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GR Ηλεκτρικό υπόστρωμα 
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και 
άνω και 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 ασφάλεια και κατανοούν τους δυνητικούς 
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και 
η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη, αλλά όχι από παιδιά 
χωρίς επίβλεψη.

 ■ Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια 
εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

 ■ Σημαντικές οδηγίες. Φυλάσσετε για μελλοντική χρήση.
 ■ Αυτό είναι ένα υπόστρωμα. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό 
υπόστρωμα, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά απλωμένο και ξεδιπλωμένο.

 ■ Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό υπόστρωμα μαζί με τη μονάδα ελέγχου που 
συνοδεύει αυτήν τη συσκευή ή συνίσταται από τον κατασκευαστή. Σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετικός τύπος μονάδας ελέγχου.

 ■ Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό υπόστρωμα, καθαρίστε το σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση» και αποθηκεύστε το 
σε στεγνό και αεριζόμενο μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά και είναι μακριά από 
πηγές ενέργειας.

 ■ Πριν από την αποθήκευση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πλήρως 
και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.

 ■ Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
 ■ Επιθεωρείτε τη συσκευή συχνά για ενδείξεις ζημιάς ή φθοράς. Σε περίπτωση που 
εμφανιστούν τέτοιες ενδείξεις ή αν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα, 
επιστρέψτε τη στον προμηθευτή χωρίς να τη χρησιμοποιήσετε περαιτέρω.

 ■ Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για ιατρική χρήση σε νοσοκομεία.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενώ είναι υγρή.
 ■ Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν μπορούν να 
αισθανθούν θερμότητα και από άλλα άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να 
αντιδράσουν στην υπερβολική θερμότητα.



- 3 -  05/2021 Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

 ■ Παιδιά κάτω των τριών ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή, επειδή 
δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερβολική θερμότητα.

 ■ Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά μεγαλύτερα των 
τριών ετών εκτός εάν οι συσκευές ελέγχου έχουν ρυθμιστεί από το γονέα ή το 
φροντιστή ή εκτός εάν το παιδί έχει πάρει τις απαραίτητες οδηγίες για τη σωστή 
χρήση της συσκευής.

 
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Μην εισαγάγετε ακίδες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο 
προϊόν.

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω.

 

Το προϊόν πλένεται μόνο στο χέρι. Το προϊόν δεν πρέπει να πλένεται 
στο πλυντήριο.

Μην το χρησιμοποιείτε αναδιπλωμένο ή τσαλακωμένο.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο μέσα σε κτίρια.

Το προϊόν δεν πρέπει να πλένεται με χλώριο.

Το προϊόν δεν πρέπει να στεγνώνεται σε στεγνωτήριο με τύμπανο.

Το προϊόν δεν πρέπει να σιδερώνεται. Ο ατμός απαγορεύεται.

Το προϊόν δεν πρέπει να καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα.
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 ■ Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά 
συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.

 ■ Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών) με σωματική ή νοητική αναπηρία ή από άπειρα άτομα, εφόσον δεν 
έχουν εκπαιδευτεί ή καθοδηγηθεί σωστά σχετικά με την ασφαλή χρήση του 
προϊόντος ή εφόσον δεν επιβλέπονται κατάλληλα από ένα καταρτισμένο άτομο 
που θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

 ■ Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να 
τροποποιήσετε το προϊόν μόνος/-η σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Αναθέστε όλες τις επισκευές και τις τροποποιήσεις σε εξειδικευμένη εταιρεία/
κέντρο σέρβις. 

 ■ Τυχόν επέμβασή σας στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν φορώντας παπούτσια. Πριν χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν να βγάζετε πάντα τα παπούτσια σας.

 ■ Το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο που εκπέμπει το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσει 
βηματοδότες. Πριν το χρησιμοποιήσετε, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

 ■ Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε το προϊόν μακριά από εύφλεκτα 
ή εκρηκτικά υλικά και διαλύματα.

 ■ Κρατήστε το προϊόν μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία 
και ακραία υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.

 ■ Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτή φωτιά ή άλλες συσκευές 
ή εξοπλισμούς που αποτελούν πηγές θερμότητας.

 ■ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε 
βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!

 ■ Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως χαλάκι για κατοικίδια ζώα. Υπάρχει 
κίνδυνος το ζώο να το κόψει σε κομμάτια με τα δόντια του και να προκληθεί 
τραυματισμός από ηλεκτροπληξία ή πιθανόν και θάνατος του ζώου.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς άλλους εκτός από εκείνους για τους 
οποίους προορίζεται.

 ■ Πριν από τη σύνδεση του προϊόντος σε πρίζα ρεύματος, διασφαλίζετε ότι η τάση 
στην ονομαστική ετικέτα είναι ίδια με εκείνη της πρίζας.

