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GR
Ηλεκτρικός κόφτης κοπής λαχανικών σε 
σπείρες
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με σωματική ή νοητική 

αναπηρία, ή από άπειρα άτομα εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο 
ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και 
κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. 

■ Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. 
Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα παιδιά. 

■ Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για την επεξεργασία φρούτων και λαχανικών 
και επίσης έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για 
χρήση σε χώρους όπως:
– κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
– γεωργικά αγροκτήματα,
– δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
– ενοικιαζόμενα δωμάτια.

■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για επαγγελματικούς σκοπούς, σε βιομηχανικό 
περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.

■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου ή σε ασταθείς 
επιφάνειες. Μην την τοποθετείτε σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου, κοντά σε 
φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

■ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνοδεύουν αυτήν τη συσκευή ή που 
δεν συνιστώνται ρητά από τον κατασκευαστή της. 

■ Προτού συνδέσετε αυτήν τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η ονομαστική τάση 
του ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την 
ηλεκτρική τάση της πρίζας. 

■ Πριν αλλάξετε τα κινούμενα αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει 
τη συσκευή, ότι την έχετε αποσυνδέσει από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα 
μέρη έχουν σταματήσει.

■ Κατά το χειρισμό των λεπίδων κοπής, ιδιαίτερα κατά την αφαίρεσή τους από τη βάση 
και κατά τον καθαρισμό, προσέχετε ιδιαίτερα για να αποφεύγετε τραυματισμούς 
στις κοφτερές ακμές.

■ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε 
λειτουργία. 

■ Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται ξένα αντικείμενα όπως ρούχα, μαλλιά, εργαλεία 
κουζίνας κ.λπ. στο σωλήνα τροφοδοσίας κατά τη λειτουργία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, μπορεί να προκύψει τραυματισμός ή ζημιά στη συσκευή.
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■ Χρησιμοποιείτε την κατάλληλα συναρμολογημένη μονάδα μηχανισμού κίνησης 
για να σπρώχνετε τα φρούτα και τα λαχανικά μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας. 

Προειδοποίηση: 
Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. 

■ Ο μέγιστος χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Προτού 
θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 3 
λεπτά. Μετά από πέντε συνεχόμενους κύκλους λειτουργίας, αφήστε τη συσκευή 
να κρυώσει για 20 λεπτά.

■ Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή τη 
μετακίνηση, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από 
την πρίζα εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ή αν πρόκειται να την αφήσετε 
εκτεθειμένη. Περιμένετε πάντα μέχρι να σταματήσουν εντελώς τα κινούμενα μέρη 
πριν ξεκινήσετε την αποσυναρμολόγηση της συσκευής.

■ Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
■ Μην βυθίζετε τη μονάδα μηχανισμού κίνησης της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό 

και μην την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
■ Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία. 
■ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι 

το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν 
βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια. 

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

■ Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματικό 
κέντρο σέρβις για να σας το αντικαταστήσουν. Απαγορεύεται η χρήση της 
συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.

■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια 
βλάβης.

■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε 
τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές ή οι 
τροποποιήσεις της συσκευής 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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GR
Ηλεκτρικός κόφτης κοπής 
λαχανικών σε σπείρες
Εγχειρίδιο χρήσης

■	Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά 
το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που έχετε ήδη 
εμπειρία στη χρήση παρόμοιων 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 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ
A1 Μονάδα μηχανισμού 

κίνησης
A2 Συγκρατητήρας τροφίμων
A3 Σωλήνας τροφοδοσίας 
A4 Λεπίδα κοπής φαρδιών 

σπειρών
A5 Λεπίδα κοπής λεπτών 

φετών
A6 Λεπίδα κοπής στενών 

σπειρών

A7 Κάλυμμα καπακιού
A8 Διακόπτης παλμών για 

την ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση της 
μονάδας μηχανισμού 
κίνησης

A9 Καπάκι δοχείου
A10 Διαφανές δοχείο 2,7 λίτρων
A11 Αντιολισθητικά πέλματα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
1. Αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από τα υλικά της 

συσκευασίας.
2. Εκτός από τη μονάδα μηχανισμού κίνησης A1, πλύνετε καλά όλα τα 

επιμέρους μέρη του δοχείου ανάμειξης με ζεστό νερό και ουδέτερο 
απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό 
και αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά ή στεγνώστε τα. Μην βυθίζετε 
τη μονάδα μηχανισμού κίνησης A1 στο νερό και μην την ξεπλένετε 
κάτω από τρεχούμενο νερό.

