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Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική ή νοητική 
αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο 
ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και 
κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και 
η συντήρηση μπορεί να εκτελείται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 

 ■ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε 
για επαγγελματικούς σκοπούς.

 ■ Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό υγρών, λείων επιφανειών, 
όπως παράθυρα, καθρέπτες, καμπίνες ντους, πλακάκια πατώματος ή τοίχου. Μην τη 
χρησιμοποιείτε για να σκουπίσετε σκόνη ή για άλλους σκοπούς, για τους οποίους δεν 
ενδείκνυται. 

 ■ Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το γνήσιο προσαρμογέα ισχύος και τα 
εξαρτήματα που τη συνόδευαν.

 ■ Προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα στην πρίζα, ελέγξτε εάν τα τεχνικά στοιχεία στην 
ετικέτα της συσκευής συμφωνούν με την ηλεκτρική τάση της πρίζας. 

 ■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα δεν έρχεται σε επαφή με 
ζεστές επιφάνειες ή αιχμηρά αντικείμενα. Τοποθετήστε το καλώδιο του προσαρμογέα 
έτσι ώστε να μην αναποδογυρίσει.

 ■ Μην εκθέτετε τη συσκευή στο ηλιακό φως και μην την τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ή 
συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

 ■ Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή τον προσαρμογέα ισχύος σε νερό ή άλλο υγρό και μην 
τα πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό. 

 ■ Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού με νερό θερμοκρασίας έως 40 °C. Η χρήση πολύ καυτού 
νερού μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση του δοχείου.

 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκούπισμα διαλυμάτων απορρυπαντικού 
χωρίς οινόπνευμα που αφρίζει λίγο. 

 ■ Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής, ελέγχετε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού της συσκευής δεν είναι μπλοκαρισμένες, όσο 
λειτουργεί. 

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναρροφήσετε τα εξής:
 –   εύφλεκτα υγρά ή διαβρωτικές χημικές ουσίες,
 –   υγρά με βάση το λάδι,
 –   υγρά με θερμοκρασία πάνω από 40 °C,
 –   μεγάλους όγκους υγρού από αδιάβροχες επιφάνειες, όπως χυμένο νερό από πεσμένα 

ποτήρια. 
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 ■ Μην στρέφετε τον ψεκαστήρα σε εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα όπως, 
για παράδειγμα μέσα σε φούρνο. 

 ■ Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του νερού στο δοχείο. Κρατώντας τη συσκευή σε 
κατακόρυφη θέση, η στάθμη του νερού στο δοχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη 
ένδειξη. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα λειτουργεί σωστά και μπορεί να τρέξει νερό 
εκτός του δοχείου.

 ■ Ο σχηματισμός μικρής ποσότητας αφρού πάνω από το επίπεδο του νερού μέσα στο 
δοχείο δεν αποτελεί πρόβλημα. Ωστόσο, ο αφρός δεν πρέπει να περνάει τη μέγιστη 
ένδειξη.

 ■ Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή όταν έχετε τελειώσει με τη χρήση της, όταν την 
αφήνετε χωρίς επίβλεψη, πριν την καθαρίσετε και πριν τη συνδέσετε σε πρίζα μέσω 
του προσαρμογέα ισχύος. 

 ■ Αποσυνδέετε πάντα τον προσαρμογέα ισχύος από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη 
συσκευή και αφού τελειώσει η φόρτιση.

 ■ Αποσυνδέετε τον προσαρμογέα από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ από 
το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο 
ρεύματος ή η πρίζα. 

 ■ Ένας προσαρμογέας ισχύος, που έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται 
με αυθεντικό. Για ανταλλακτικά προσαρμογέων ισχύος επικοινωνήστε με ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Απαγορεύεται η χρήση προσαρμογέα ισχύος που 
έχει υποστεί ζημιά.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει διαρροή, εάν έχει πέσει ή εάν έχει εμφανή 
σημάδια ζημιάς. Για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάζετε 
μόνοι σας τη συσκευή και μην την τροποποιείτε με κανέναν τρόπο. Όλες οι επισκευές 
ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 
Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα 
δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
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Εγχειρίδιο χρήσης

 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά 
το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε 
ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. 
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο 
ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το 
χρειαστείτε. 

