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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 χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα 
μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον 
άλλο, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης. Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία 
και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. 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 χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του 
κατασκευαστή.

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΙΈΣ ΑΣΦΑΛΈΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΖΈΤΈ ΠΡΟΣΈΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΈΤΈ ΓΙΑ ΜΈΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ.

Γενικές προειδοποιήσεις
 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και 
άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες 
ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο 
ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και 
κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. 

 ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και 
η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από το χρήστη, αλλά όχι από 
παιδιά χωρίς επίβλεψη.

 ■ Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, 
αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις 
για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της 
συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια
 ■ Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι 
η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την 
τάση της πρίζας.

 ■ Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην 
χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

 ■ Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
 ■ Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του 
ρεύματος στην/από την πρίζα.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό 
ή άλλο υγρό. Εάν αυτό συμβεί, στεγνώστε προσεκτικά το φις προτού 
το χρησιμοποιήσετε ξανά.

 ■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο 
ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. 
Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φις.
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 ■ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. 
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την 
άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή 
επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.

 ■ Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή.
 ■ Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετέ την από την 
πρίζα εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ή εάν την αφήνετε 
εκτεθειμένη πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση. 

 ■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, 
μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε 
τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής 
πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 
Επεμβαίνοντας ο ίδιος/-η ίδια στη συσκευή κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.

 ■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία μην 
βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό 
και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

 ■ Εάν η συσκευή πέσει σε νερό μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, 
αλλά αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. 
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια συσκευή που έχει βυθιστεί σε νερό. 
Παραδώστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

 ■ Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετέ την από την πρίζα 
όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.

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

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε 
εξωτερικό χώρο. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν 
αυτού για τον οποίο προορίζεται.

 ■ Η  συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό 
χρονοδιακόπτη ή  σύστημα τηλεχειρισμού που θα επιτρέπει την 
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αυτόματη ενεργοποίησή της.
 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σύμφωνα με τις 
οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη 
συνοδεύουν.

 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ηλεκτρική κουζίνα ή κουζίνα 
υγραερίου ή  κοντά σε αυτές, σε επιφάνεια αποστράγγισης του 
νεροχύτη, σε άκρη του τραπεζιού, σε περβάζι του παραθύρου ή σε 
ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την πάντα σε σταθερή, επίπεδη και 
στεγνή επιφάνεια.

 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε λεκάνες πλύσης ή νιπτήρες 
ή  κοντά σε καλοριφέρ, φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας.

 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν είναι τοποθετημένη στη θέση 
εργασίας της και βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από εύφλεκτη 
επιφάνεια, όπως κουρτίνες, παραπετάσματα κ.λπ.

 ■ Μην εκθέτετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε εξωτερικό 
περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, 
υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει 
βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει 
υποστεί κάποια ζημιά. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή για 
ζημιές.

 ■ Χρησιμοποιείτε μόνο ποιοτικές σακούλες και ρολά σφράγισης σε κενό 
αέρος που προορίζονται για μηχανές σφράγισης σε κενό αέρος.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στην 
είσοδο εξαγωγής αέρα.

 ■ Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη λειτουργία και παραμένει καυτή μετά 
τη λειτουργία λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας. Αποφεύγετε την 
επαφή με καυτές επιφάνειες.

 ■ Η  συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμική ασφάλεια που την 
απενεργοποιεί σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Σε περίπτωση που 
συμβεί αυτό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την 
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να κρυώσει. Κατόπιν, είναι έτοιμη προς χρήση.
 ■ Μην αγγίζετε τη σφράγιση αμέσως μετά τη δημιουργία της. Υπάρχει 
κίνδυνος εγκαυμάτων.

 ■ Μην αγγίζετε τη λωρίδα παρεμβύσματος, τις λαστιχένιες λωρίδες ή την 
αφρώδη επένδυση καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά σε αυτά τα 
εξαρτήματα. Τα εξαρτήματα αυτά θερμαίνονται κατά τη δημιουργία 
της μόνιμης σφράγισης. Μην αγγίζετε αυτά τα εξαρτήματα αμέσως 
μετά τη δημιουργία της σφράγισης.

 ■ Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση 
της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της. 
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.

