληηθαηαζηήζεηε ην θίιηξν ζθόλεο πεξίπνπ 5 θνξέο, ην κηθξνθίιηξν αλαξξόθεζεο Α8 πξέπεη λα 
θαζαξηζηεί ή λα αληηθαηαζηαζεί εάλ είλαη απαξαίηεην. Απνξξίςηε ην ρξεζηκνπνηεκέλν θίιηξν ζθόλεο θαη ην 
κηθξνθίιηξν σο θαλνληθά νηθηαθά απόβιεηα. 
 
Μικπο-θίληπο αναππόθηζηρ Α14 
Αθαηξέζηε ην πιέγκα κηθξν-θίιηξνπ αλαξξόθεζεο Α14 ηξαβώληαο ην επάλσ, θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξέζηε ην 
κηθξν-θίιηξν Α8(εικόνα 13). Καζαξίζηε ην θίιηξν κε ριηαξό λεξό, π.ρ. ρξεζηκνπνηώληαο έλα παλί ή κηα καιαθή 
βνύξηζα θαη αθήζηε ην λα ζηεγλώζεη ηειείσο. Μεηά ην ζηέγλσκα, ηνπνζεηήζηε ζην πιέγκα έλα λέν κηθξν-θίιηξν 
πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε πίζσ ζηνπο πιεπξηθνύο νδεγνύο θαη ζπξώμηε ην πξνο ηελ πεξηνρή 
αλαξξόθεζεο ηεο ειεθηξηθήο ζθνύπαο, ζηε κέγηζηε ζέζε. 
ΠΡΟΟΥΗ 
- Σν θίιηξν ζθόλεο "UniBag" δελ ελδείθλπηαη γηα επαλαιακβαλόκελε ρξήζε. 
- Η ακέιεηα ηεο ηαθηηθήο αληηθαηάζηαζεο ησλ κηθξν-θίιηξσλ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνηπρία ηεο 
ειεθηξηθήο ζθνύπαο! 
- Βεβαησζείηε όηη νη επηθάλεηεο επαθήο θαη ηα ζηνηρεία ζηεγαλνπνίεζεο είλαη ιεηηνπξγηθά. 
 
Αποθήκεςζη αξεζοςάπ 
Σν αμεζνπάξ, ην αθξνθύζην δαπέδνπ, νη ζσιήλεο αλαξξόθεζεο θαη ν εύθακπηνο ζσιήλαο κπνξνύλ λα 
απνζπλαξκνινγεζνύλ ή λα αθεζνύλ ζπλαξκνινγεκέλνη θαη λα θξεκαζηνύλ ζηελ πίζσ πιεπξά ή ζην θάησ 
κέξνο ηεο ειεθηξηθήο ζθνύπαο (εικόνα 14). Γηα θαιύηεξε ζηαζεξόηεηα, νιηζζαίλεηε ηα κεκνλσκέλα κέξε ηνπ 
ζσιήλα κεηαμύ ηνπο έηζη ώζηε ν ζσιήλαο λα είλαη ηόζν κηθξόο όζν δπλαηόλ. Καηά ηελ απνζήθεπζε, ξπζκίζηε 
πάληα ην αθξνθύζην δαπέδνπ ζηε ζέζε ηνπ ραιηνύ (δει ρσξίο 
βνύξηζα), έηζη ζα απνηξέςεηε ηελ θάκςε ησλ ηξηρώλ. 
 
V. ΤΝΣΗΡΗΗ 
Απνζεθεύζηε ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα ζε μεξό κέξνο, αξθεηά καθξηά από πεγέο ζεξκόηεηαο (π.ρ. ηδάθη, ζόκπα, 
ζεξκαληηθό ζηνηρείν) θαη πξνζηαηέςηε ηε από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. βξνρή, ειηνθάλεηα). Πεξηπνηεζείηε ηελ 
επηθάλεηα ηεο ζπζθεπήο κε καιαθό θαη πγξό παλί, κελ ρξεζηκνπνηείηε ρνληξά θαη επηζεηηθά απνξξππαληηθά! 
Απνζεθεύζηε ηε ζπζθεπή θαζαξηζκέλε ζε ζηεγλό, ρσξίο ζθόλε κέξνο καθξηά από παηδηά θαη κε ηθαλνύο 
αλζξώπνπο. 



 
Ακποθύζιο δαπέδος, βούπηζα 
Μεηά από νπνηνδήπνηε ζθνύπηζκα ζπληζηάηαη λα ειέγρεηε νπηηθά ηηο βνύξηζεο ή ηνπο ζπιιέθηεο γηα πηζαλέο 
αθαζαξζίεο. Αλ ππάξρνπλ νξηζκέλεο αθαζαξζίεο, αθαηξέζηε ηηο. 
 
 
 
VI. ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΟ ΛΤΗ 

Ο θηλεηήξαο δελ μεθηλά Η παξνρή ξεύκαηνο δελ είλαη 
ζπλδεδεκέλε 

ειέγμηε ην θαιώδην, ην βύζκα θαη ηελ 
πξίδα 

δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλν Παηήζηε ην θνπκπί  

Σν θαπάθη δελ κπνξεί 
λα θιείζεη - 
ελεξγνπνηεκέλε 
αζθάιεηα 
 

Σν θίιηξν ζθόλεο έρεη εηζαρζεί 
εζθαικέλα 
ζηελ ππνδνρή /πξνζαξκνγέα 
 

- έιεγρνο / επηζθεπή ηεο ζηεξέσζεο 
ηνπ 
ραξηόλη κπξνζηά ζηε ζήθε / 
πξνζαξκνγέαο  

Η έμνδνο 
αλαξξόθεζεο δελ είλαη 
επαξθήο 
 

Ρύζκηζε ζηε ζέζε MIN 
(ηζρύεη γηα ηνλ ηύπν ASP 305). 

Ρπζκίζηε ηελ έληαζε ζηε ζέζε MAX 
(ηζρύεη γηα ηνλ ηύπν ASP 305) 

Αλνηρηή αλαξξόθεζε θιείζηε ηελ ηξύπα ζηε ιαβή ηνπ 
ζσιήλα 

Σν θίιηξν ζθόλεο είλαη γεκάην Αληηθαηαζηήζηε ην θίιηξν 

θξαγκέλν κηθξν-θίιηξν θαζαξίζηε ή αληηθαηαζηήζηε ηα κηθξν-
θίιηξα 

Αθξνθύζην / ζσιήλαο αλαξξόθεζεο / 
ζσιήλαο ή ηα εμαξηήκαηα είλαη 
θξαγκέλα 

Αθαηξέζηε ηα αληηθείκελα απόθξαμεο 

Σν θαιώδην δελ κπνξεί 
λα ηπιηρηεί ζην 
ζπλνιηθό κήθνο 
 

ζπλεζηξακκέλν θαιώδην 
 

Επζπγξακκίζηε ην θαιώδην. Βγάιηε 
πεξίπνπ 50 cm από ην θαιώδην θαη 

πηέζηε μαλά ην θνπκπί  

 
 
 

ΗΜΕΙΩΗ 

– Άδεην θίιηξν ζθόλεο (ζαθνύια) 

– Γεκάην θίιηξν ζθόλεο (ζαθνύια) 
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