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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή, να τηρείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις, 

συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: 

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής αντιστοιχεί στην 

αναγραφόμενη τάση της καφετιέρας. 

 Για να αποφύγετε την πιθανότητα φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, μη βυθίζετε 

τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. 

 Μετά τη χρήση αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρευματοδότη. Να την αφήνετε να 

κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματά της και πριν την καθαρίσετε. 

 Για να αποφύγετε την πιθανότητα φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, μη 

χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 

 Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του 

πάγκου και μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρική εστία ή εστία αερίου ή μέσα σε ζεστό 

φούρνο. 

 Η κανάτα είναι κατασκευασμένη αποκλειστικά για την παρούσα καφετιέρα. Ποτέ μην τη 

χρησιμοποιείτε για να ζεστάνετε καφέ στην ηλεκτρική κουζίνα. 

 Μη χρησιμοποιείτε σύρμα, ή σκληρά καθαριστικά προϊόντα για να καθαρίσετε την κανάτα. 

 Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, πιέστε το πλήκτρο 

Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φις από το 

ρευματοδότη τραβώντας το. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε. 

 Εάν το πάνω καπάκι δεν έχει κλείσει καλά, μπορεί να διαφύγει ατμός από τη συσκευή 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. 

 Προσέξτε ιδιαίτερα να μην καείτε. 

 Κάποια σημεία της συσκευής ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε αυτά τα 

σημεία. Πιάστε την κανάτα από το χερούλι. 

 Μην αφήνετε την κανάτα άδεια πάνω στη θερμαινόμενη βάση ενώ αυτή είναι ακόμα ζεστή 

διότι μπορεί να ραγίσει η κανάτα. 

 Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση. Η σύνδεση του 

προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς 

εγκατάστασης. 

 Ο ρευματοδότης πρέπει να διαθέτει γείωση. Σε αντίθετη περίπτωση, μη συνδέσετε τη 

συσκευή στο ρεύμα. 

 Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα 

που δεν διαθέτουν σχετική εμπειρία ή γνώσεις εάν δεν τα επιβλέπει ή δεν τα καθοδηγεί 

κάποιος υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακούσιας επαναφοράς του θερμικού διακόπτη, 

η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή ενεργοποίησης, 

όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να συνδεθεί σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και 

απενεργοποιείται τακτικά. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το άνοιγμα πλήρωσης νερού δεν πρέπει να ανοίγει κατά τη λειτουργία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΛΛΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΘΕΣΕΤΕ ΞΑΝΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΠΙΘΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟ. 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ Η ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.  
ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ, Η ΑΛΛΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ. 

 

 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φίλτρο 

Υποδοχή φίλτρου 

Περίβλημα 

υποδοχής φίλτρου 

Λαβή 

Καράφα 

Κάλυμμα 

Δεξαμενή νερού 

Στάθμη γεμίσματος 

Δοσομετρικό 

κουταλάκι 

Πίνακας ελέγχου 

Θερμαντική πλάκα 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Για να ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα παρελκόμενα και ότι η συσκευή δεν 

έχει κάποια ζημιά. Ρίξτε νερό στη δεξαμενή ως τη γραμμή MAX (ανώτατη στάθμη) 

που θα βρείτε στην υποδοχή του φίλτρου. Θέστε τη μονάδα σε λειτουργία χωρίς 

καφέ για να ξεπλυθεί το κύκλωμα και ύστερα πετάξτε το νερό. Καθαρίστε επιμελώς 

όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ 

 
1. Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα και γεμίστε τη δεξαμενή με νερό ως το σημάδι MAX (ανώτατη στάθμη) που θα 

βρείτε στην υποδοχή του φίλτρου. 

2. Τοποθετήστε την υποδοχή του φίλτρου μέσα στο περίβλημά της. Βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει σωστά για 

να μπορέσετε να κλείσετε το καπάκι. Τοποθετήστε ένα χάρτινο φίλτρο μέσα στην υποδοχή. 