 ■ Θα πρέπει να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τουλάχιστον 
40  δευτερόλεπτα ανάμεσα στους κύκλους σφράγισης, ώστε να 
επανέρχεται στην αρχική της θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, αφήνετε το καπάκι ανοικτό. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας 
είναι 15 λεπτά. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 
περίπου 30 λεπτά.

 ■ Μην πραγματοποιείτε καμία συντήρηση στη συσκευή εκτός από τη 
διαδικασία καθαρισμού που περιγράφεται στο κεφάλαιο Καθαρισμός 
και συντήρηση.

 ■ Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην 
επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές 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.

 ■ Φυλάσσετε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση.
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ΠΈΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΈΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΈΣΟΥΑΡ ΤΗΣ
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VAC Seal
Stop

Canister

Seal 12
13
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A1 Καπάκι που ανασηκώνεται
A2 Άγκιστρο κλειδώματος
 Κλειδώνει το καπάκι στην κλειστή θέση. 
A3 Λωρίδα σφράγισης 
 Δημιουργεί δυνατή σφράγιση με τήξη.
A4 Επάνω παρέμβυσμα
 Κατά τη διαδικασία δημιουργίας κενού, αποτρέπει 

την είσοδο του αέρα στον θάλαμο κενού αέρος.
A5 Κάτω παρέμβυσμα
 Κατά τη διαδικασία δημιουργίας κενού, αποτρέπει 

την είσοδο του αέρα στον θάλαμο κενού αέρος.
A6 Ελατηριωτό μάνδαλο
A7 Λαστιχένια λωρίδα
 Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σφράγισης της 

σακούλας.
A8 Θάλαμος κενού αέρος
 Κατά τη διαδικασία εξαγωγής αέρα, δημιουργείται 

κενό αέρος μέσα στον θάλαμο κενού αέρος. 

A9 Είσοδος εξαγωγής αέρα
A10 Κουμπί απελευθέρωσης κενού αέρος (μετά τη 

σφράγιση σε κενός αέρος).
A11 Κουμπί «Κάνιστρο» με ενδεικτική λυχνία LED
 Χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εξαγωγής αέρα 

από εξωτερικό δοχείο κενού αέρος.
A12 Κουμπί σφράγισης με ενδεικτική λυχνία LED
 Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυνατής 

σφράγισης στη σακούλα.
A13 Κουμπί σφράγισης σε ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ/διακοπής
 Επιτρέπει την εξαγωγή του αέρα από μια σακούλα 

και στη συνέχεια τη σφράγισή της.
 Μπορείτε να τερματίσετε τη διαδικασία σφράγισης 

σε κενός αέρος οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το 
κουμπί Διακοπή.

A14 Εύκαμπτος σωλήνας για εξαγωγή αέρα από ένα 
εξωτερικό δοχείο κενού αέρος.
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ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 ■ Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη σφράγιση σακούλας σε κενό αέρος, για τη σφράγιση σε κενό αέρος και τη σφράγιση τροφίμων σε 
σακούλες ή σε δοχεία κενού αέρος. 

ΠΟΙΟΣ ΈΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΈ ΚΈΝΟ ΑΈΡΟΣ

ΈΠΈΚΤΈΙΝΈΤΈ ΤΗ ΦΡΈΣΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ■ Όταν τα τρόφιμα φυλάσσονται με τον κανονικό τρόπο, χάνουν τη γεύση, το άρωμα και τα θρεπτικά συστατικά τους. Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται, 

σχηματίζεται μούχλα στα τρόφιμα αυτά και έτσι χαλάνε. Με το μηχάνημα σφράγισης σε κενό αέρος μπορείτε να δημιουργήσετε μια συσκευασία σε 
κενό αέρος και να παρατείνετε τη φρεσκάδα των τροφίμων έως και 5 φορές σε σύγκριση με τις τυπικές μεθόδους φύλαξης, χωρίς να απαιτούνται 
συντηρητικά ή άλλες χημικές ουσίες. 

 ■ Η σφράγιση σε κενό αέρος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προστασία διαφόρων αντικειμένων από την είσοδο νερού ή εντόμων.

Προσοχή:
Η συσκευασία με σφράγιση σε κενό αέρος δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τη φύλαξη των 
τροφίμων μέσα στο ψυγείο ή την κατάψυξη. Τα τρόφιμα που χαλάνε γρήγορα είναι απαραίτητο να 
τοποθετούνται μέσα στο ψυγείο ή την κατάψυξη, ακόμα και όταν βρίσκονται μέσα σε συσκευασία 
κενού αέρος.

ΈΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΈ ΧΡΗΜΑΤΑ
 ■ Με μια μηχανή σφράγισης σε κενό αέρος, μπορείτε να αγοράσετε ασυσκεύαστα τρόφιμα ή τρόφιμα όταν είναι σε έκπτωση και, στη συνέχεια, να 

σφραγίσετε σε κενό αέρος τις μερίδες που θέλετε χωρίς σπατάλες.

ΚΈΡΔΙΣΤΈ ΧΡΟΝΟ
 ■ Μπορείτε να μαγειρέψετε φαγητό μια εβδομάδα νωρίτερα και να το φυλάξετε μέσα σε σακούλες σφράγισης σε κενό αέρος.

ΚΑΝΤΈ ΤΗΝ ΠΡΟΈΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΙΟ ΈΥΚΟΛΗ
 ■ Μπορείτε να προετοιμάσετε τα αγαπημένα σας φαγητά ή ένα δείπνο πολύ νωρίτερα και να έχετε χρόνο να διασκεδάσετε με τους καλεσμένους σας. 

Απολαύστε εποχιακά φαγητά ή σπεσιαλιτέ
 ■ Φυλάξτε ευπαθή τρόφιμα ή τρόφιμα που δεν χρησιμοποιούνται συχνά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΘΈΣΤΈ ΥΠΟ ΈΛΈΓΧΟ ΤΗ ΘΈΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ■ Μπορείτε να σφραγίστε σε κενό αέρος οποιαδήποτε ποσότητα και να καταγράψετε τη θερμιδική αξία ή το λίπος στη σακούλα.

ΠΡΟΣΤΑΤΈΥΣΤΈ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΈΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ■ Η σφράγιση σε κενό αέρος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προστασία διαφόρων αντικειμένων από την είσοδο νερού ή εντόμων, για 

παράδειγμα στην κατασκήνωση ή στο σκάφος. Εξοικονομήστε αρκετό χώρο όταν ταξιδεύετε.
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ΣΑΚΟΥΛΈΣ ΚΑΙ ΡΟΛΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΈ ΚΈΝΟ ΑΈΡΟΣ

 ■ Οι σακούλες και τα ρολά σφράγισης σε κενό αέρος που παρέχονται με αυτήν τη συσκευή αποτελούνται από δύο στρώματα που επιτρέπουν 
αποτελεσματική προστασία από την εισαγωγή αέρα και υγρασίας. Αυτό επιτρέπει την αποθήκευση φρέσκων τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Το εσωτερικό στρώμα είναι από υλικό PE (πολυαιθυλένιο). Το εξωτερικό στρώμα είναι από υλικό PE (πολυαιθυλένιο). Μέσα σε αυτές τις 
σακούλες σφράγισης σε κενό αέρος, μπορείτε να ζεστάνετε τα τρόφιμα σε φούρνο μικροκυμάτων ή να τα βράσετε μέσα σε νερό.

Προσοχή:
Όταν ζεσταίνετε φαγητό μέσα σε σακούλα σφράγισης σε κενό αέρος σε φούρνο μικροκυμάτων, 
η σακούλα πρέπει να είναι ανοιχτή. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος τα περιεχόμενα της σακούλας 
να εκραγούν.

 ■ Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον ρολά σφράγισης σε κενό αέρος χρησιμοποιώντας τον αριθμό προϊόντος SVX 300CL.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΈ ΚΈΝΟ ΑΈΡΟΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΈΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
 ■ Για να σφραγίσετε σωστά το καπάκι A1 στην κλειστή θέση, πρέπει να κλείσετε το καπάκι και να πιέσετε προς τα κάτω τις δυο μπροστινές άκρες 

ώστε τα κλείστρα A2 να εφαρμόσουν στα ελατηριωτά μάνδαλα A6. Ένας ήχος κλικ θα επιβεβαιώσει ότι η διαδικασία αυτή έγινε σωστά (εικ. B).
 ■ Για να ανοίξετε το καπάκι, πιέστε ταυτόχρονα τις δυο μπροστινές δεξιές άκρες του καπακιού ώστε τα κλείστρα A2 να αποδεσμευτούν από τα 