Προσοχή:
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό των 
λεπίδων A4–A6 για να αποφύγετε τραυματισμούς από τις 
κοφτερές ακμές.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ
■	Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση 

της συσκευής, ελέγξτε ότι είναι απενεργοποιημένη και 
αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.

■	Τοποθετείτε το δοχείο A10 πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή 
επιφάνεια. Τοποθετήστε το εξωτερικό καπάκι A9 στο δοχείο 
ανάμειξης A10 και πιέστε το δυνατά προς τα κάτω σε ολόκληρο το 
μήκος της περιμέτρου του.

■	Εισαγάγετε μια από τις προαναφερθείσες λεπίδες κοπής A4–A6 
στην τρύπα από το καπάκι του A9 έτσι ώστε να εφάπτεται πλήρως 
περιμετρικά. Γυρίστε τη λεπίδα δεξιόστροφα έως το τέρμα για να 
κουμπώσει περιμετρικά στις ασφάλειες της λεπίδας.

Προσοχή:
Κατά την εισαγωγής της λεπίδας κοπής A4–A6 στο καπάκι 
A9, προσέξτε να μην τραυματιστείτε στις κοφτερές ακμές της.

■	Τοποθετήστε το σωλήνα τροφοδοσίας A3 στο καπάκι A9 και γυρίστε 
το δεξιόστροφα έως το τέρμα, για να κουμπώσει περιμετρικά στις 
ασφάλειες.

■	Από την κάτω πλευρά, τοποθετήστε το συγκρατητήρα τροφίμων A2 
στον άξονα της μονάδας μηχανισμού κίνησης A1. Η συναρμολόγηση 
της συσκευής έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιμη για χρήση.

■	Το δοχείο A9 με το καπάκι A7 χρησιμοποιείται για να καλύψει 
το δοχείο A10 όταν το χρησιμοποιείτε για να αποθηκεύσετε 
το επεξεργασμένο φαγητό για ένα μικρό χρονικό διάστημα. 
Τοποθετήστε το καπάκι A9 στο δοχείο A10 , μέσα στην τρύπα 
του καπακιού A9. Τοποθετήστε το κάλυμμα A7 και γυρίστε το 
δεξιόστροφα μέχρι να κλειδώσει στη θέση του. 

■	Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή εκτελώντας τα βήματα με την 
αντίστροφη σειρά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
1. Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για την επεξεργασία φρούτων 

και λαχανικών σκληρού τύπου όπως, για παράδειγμα, πατάτες, 
γλυκοπατάτες, σέλερι, παντζάρια, ραδίκια, κολοκύθια, αγγούρια 
κ.λπ. σε ωμή μορφή. Δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την 
επεξεργασία φρούτων και λαχανικών μαλακού τύπου. 

2. Πλύνετε καλά όλα τα φρούτα και τα λαχανικά και αφαιρέστε τα 
κουκούτσια και τους πυρήνες. Κόψτε τα σε κομμάτια με ύψος 
μικρότερο από του σωλήνα τροφοδότησης A3, με διάμετρο 
μικρότερη των 7 cm και με τις άκρες επίπεδες. 

Προσοχή:
Ποτέ μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη 
συσκευή για την επεξεργασία σκληρών κουκουτσιών όπως, 
για παράδειγμα, του μάνγκο κ.λπ. 

3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τον σωστό τύπο λεπίδας 
στη συσκευή και ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά. 
Τοποθετήστε το δοχείο A10 πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή 
επιφάνεια. 

4. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μηχανισμού κίνησης A1 είναι 
απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. Εισαγάγετε 
τα έτοιμα κομμάτια φρούτων ή λαχανικών στο συγκρατητήρα 
τροφίμων A2. 