 ■ Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό 
συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης 
του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα 
δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της 
συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε 
να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
A1  Αφαιρούμενη λαστιχένια 

ρακλέτα
A2 Οπή αναρρόφησης
A3 Αφαιρούμενο ακροφύσιο 

αναρρόφησης
A4 Κουμπί αποδέσμευσης 

ακροφυσίου αναρρόφησης
A5 Ένδειξη LED κατάστασης 

μπαταρίας και φόρτισης
A6 Οπές
A7 Σώμα της συσκευής
A8 Κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης της 
συσκευής

A9 Αφαιρούμενο δοχείο 
βρώμικου νερού

A10 Λαβή
A11 Κουμπί αποδέσμευσης 

δοχείου
 βρίσκεται και στις δύο 

πλευρές της λαβής.

A12  Αναδιπλούμενη βάση
A13  Βαλβίδα αποστράγγισης 

δοχείου
A14 Υποδοχή προσαρμογέα 

ισχύος
 διαθέτει πώμα που κλείνει.
A15 Πανί σφουγγαρίσματος
A16 Εξάρτημα καθαρισμού
A17 Ακροφύσιο ψεκασμού 
A18 Σκανδάλη ψεκασμού 

απορρυπαντικού
A19 Δοχείο ψεκασμού
A20 Προσαρμογέας ισχύος

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ

 

 ■ Συναρμολογήστε την ηλεκτρική σκούπα για παράθυρα 
προσαρτώντας το ακροφύσιο αναρρόφησης A3 στο σώμα της 
συσκευής A7 και σύρετε τη λαστιχένια ρακλέτα A1 από το πλάι 
στην εγκοπή που βρίσκεται στην οπή αναρρόφησης A2. Εάν η 
σύνδεση του ακροφυσίου A3 γίνει σωστά θα ακουστεί ένα κλικ. 
Εισαγάγετε το αφαιρούμενο δοχείο A9 στο σώμα της συσκευής 
A7 τοποθετώντας πρώτα το επάνω μέρος του δοχείου A9 και 
σύροντας στο σημείο από κάτω από τη λαβή A10. Στη συνέχεια 
σπρώξτε το κάτω μέρος του δοχείου A9 στο σημείο πιάνοντας από 
κάτω από τη λαβή A10 μέχρι να μπει στη θέση του ολόκληρο το 
δοχείο A9. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αποστράγγισης δοχείου A13 
έχει κλείσει σωστά.

 ■ Αποσυναρμολογήστε εκτελώντας τα βήματα με την αντίστροφη 
σειρά. Για να αφαιρέσετε το δοχείο A9, πρέπει να πιέσετε το κουμπί 
A11 απελευθερώνοντας ταυτόχρονα το κάτω άκρο του δοχείου A9 
και στη συνέχεια να το τραβήξετε από το σώμα της συσκευής A7 για 
να αφαιρέσετε ολόκληρο το δοχείο A9.

Ο ψεκαστήρας
 ■ Συναρμολογήστε τον ψεκαστήρα βιδώνοντας το ακροφύσιο 

ψεκασμού επάνω στο δοχείο ψεκασμού A19. Τοποθετήστε το πανί 
σφουγγαρίσματος A15 στο εξάρτημα καθαρισμού A16. 

 ■ Αποσυναρμολογήστε τον ψεκαστήρα εκτελώντας τα βήματα με την 
αντίστροφη σειρά.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ
 ■ Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού A19 με διάλυμα νερού και μικρή 

ποσότητα απορρυπαντικού (χωρίς οινόπνευμα). Όταν αραιώνετε 
συμπυκνωμένα καθαριστικά, ακολουθείτε τις οδηγίες της 
συσκευασίας.

 ■ Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού A19 με νερό θερμοκρασίας έως 40 °C. 
Η χρήση πολύ καυτού νερού μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση 
του δοχείου.

 ■ Μετά την πλήρωση, προσαρτήστε το ακροφύσιο ψεκασμού στο 
δοχείο. 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 ■ Η ηλεκτρική σκούπα για παράθυρα έχει ενσωματωμένη μπαταρία 

ιόντων λιθίου που χρειάζεται φόρτιση πριν από τη χρήση της 
συσκευής.

 ■ Ελέγξτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη. 
Τοποθετήστε το σύνδεσμο του προσαρμογέα ισχύος A20 στην 
υποδοχή A14. Εισαγάγετε το βύσμα του προσαρμογέα A20 σε μια 
πρίζα. 