ελατηριωτά μάνδαλα A6 και να ακουστεί ένας ήχος κλικ. Μόνο τότε, ανοίξτε το καπάκι. Σε καμία περίπτωση μην ανοίξετε το καπάκι με δύναμη χωρίς 
να το απελευθερώσετε από τα ελατηριωτά μάνδαλα A6.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΜΈ ΣΦΡΑΓΙΣΈΙΣ
 ■ Καθώς το αλουμινόχαρτο έχει άνοιγμα και στις δύο πλευρές, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε πρώτα μια σφράγιση στη μία πλευρά του 

αλουμινόχαρτου και, συνεπώς, να κατασκευάσετε μια σακούλα προτού τη γεμίσετε με τρόφιμα.
 ■ Από το ρολό, ξετυλίξτε το μήκος του αλουμινόχαρτου που χρειάζεστε για την αποθήκευση των τροφικών και κόψτε το. Προσθέστε περίπου 10 cm 

για τη σφράγιση της σακούλας σε κενό αέρος.
 ■ Συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα. 
 ■ Ανοίξτε το καπάκι A1 και τοποθετήστε το ένα μέρος του αλουμινόχαρτου μέσα στη συσκευή ώστε η άκρη του να ακουμπά το κάτω μέρος της 

σφράγισης A5 (εικ. C). Το αλουμινόχαρτο δεν πρέπει να μπει μέσα στο θάλαμο κενού αέρος A8. 
 ■ Βεβαιωθείτε ότι το μέρος όπου θα πραγματοποιηθεί η σφράγιση είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς πτυχώσεις. Κλείστε και ασφαλίστε σωστά το καπάκι 

A1 στη θέση του.
 ■ Πατήστε το κουμπί A12 (Σφράγιση). Θα πραγματοποιηθεί μια σφράγιση κάτω από τη λωρίδα σφράγισης A3. Η διαδικασία σφράγισης διαρκεί 

περίπου 6 έως 10 δευτερόλεπτα. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED του κουμπιού Α12 ανάψει, η σφράγιση έχει τελειώσει. Η ενδεικτική λυχνία LED 
απενεργοποιείται μετά από λίγα λεπτά.

 ■ Πατήστε το κουμπί A10. Απασφαλίστε και ανοίξτε το καπάκι A1, αφαιρέστε τη σφραγισμένη σακούλα και ελέγξτε την αντοχή της σφράγισης.
 ■ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά ή προτού την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.
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ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΈ ΚΈΝΟ ΑΈΡΟΣ

 ■ Συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα. 
 ■ Ανοίξτε το καπάκι A1, γεμίστε τη σακούλα έως τα 2/3 του όγκου της και εισαγάγετε το ανοικτό της άκρο μέσα στη συσκευή, ώστε η άκρητης να 

βρίσκεται μέσα στο θάλαμο κενού αέρος A8 (εικ. D). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σακούλα δεν πρέπει να καλύπτει την είσοδο εξαγωγής αέρα A9.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι το μέρος όπου θα πραγματοποιηθεί η σφράγιση είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς πτυχώσεις. Κλείστε και ασφαλίστε σωστά το καπάκι 

A1 στη θέση του.
 ■ Πιέζοντας το κουμπί A13 (Σφράγιση σε κενό αέρος) ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία εξαγωγής αέρα. Όταν δημιουργηθεί το κενό αέρος, 

η ένδειξη του κουμπιού A12 (Σφράγιση) θα ανάψει και η συσκευή θα μεταβεί στη λειτουργία σφράγισης. Θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μια σφράγιση 
κάτω από τη λωρίδα σφράγισης A3. Ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί περίπου 10 έως 20 δευτερόλεπτα. Όταν τελειώσει η διαδικασία σφράγισης, οι 
ενδείξεις των κουμπιών A12 και A13 θα απενεργοποιηθούν.

 ■ Μπορείτε να τερματίσετε ολόκληρη τη διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί A13 (Διακοπή).
 ■ Κατά τη διαδικασία κενού αέρος, μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο του κενού αέρος οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί A12 (Σφράγιση). 

Η φάση εξαγωγής αέρα θα σταματήσει, η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού A13 θα σβήσει, θα αρχίσει αυτόματα η διαδικασία σφράγισης σακούλας 
και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία A12. Η διαδικασία σφράγισης θα σταματήσει αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία A12 θα σβήσει. 

 ■ Πατήστε το κουμπί A10. Απασφαλίστε και ανοίξτε το καπάκι A1, αφαιρέστε τη σφραγισμένη σακούλα και ελέγξτε την αντοχή της σφράγισης.
 ■ Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά και προτού την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.