5. Κρατήστε γερά τη μονάδα μηχανισμού κίνησης A1 στο ένα χέρι 
και κατευθύνετε την άκρη στην οποία βρίσκεται το φαγητό ώστε 
να γλιστρήσει μέσα στο άνοιγμα του σωλήνα τροφοδοσίας A3, με 
τρόπο τέτοιο ώστε οι οδηγοί της μονάδας μηχανισμού κίνησης 
A1 να ευθυγραμμίζονται με τους οδηγούς μέσα στο σωλήνα 
τροφοδοσίας A3, δείτε το σχέδιο Β. 

6. Βάλτε το φις της μονάδας μηχανισμού κίνησης A1 σε μια πρίζα. 
Πατήστε το διακόπτη παλμών A8 και αρχίστε να πιέζετε το φαγητό 
προς τη λεπίδα κοπής.

Προσοχή:
Ο μέγιστος συνεχόμενος χρόνος λειτουργίας της συσκευής 
είναι 1 λεπτό. Προτού θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, 
αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 3 λεπτά. Μετά 
από πέντε συνεχόμενους κύκλους λειτουργίας, αφήστε τη 
συσκευή να κρυώσει για 20 λεπτά.

7. Μόλις ολοκληρώσετε την κοπή του φαγητού, απελευθερώστε το 
διακόπτη A8. Έτσι θα απενεργοποιηθεί η συσκευή. Περιμένετε 
έως ότου τα περιστρεφόμενα μέρη ακινητοποιηθούν τελείως και 
αποσυνδέστε τη μονάδα μηχανισμού A1 από την πρίζα. Συνήθως 
παραμένει ένα κομμάτι φαγητού στο συγκρατητήρα τροφίμων A2, 
το οποίο και πρέπει να απομακρυνθεί. Πριν να τοποθετήσετε κι 
άλλο φαγητό στο συγκρατητήρα τροφίμων A2, βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.

8. Εάν το δοχείο A10 γεμίσει κατά τη λειτουργία, απενεργοποιήστε 
τη συσκευή, αποσυνδέεστε την από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι 
τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν σταματήσει. Αδειάστε το δοχείο 
A10 και συναρμολογήστε εκ νέου τη συσκευή. Μόλις η συσκευή 
κρυώσει, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά. 

9. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, αποσυνδέεστε 
την από την πρίζα και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που 
περιέχονται στο κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
■	Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Πριν από τον 

καθαρισμό, να βεβαιώνεστε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, 
αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη 
δεν κινούνται. 

■	Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή στα επιμέρους τμήματά της. 
Εκτός από τη μονάδα μηχανισμού κίνησης A1, πλύνετε καλά όλα τα 
χρησιμοποιημένα μέρη με ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό 
πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετέ τα με καθαρό νερό βρύσης και 
σκουπίστε τα. Ορισμένοι τύποι τροφίμων, όπως το παντζάρι, μπορεί 
να προκαλέσουν αλλοίωση του χρώματος στα πλαστικά μέρη 
της συσκευής. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, καλύψτε τα μέρη αυτά με 
μαγειρικό λάδι και στη συνέχεια καθαρίστε τα κανονικά. Η αλλοίωση 
του χρώματος δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

Προσοχή:
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό των 
λεπίδων κοπής A4–A6 για να αποφύγετε τραυματισμούς από 
τις κοφτερές ακμές.

■	Για τον καθαρισμό της μονάδας μηχανισμού κίνησης A1, 
χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο διάλυμα 
νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Στη συνέχεια, 
σκουπίστε καλά όλα τα μέρη με καθαρό βρεγμένο πανί και 
στεγνώστε τα. Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα μηχανισμού κίνησης 
A1 ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό. 

■	Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά 
προϊόντα καθαρισμού κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιφάνεια 
μπορεί να υποστεί ζημιά. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομαστικό εύρος τάσης ................................................................ 220−240 V 
Ονομαστική συχνότητα ........................................................................50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου ...................................................................... 100 W 
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία .................................................II 
Επίπεδο θορύβου  ....................................................................................80 dB(A) 

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 80 dB(A), το οποίο 
αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την 
ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

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

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και 
στις 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 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 πληροφορίες.

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.

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