 ■ Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε καυτές επιφάνειες ή πάνω σε 
αιχμηρά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο 
ρεύματος. Τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος έτσι ώστε να μην μπορεί να το 
πατήσει κάποιος ή να σκοντάψει σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος 
δεν έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
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 ■ Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το.
 ■ Μην ψεκάζετε το προϊόν με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μη βυθίζετε το 
προϊόν σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

 ■ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα ή οποιοδήποτε 
άλλο δοχείο με νερό.

 ■ Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν ή δεν σχεδιάζετε να το χρησιμοποιήσετε, 
απενεργοποιείτε το και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Πριν 
από τον καθαρισμό, ακολουθήστε τα ίδια βήματα.

 ■ Ποτέ μην αφήνετε το προϊόν ενεργοποιημένο χωρίς επίβλεψη.
 ■ Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν το προϊόν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. 
Διατηρείτε πάντα το προϊόν σε σημεία όπου δεν φτάνουν παιδιά. Τα παιδιά πρέπει 
να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς θέρμανσης εσωτερικού χώρου.
 ■ Μην τοποθετείτε το προϊόν κάτω από στρώματα.
 ■ Μην τοποθετείτε μεγάλα ή βαριά αντικείμενα, όπως αποσκευές κ.λπ., πάνω στο 
προϊόν.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης δεν καλύπτεται από κουβέρτες, μαξιλάρια 
ή παρόμοια αντικείμενα και ότι παρέχεται εύκολη πρόσβαση σε αυτόν.

 ■ Μην αναδιπλώνετε, λυγίζετε ή τσαλακώνετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας.

 ■ Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό υπόστρωμα σε κρεβάτια ρυθμιζόμενων θέσεων. 
Αν το χρησιμοποιήσετε σε κρεβάτι ρυθμιζόμενων θέσεων, διασφαλίστε ότι το 
υπόστρωμα δεν κάμπτεται ή ότι το καλώδιο ρεύματος δεν πιάνεται ή συστρέφεται 
σε κάποιο σημείο.

 ■ Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται 
από την εσφαλμένη χρήση αυτού του προϊόντος και των εξαρτημάτων του 
(τραυματισμούς, εγκαύματα, καψίματα, πυρκαγιά, αλλοίωση τροφίμων κ.λπ.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Ο χρήστης δεν θα πρέπει να κοιμάται κατά τη χρήση της συσκευής.

 ■ Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο ως θερμαντικό υπόστρωμα. Μην τυλίγετε το 
υπόστρωμα και μην τυλίγεστε εσείς με αυτό.

 ■ Σε περίπτωση μακροχρόνιας χρήσης ή χρήσης για ολόκληρη τη νύχτα, ρυθμίζετε 
τη μονάδα ελέγχου μόνο στο επίπεδο «1». 

 ■ Μη ρυθμίζετε το διακόπτη σε υψηλότερο επίπεδο για μακροχρόνια χρήση 
ή χρήση για ολόκληρη τη νύχτα.
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GR Ηλεκτρικό υπόστρωμα 
Εγχειρίδιο χρήσης

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

 ■ Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική 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, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της 
συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
A1 Ηλεκτρικό υπόστρωμα
A2 Οθόνη

A3 Μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας
A4 Καλώδιο ρεύματος

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν έχει καμία ζημιά πριν από την πρώτη χρήση.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
 ■ Ξεδιπλώστε το ηλεκτρικό υπόστρωμα στο σημείο όπου θα το χρησιμοποιήσετε και βεβαιωθείτε 

ότι δεν αναδιπλώνεται και δεν κάμπτεται και ότι το καλώδιο ρεύματος με τη μονάδα ελέγχου 
βρίσκονται στο επάνω τμήμα που είναι πιο κοντά στο κεφάλι σας. Ελέγξτε ότι το ηλεκτρικό 
υπόστρωμα είναι πραγματικά επίπεδο και ομοιόμορφο. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το 
ηλεκτρικό υπόστρωμα, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά απλωμένο και ξεδιπλωμένο.

 ■ Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος. Εισαγάγετε το φις σε μια πρίζα.
 ■ Χρησιμοποιώντας τη μονάδα ελέγχου A3, ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση θερμοκρασίας. 

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων ρυθμίσεων: 0 = απενεργοποίηση, 1 = χαμηλή 
θερμοκρασία, 2 = μέτρια θερμοκρασία, 3 = υψηλή θερμοκρασία. Θα εμφανιστεί στην οθόνη 
A3 ο αντίστοιχος αριθμός.

 ■ Το προϊόν θα αρχίσει να παράγει θερμότητα και θα φτάσει στη ρυθμισμένη ένταση θερμότητας 
μετά από περίπου 15 λεπτά. Μην ξεχνάτε ότι ορισμένα μέρη του σώματος είναι πιο ευαίσθητα 
στη θερμότητα από τα χέρια.