Προσοχή:
Μην επαναχρησιμοποιείτε σακούλες που περιείχαν ωμό κρέας ή που θερμάνθηκαν σε βραστό νερό 
ή μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων.

ΈΞΑΓΩΓΗ ΑΈΡΑ ΑΠΟ ΈΞΩΤΈΡΙΚΟ ΔΟΧΈΙΟ ΚΈΝΟΥ ΑΈΡΟΣ

 ■ Συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.
 ■ Εισαγάγετε το απαιτούμενο τρόφιμο μέσα στο δοχείο κενού αέρος και κλείστε το δοχείο με ένα καπάκι. Συνδέστε οποιοδήποτε συνδετήρα του 

εύκαμπτου σωλήνα A14 στην είσοδο εξαγωγής αέρα A9 και συνδέστε το άλλο άκρο στην οπή στο καπάκι του δοχείου (εικ. E).
 ■ Πατήστε το κουμπί A11 (Κάνιστρο) και η συσκευή θα αρχίσει να εξάγει αέρα από το δοχείο. Όταν η διαδικασία εξαγωγής αέρα τελειώσει, η ενδεικτική 

λυχνία LED του κουμπιού A11 θα ανάψει και θα απενεργοποιηθεί μετά από λίγα λεπτά. Μπορείτε να τερματίσετε αυτήν τη διαδικασία οποιαδήποτε 
στιγμή, πατώντας το κουμπί A13 (Σφράγιση σε κενό αέρος/Διακοπή).

 ■ Αποσυνδέστε πρώτα τον συνδετήρα του εύκαμπτου σωλήνα A14 από την οπή στο καπάκι του δοχείου και μόνο τότε αποσυνδέστε τον συνδετήρα 
από την είσοδο εξαγωγής αέρα A9. Φυλάσσετε το δοχείο σε κατάλληλο χώρο. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των τροφίμων μέσα στο δοχείο, 
συνιστούμε να φυλάσσετε το δοχείο σε ψυγείο.

Σημείωση:
Το δοχείο κενού αέρος και το καπάκι δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευή. Όταν χειρίζεστε το δοχείο 
κενού αέρος, να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του δοχείου.

ΧΡΗΣΙΜΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

 ■ Μη γεμίζετε υπερβολικά τις σακούλες, γεμίζετέ τις έως τα 2/3 του όγκου τους το πολύ. Αφήνετε αρκετό μήκος στο άκρο της σακούλας, για να μπορέσετε 
να την τοποθετήσετε εύκολα μέσα στον θάλαμο κενού αέρος A8.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι η ανοικτή πλευρά της σακούλας είναι καθαρή και στεγνή. Οι βρεγμένες σακούλες δεν σφραγίζονται καλά και είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί αεροστεγής σφράγιση.

 ■ Διατηρείτε την ανοικτή πλευρά της σακούλας καθαρή και ίσια, χωρίς ξένα αντικείμενα ή αναδιπλώσεις, καθώς μπορεί να προκληθούν προβλήματα 
ή διαρροές κατά τη διαδικασία σφράγισης.

 ■ Όταν σφραγίζετε σε κενό αέρος τρόφιμα ή αντικείμενα με αιχμηρά άκρα (ξηρά ζυμαρικά, ασημικά κ.λπ.), προστατεύετε τη σακούλα από φθορά 
τυλίγοντας αυτά τα τρόφιμα ή αντικείμενα μέσα σε μαλακό προστατευτικό υλικό, όπως μεταξωτό χαρτί. Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε δοχείο 
κενού αέρος αντί σακούλας.

 ■ Όταν χρησιμοποιείτε το δοχείο κενού αέρος, μην ξεχνάτε να αφήνετε κενό χώρο τουλάχιστον 2,5 cm κάτω από το καπάκι του.
 ■ Καταψύξτε υγρά και χυμώδη τρόφιμα όπως φρούτα, λαχανικά ή ωμό κρέας προτού τα τοποθετήσετε μέσα σε σακούλα και τα σφραγίσετε σε κενό 

αέρος. Αυτό θα έχει καλύτερα αποτελέσματα.
 ■ Μην τοποθετείτε τρόφιμα σε μορφή σκόνης ή κόκκων χύμα μέσα στις σακούλες κενού αέρος γιατί μπορεί να εισέλθουν μέσα στη συσκευή. Μπορείτε 