3. Προσθέστε αλεσμένο καφέ μέσα στο φίλτρο. Συνήθως απαιτείται μια κουταλιά αλεσμένου καφέ για ένα 

φλιτζάνι καφέ. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα στις προτιμήσεις σας. Ύστερα κλείστε εντελώς το 

κάλυμμα. 

4. Τοποθετήστε την καράφα πάνω στη θερμαντική πλάκα. 

5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα του ηλεκτρικού σας δικτύου. Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία στο 

πάνω κάλυμμα και θα παρουσιαστεί η ένδειξη «12:00». 

Κουμπί ενεργοποίησης/ 

απενεργοποίησης 

Ώρα 

Λεπτά 

Ενδεικτική λυχνία 

τροφοδοσίας 

Ενδεικτική λυχνία 

προγραμματισμού 



6. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας (RUN). 

Η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία. 

7. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια του κύκλου παρασκευής 

του καφέ πιέζοντας το κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργίας.  Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας (RUN) θα 

σβήσει. Για ν' αρχίσει να λειτουργεί η συσκευή και πάλι, απλώς πιέστε ξανά το κουμπί 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 

Σημείωση: Μπορείτε να βγάλτε την καράφα ανά πάσα στιγμή για να σερβίρετε καφέ. Θα πάψουν να πέφτουν 

σταγόνες καφέ στη μονάδα. Ωστόσο, πρέπει να βάλετε την καράφα στη θέση της γρήγορα, στην ιδανική 

περίπτωση μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. 

8. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής του καφέ (περίπου ένα λεπτό αφότου πάψουν να πέφτουν οι 

σταγόνες του), βγάλτε την καράφα για να τον σερβίρετε. 

Σημείωση: Επειδή ο καφές σε σκόνη απορροφά το νερό, η ποσότητα του έτοιμου καφέ που θα πάρετε θα είναι 

μικρότερη από του νερού που βάλατε. 

9. Αν δεν θέλετε να σερβίρετε τον καφέ αμέσως μετά το τέλος του κύκλου παρασκευής του, απλώς αφήστε την 

καφετιέρα σε λειτουργία για να διατηρηθεί ζεστός. Η μονάδα θα σβήσει αυτόματα μετά από δύο ώρες αν δεν 

αποσυνδέσετε το φις της από την πρίζα. Για να απολαύσετε ένα φλιτζάνι καλό καφέ, σερβίρετέ τον αμέσως. 

10. Σβήστε την καφετιέρα και αποσυνδέστε το φις της από την πρίζα μετά από κάθε χρήση της. 

Σημείωση: Ο καφές είναι πολύ ζεστός. Φροντίστε να τον ρίχνετε αργά στο φλιτζάνι σας για να μην καείτε. 

Προειδοποίηση: Η δεξαμενή χωράει 1,5 λίτρο. Μην τη γεμίσετε ποτέ πάνω από τη στάθμη MAX. 

 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Με τη δυνατότητα αυτή μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη της λειτουργίας της 

καφετιέρας αν δεν θέλετε να ξεκινήσει αμέσως. Για να καθορίσετε την ώρα της 

καθυστερημένης έναρξης λειτουργίας, απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα 1-5. Για 

παράδειγμα, αν τώρα είναι 5:10 μ.μ. και θέλετε να τεθεί αυτόματα σε 

λειτουργία η μονάδα στις 20:15: 

 

1) Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, πρέπει πρώτα να 

ρυθμίσετε το ρολόι της συσκευής. Για να το ρυθμίσετε, πιέστε μία φορά το 

κουμπί PROG. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, πάνω δεξιά στην οθόνη 

ενδείξεων θα εμφανιστεί η λέξη CLOCK (Ρολόι). 

 

2) Ρυθμίστε την ώρα του ρολογιού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Hour 

(Ώρα) και Minute (Λεπτό). 