 ■ Συνιστούμε να ρυθμίζετε μια υψηλή θερμοκρασία και μετά τη θέρμανση να προσαρμόζετε τη 
θερμοκρασία σε χαμηλότερο επίπεδο, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

 ■ Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Πρόκειται για 
έναν μηχανισμό ασφαλείας που προστατεύει το προϊόν από την υπερθέρμανση. Αν χρειάζεται 
να διατηρήσετε το προϊόν ενεργοποιημένο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ρυθμίστε τη 
μονάδα ελέγχου A3 στη θέση 0, περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και μετά χρησιμοποιήστε 
τη μονάδα ελέγχου A3 για να ρυθμίσετε ξανά την ένταση της θερμοκρασίας.

 ■ Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, ρυθμίζετε τη μονάδα ελέγχου A3 στη θέση 0 και αποσυνδέετε 
το φις από την πρίζα.
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Σημείωση: 
Από το προϊόν ενδέχεται να αναδυθεί μια ελαφριά οσμή κατά την πρώτη ενεργοποίησή του. 
Αυτό είναι φυσιολογικό.

Προσοχή:
Σε περίπτωση μακροχρόνιας χρήσης ή χρήσης για ολόκληρη τη νύχτα, ρυθμίζετε τη μονάδα 
ελέγχου μόνο στο επίπεδο «1». Μη ρυθμίζετε τον διακόπτη σε υψηλότερο επίπεδο για 
μακροχρόνια χρήση ή χρήση για ολόκληρη τη νύχτα.
Αν το ηλεκτρικό υπόστρωμα είναι ενεργοποιημένο, ο διακόπτης ενδέχεται να είναι λίγο 
θερμός, επομένως για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να καλύπτεται κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας.
Όταν το ηλεκτρικό υπόστρωμα χρησιμοποιείται, πρέπει να καλύπτεται για παράδειγμα από 
μια κουβέρτα, διαφορετικά οι απώλειες θερμότητας θα είναι πολύ υψηλές και το υπόστρωμα 
δεν θα θερμαίνεται επαρκώς.
Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό υπόστρωμα μόνο με την παρεχόμενη μονάδα ελέγχου. Σε καμία 
περίπτωση μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Το ηλεκτρικό υπόστρωμα πρέπει να ξετυλίγεται και να ξεδιπλώνεται πλήρως πριν από τη 
χρήση. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζημιάς.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
 ■ Πριν από τον καθαρισμό του προϊόντος, ρυθμίζετε τη μονάδα ελέγχου A3 στη θέση 0 και 

αποσυνδέετε το φις από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως το προϊόν.
 ■ Οι μικροί λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα πανί ή έναν νοτισμένο σπόγγο βουτηγμένο 

σε χλιαρό νερό. Οι μεγαλύτεροι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με πλύση.

Διαδικασία πλύσης: 
 ■ Αποσυνδέστε πρώτα το υπόστρωμα από το καλώδιο ρεύματος, τραβώντας την ασφάλεια προς 

τα πάνω.
 ■ Πλύνετε με το χέρι σε μέγ. θερμοκρασία 30 °C.
 ■ Μετά την πλύση, ξεπλύνετε καλά το υπόστρωμα με χλιαρό νερό.
 ■ Μην στίβετε το ηλεκτρικό υπόστρωμα με το χέρι ή μέσα σε στεγνωτήριο ρούχων με τύμπανο. 

Τοποθετήστε χαλαρά το υπόστρωμα πάνω σε σχοινί απλώματος και αφήστε το να στεγνώσει 
φυσικά. 

Προσοχή:
Ποτέ μην πλένετε το ηλεκτρικό υπόστρωμα μαζί με το καλώδιο ρεύματος!
Μη χρησιμοποιείτε ανεμιστήρες ή άλλες συσκευές για το στέγνωμα, αφήνετε το υπόστρωμα 
να στεγνώσει φυσικά στον αέρα.
Ποτέ μη στεγνώνετε το ηλεκτρικό υπόστρωμα ενεργοποιώντας το!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για να αποτρέψετε την εμφάνιση επικίνδυνων καταστάσεων, πυρκαγιάς ή τραυματισμού 
από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε τη μονάδα ελέγχου A3 ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό 
ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 ■ Πριν από την αποθήκευση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πλήρως και ότι το 

καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
 ■ Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
 ■ Αποθηκεύετε το προϊόν σε σημεία όπου δεν φτάνουν παιδιά σε κλειστό και καλά αεριζόμενο 

χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομαστική τάση ................................................................................................................................. 220−240 V ~
Ονομαστική συχνότητα ................................................................................................................................... 50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .............................................................................................................  2 × 55 - 60  W
Διαστάσεις ............................................................................................................................................ 140 × 160 cm
Μήκος καλωδίου ρεύματος ............................................................................................................................ 2,3 m

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

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων 
του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή 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 
της συσκευής, 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 κάποια μονάδα 
συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη 
απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.
Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή  ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες 
πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.
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Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το 
προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον 
τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών 
της Ε.Ε.