 ■ Μετά τη σύνδεση σε πρίζα, η ένδειξη LED A5 θα ανάψει με κόκκινο 
χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζει. Για πλήρη φόρτιση 
απαιτούνται περίπου 4 ώρες. Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης 
εξαρτάται από τη στάθμη της μπαταρίας.

 ■ Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης και η μπαταρία έχει 
φορτίσει πλήρως, η ένδειξη LED A5 θα ανάψει με μπλε χρώμα. 
Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα από τον προσαρμογέα ισχύος 
A20 και αποσυνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα A20 από την 
πρίζα. 

 ■ Μετά την αποσύνδεση από τον προσαρμογέα ισχύος A20, καλύψτε 
την υποδοχή A14 με το πώμα για να αποτρέψετε την είσοδο νερού 
ή υγρασίας. 

 ■ Μια πλήρως φορτισμένη ηλεκτρική σκούπα θα λειτουργεί για 
περίπου 20 λεπτά. Μετά θα πρέπει να επαναφορτιστεί. 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 

5 και 40 °C. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα έχει συναρμολογηθεί 
σωστά και έχει φορτιστεί πλήρως.

 ■ Για να απλώσετε το καθαριστικό, πιέστε τη σκανδάλη ψεκασμού 
A18 και ψεκάστε ομοιόμορφα τη σχετική επιφάνεια με το διάλυμα 
απορρυπαντικού. Σκουπίστε τις βρώμικες περιοχές με το πανί 
σφουγγαρίσματος A15. Αφήστε τώρα στην άκρη το σύστημα 
ψεκασμού και πάρτε την ηλεκτρική σκούπα για παράθυρα. 

 ■ Εκκινήστε την ηλεκτρική σκούπα πατώντας το κουμπί A8. 
Τοποθετήστε την οπή αναρρόφησης A2 με τη ρακλέτα A1 επάνω 
στην επιφάνεια, στην οποία απλώθηκε προηγουμένως το διάλυμα 
απορρυπαντικού, και τραβήξτε την ηλεκτρική σκούπα, ώστε 
να περάσει πάνω από αυτήν την επιφάνεια και να απομακρύνει 
το διάλυμα απορρυπαντικού από την καθαρισμένη επιφάνεια. 
Μπορείτε να κινείτε τη σκούπα επάνω στην επιφάνεια πάνω-κάτω ή 
από τη μία πλευρά προς την άλλη.

Σημείωση: 
Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα, μπορείτε 
να απλώσετε το καθαριστικό με το συνηθισμένο τρόπο.

 ■ Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του υγρού μέσα στο δοχείο A9. Εάν 
φτάσει στη μέγιστη ένδειξη, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική 
σκούπα πιέζοντας το κουμπί A8. Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα 
σε οριζόντια θέση πάνω από νεροχύτη ή νιπτήρα και ανοίξτε τη 
βαλβίδα αποστράγγισης A13. Όταν αδειάσει το δοχείο A9, κλείστε 
τη βαλβίδα αποστράγγισης A13 και συνεχίστε το καθάρισμα. 

 ■ Σε περίπτωση που η τάση της μπαταρίας μειωθεί κατά τη λειτουργία, 
η ένδειξη LED A5 θα αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα 
για λίγο και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί. Η ηλεκτρική 
σκούπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για να μην υποστεί ζημιά 
η ενσωματωμένη μπαταρία από την πλήρη αποφόρτιση. Για να 
φορτίσετε την μπαταρία, ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου 
“Φόρτιση της συσκευής”.

 ■ Όταν τελειώσετε με τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, 
απενεργοποιήστε την πατώντας το κουμπί A8, καθαρίστε την και 
αφήστε τη να επαναφορτιστεί για την επόμενη χρήση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
 ■ Πριν την καθαρίσετε, να βεβαιώνεστε πάντα ότι την έχετε 

απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει από την πρίζα.
 ■ Αποσυναρμολογήστε το ακροφύσιο αναρρόφησης A3 από το 

σώμα της ηλεκτρικής σκούπας A7. Καθαρίστε το με υγρό πανί 
προσθέτοντας ουδέτερο καθαριστικό και στη συνέχεια ξεπλύντε το 
με καθαρό νερό βρύσης. Αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο 
ή σκουπίστε το.
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 ■ Αφαιρέστε το δοχείο A9 από το σώμα της ηλεκτρικής σκούπας A7. 
Πάνω από νεροχύτη ή νιπτήρα, ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης 
A13 και αδειάστε το δοχείο A9. Στη συνέχεια ξεπλύντε το καλά 
με καθαρό νερό. Σκουπίστε την επιφάνειά του και αφήστε το να 
στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Καθαρίζετε καλά και τακτικά το δοχείο 
A9 μετά από κάθε χρήση. Η βρωμιά που συσσωρεύεται μέσα στο 
δοχείο A9 επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

 ■ Αφαιρέστε το υπόλοιπο διάλυμα καθαρισμού από το δοχείο 
ψεκασμού A19. Ξεπλύντε το δοχείο A19 με καθαρό νερό και αφήστε 
το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο. 