Σημείωση: Το ρολόι της συσκευής χρησιμοποιεί μορφότυπο 24 ωρών. 

 

3) Πιέστε ξανά το κουμπί PROG. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2, πάνω αριστερή στην οθόνη 

ενδείξεων θα εμφανιστεί η λέξη TIMER (χρονοδιακόπτης για προγραμματισμό). 

 

4) Καθορίστε την επιθυμητή ώρα έναρξης, π.χ. 20:15, με τα πλήκτρα Hour (Ώρα) και Minute 

(Λεπτό).  

 

5) Πιέστε δύο φορές το κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργίας και θα ανάψει η ενδεικτική 

λυχνία προγραμματισμού (AUTO). Δέκα δευτερόλεπτα αργότερα η οθόνη ενδείξεων θα δείξει 

την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε τότε να πιέσετε το κουμπί PROG για να δείτε την 

προγραμματισμένη ώρα της καθυστερημένης έναρξης λειτουργίας. 

Εικ. 1 

Εικ. 2 



Σημείωση: Για να ακυρώσετε την καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας, πιέστε το κουμπί 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Αν θελήσετε να αλλάξετε την ώρα της καθυστερημένης 

έναρξης λειτουργίας, επαναλάβετε τα προαναφερόμενα βήματα 1-4. 

Όταν φτάσει η επιλεγμένη ώρα έναρξης λειτουργίας, θα σβήσει η ενδεικτική λυχνία 

προγραμματισμού (AUTO) και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας (RUN). Τότε θα 

τεθεί σε λειτουργία η καφετιέρα. Αν δεν αποσυνδέσετε το φις της συσκευής από την πρίζα 

μόλις ολοκληρωθεί η παρασκευή του καφέ, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα μετά από δύο 

ώρες. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού προχωρήσετε στον καθαρισμό της συσκευής, σβήστε την και 

αποσυνδέστε το φις της από την πρίζα. Προς αποφυγή κάθε κινδύνου 

ηλεκτροπληξίας, ποτέ μη βυθίσετε το καλώδιο, το φις ή το σώμα της καφετιέρας 

μέσα στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Πρέπει να αποσυνδέετε από την πρίζα 

το φις της καφετιέρας μετά από κάθε χρήση της. 

1) Πλύνετε τα αφαιρέσιμα εξαρτήματα με ζεστό σαπουνόνερο. 

2) Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της μονάδας με μαλακό υγρό πανί για να φύγουν οι 

λεκέδες από τον καφέ. 

3) Μπορεί να συσσωρευτεί νερό στην υποδοχή του φίλτρου και ύστερα να στάζει πάνω στη 

βάση της μονάδας στη διάρκεια της παρασκευής καφέ. Για να το αποφύγετε, φροντίστε να 

σκουπίζετε το φίλτρο με καθαρό στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση. 

4) Σκουπίστε τη θερμαντική πλάκα με υγρό πανί. Ποτέ μην την καθαρίσετε με λειαντικά 

προϊόντα. 

5) Τοποθετήστε και πάλι στη θέση τους όλα τα εξαρτήματα ώστε να είναι έτοιμα για την 

επόμενη χρήση. 

 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

Για να διατηρηθεί η βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας της καφετιέρας σας, φροντίστε να 

κάνετε αφαλάτωση όσο τακτικά απαιτείται με βάση τη σκληρότητα του νερού και τη 

συχνότητα χρήσης ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

1. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και αφαλατικό ως την ένδειξη MAX στην υποδοχή του 

φίλτρου. Η αναλογία του νερού προς το αφαλατικό είναι 4:1. Για περισσότερες πληροφορίες, 

ανατρέξτε στις οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του αφαλατικού. Χρησιμοποιήστε οικιακό 

αφαλατικό. 

2. Τοποθετήστε την καράφα πάνω στη θερμαντική πλάκα και κάτω από την υποδοχή του 

φίλτρου. 

3. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία 

τροφοδοσίας (RUN). Ύστερα από λίγο, θ' αρχίσει να στάζει το νερό. 

4. Αφήστε τη συσκευή να ετοιμάσει ένα φλιτζάνι νερό και ύστερα σβήστε την πιέζοντας το 

κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 

5. Αφήστε το αφαλατικό να μείνει στη μονάδα για 15 λεπτά και ύστερα επαναλάβετε τα 

βήματα 3 ως 5. 



6. Θέστε ξανά την καφετιέρα σε λειτουργία πιέζοντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 

Αφήστε τη συσκευή να βράσει όλο το νερό ωσότου αδειάσει εντελώς η δεξαμενή νερού. 

7. Προσθέστε νερό και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει τουλάχιστον 3 συνεχόμενες φορές για 

να ξεπλυθεί το κύκλωμα. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 
1. Η καθαριότητα της καφετιέρας είναι απολύτως αναγκαία αν θέλετε να έχει καλή γεύση ο καφές 

σας. Πρέπει να καθαρίζετε τη μονάδα τακτικά με τον τρόπο που περιγράφει η ενότητα 

«Καθαρισμός και φροντίδα». Ετοιμάστε καφέ με κρύο νερό. 

2. Ο αλεσμένος καφές πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος χωρίς υγρασία. Μετά το άνοιγμα 

της συσκευασίας του καφέ, ξανακλείστε την ερμητικά και φυλάξτε τον καφέ στο ψυγείο για να 

διατηρηθεί φρέσκος. 

3. Προτιμήστε λεπτοαλεσμένους κόκκους καφέ για πιο πλούσια γεύση. 

4. Απολαύστε τον καφέ σας αμέσως μετά την παρασκευή του. Δεν συνιστάται το ξαναζέσταμα του 

καφέ. Ο αλεσμένος καφές δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται. 

5. Όταν ο καφές αρχίσει να γίνεται λιπαρός, καθαρίστε την καφετιέρα. 

6. Αν ο καφές που χρησιμοποιείτε είναι πολύ καβουρντισμένος, πρέπει να καθαρίζετε την 

καφετιέρα πιο τακτικά. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Τάση: 230V~ 

Συχνότητα: 50Hz 

Ισχύς: 900W 

 
ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 
 
 

Το παρόν εικονίδιο που υπάρχει στο προϊόν υποδηλώνει ότι η απόρριψη της 

παρούσας συσκευής εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 2002/96/EC της 27ης 

Ιανουαρίου 2003 περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(WEEE). 

Η παρουσία επιβλαβών ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί 

να έχει επιδράσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία κατά την 

επανεπεξεργασία του προϊόντος. 

Συνεπώς, η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα κοινά οικιακά 

απορρίμματα κατά το τέλος του κύκλου ζωής της. 

Ως καταναλωτής, παίζετε σημαντικό ρόλο στον κύκλο επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 

άλλων μορφών ανάκτησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Υπάρχουν στη διάθεσή σας 

κέντρα υποδοχής απορριμμάτων και σημεία συλλογής που οργανώνονται από τις τοπικές αρχές 

(εγκαταστάσεις ανακύκλωσης) και τους διανομείς. 

Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση των συστημάτων επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων που έχετε 

στη διάθεσή σας. 

  

 



Óçìáóßá ôïõ óõìâüëïõ "ÊÜäïõ áðïññéìÜôùí"
Ðñïóôáôåýóôå ôï ðåñéâÜëëïí ìáò: ìçí ðåôÜôå ôïí çëåêôñéêü åîïðëéóìü óôá 
åóùôåñéêÜ áðüâëçôá. Ðáñáêáëþ åðéóôñÝøôå ïðïéïäÞðïôå çëåêôñéêü 
åîïðëéóìü ðïõ äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí óôá óçìåßá ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé ãéá 
ôç äéÜèåóÞ ôïõò.