 ■ Αφαιρέστε το πανί σφουγγαρίσματος A15 από το εξάρτημα A16 
και πλύντε το με νερό βρύσης προσθέτοντας μικρή ποσότητα 
απορρυπαντικού και στη συνέχεια ξεπλύντε με καθαρό νερό βρύσης. 
Αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Μπορείτε επίσης να 
πλύνετε το πανί σφουγγαρίσματος στο πλυντήριο σε θερμοκρασία 
έως 60 °C, χωρίς να χρησιμοποιήσετε μαλακτικό.

 ■ Εάν η λαστιχένια ρακλέτα A1 ή το πανί σφουγγαρίσματος A15 
εμφανίσουν σημάδια φθοράς, αντικαταστήστε τα με καινούργια. 
Ανταλλακτικά μπορείτε να βρείτε σε φυσικά ή ηλεκτρονικά 
καταστήματα. Για την αντικατάσταση, είναι απαραίτητο να 
τραβήξετε τη λαστιχένια ρακλέτα A1 προς τα έξω από την πλευρά 
του ακροφυσίου αναρρόφησης A3 και να εισαγάγετε μια καινούργια 
ρακλέτα στη θέση της.

 ■ Πριν από τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της 
συσκευής είναι στεγνά.

 ■ Για τον καθαρισμό της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε σύρμα 
καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ. 

 ■ Μην βυθίζετε το σώμα της συσκευής A7 σε νερό ή άλλο υγρό και μην 
το ξεπλένετε με νερό βρύσης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προσαρμογέας ισχύος
Είσοδος .............................................................100−240 V~, 50/60 Hz, 200 mA
Έξοδος .........................................................................................4,58 V  , 700 mA
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία .................................................. II

 

Ισχύς εισόδου  ................................................................................................... 15 W
Μπαταρία ..............................................................................................Li-Ion / 3,6 V  
Επίπεδο προστασίας από είσοδο νερού ................................................... IPX4
Επίπεδο θορύβου ...................................................................................... 70 dB(A)
Χρόνος που απαιτείται για πλήρη φόρτιση  ...................... περίπου 4 ώρες
Χρόνος λειτουργίας όταν είναι πλήρως φορτισμένη .....περίπου 20 λεπτά
Χωρητικότητα αφαιρούμενου δοχείου .................................................100 ml
Χωρητικότητα δοχείου ψεκασμού ..........................................................200 ml

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου είναι 70 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο 
επίπεδο Α της ηχητικής ισχύος σε σχέση με την ηχητική ισχύ αναφοράς 
1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Επίπεδο προστασίας από είσοδο νερού:
IPX4 – Η συσκευή προστατεύεται από νερό ψεκασμού.

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή 
μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Πριν απορρίψετε το προϊόν ή πριν το παραδώσετε σε 
κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, πρέπει να 
διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενσωματωμένη 
μπαταρία. Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, πρέπει να 
θέσετε σε λειτουργία τη σκούπα και να περιμένετε μέχρι 
να αποφορτιστεί εντελώς. Η αφαίρεση της μπαταρίας 

εκτελείται στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Η μπαταρία περιέχει ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και άρα δεν 
κατατάσσεται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Η ορθή απόρριψή της 
εκτελείται από την αντίστοιχη μονάδα συλλογής.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το 
σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά 
ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται 
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή 
απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη 
συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, 
σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή 

στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε 
μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.
Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση 
πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την 
ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές 
αρχές ή κάποιον υπεύθυνο συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες 
λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται 
πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.
Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, 
ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης  
ή τον προμηθευτή σας.
Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να 
απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο  
ή το κατάστημα αγοράς.

Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών 
οδηγιών της Ε.Ε.