να τα τοποθετήσετε μέσα στη σακούλα ή το δοχείο κενού αέρος τυλιγμένα μέσα σε απορροφητικό πανί ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.
 ■ Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα ανάμεσα στους κύκλους σφράγισης, ώστε να επανέρχεται στην 

αρχική της θερμοκρασία.
 ■ Εάν δεν είστε βέβαιος/-η εάν η σακούλα έχει σφραγιστεί καλά, επαναλάβετε τον κύκλο σφράγισης.
 ■ Για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε σακούλες, δοχεία και άλλα εξαρτήματα σφράγισης σε κενό αέρος μάρκας SENCOR.
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ΣΥΣΤΑΣΈΙΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΈ ΚΈΝΟ ΑΈΡΟΣ ΜΈ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΈΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 ■ Πριν από τη χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων όπως βάζα κενού αέρος, δοχεία κενού αέρος, πώματα κενού αέρος κ.λπ., τηρείτε τα εξής:
 ■ Αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2,5 cm μεταξύ των τροφίμων ή των αντικειμένων που σφραγίζονται σε κενό αέρος και του καπακιού του 

δοχείου ή του βάζου.
 ■ Σκουπίστε το άκρο του βάζου, του δοχείου ή της φιάλης ώστε να είναι καθαρό και στεγνό.
 ■ Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο κενού αέρος ή στο βάζο και εισαγάγετε το πώμα κενού αέρος στη φιάλη.

ΈΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΈΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αποθήκευση σε ψυγείο (θερμοκρασία 5 °C ±2 °C)

Έίδος τροφίμων Χωρίς σφράγιση σε κενό αέρος Με σφράγιση σε κενό αέρος

Νωπό κρέας 3-4 ημέρες 8-9 ημέρες

Λευκό κρέας 2-3 ημέρες 6-8 ημέρες

Ψάρι 1-3 ημέρες 4-5 ημέρες

Μαγειρεμένο κρέας 3-5 ημέρες 10-15 ημέρες

Μαλακό τυρί 5-7 ημέρες 20 ημέρες

Ημίσκληρο και σκληρό τυρί 1-5 ημέρες 60 ημέρες

Φρούτα 5-7 ημέρες 14-20 ημέρες

Λαχανικά 1-3 ημέρες 7-10 ημέρες

Σούπες 2-3 ημέρες 8-10 ημέρες

Μαγειρεμένα ζυμαρικά/ρύζι 2-3 ημέρες 6-8 ημέρες

Κρεμώδη επιδόρπια 2-3 ημέρες 8 ημέρες
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ΑΠΟΘΗΚΈΥΣΗ ΣΈ ΚΑΤΑΨΥΞΗ (ΘΈΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -18 °C ±2 °C)

Έίδος τροφίμων Χωρίς σφράγιση σε κενό 
αέρος

Με σφράγιση σε κενό αέρος

Κρέας 4-6 μήνες 15-20 μήνες

Ψάρι 3-4 μήνες 10-12 μήνες

Λαχανικά 8-10 μήνες 8-24 μήνες

ΑΠΟΘΗΚΈΥΣΗ ΣΈ ΘΈΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (25 °C ±2 °C)

Έίδος τροφίμων Χωρίς σφράγιση σε κενό αέρος Με σφράγιση σε κενό αέρος

Φρέσκο ψωμί 1-2 ημέρες 8-10 ημέρες

Μπισκότα 4-6 μήνες 12 μήνες

Ζυμαρικά/ρύζι (ωμά) 5-6 μήνες 12 μήνες

Αλεύρι 4-6 μήνες 12 μήνες

Αποξηραμένα φρούτα 3-4 μήνες 12 μήνες

Αλεσμένος καφές 2-3 μήνες 12 μήνες

Χύμα τσάι 5-6 μήνες 12 μήνες

Λευκό τσάι 1-2 μήνες 12 μήνες

ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ο ΑΈΡΑΣ ΔΈΝ ΈΞΑΓΑΓΈΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΈΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΈ ΚΈΝΟ ΑΈΡΟΣ
 ■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος της συσκευής δεν είναι κατεστραμμένο και ότι είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα.
 ■ Συνδέστε μια διαφορετική συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα κλειδώματος A2 έχουν εισαχθεί σωστά στα ελατηριωτά μάνδαλα A6.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. Το άκρο της σακούλας πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στο θάλαμο κενού αέρος A8.
 ■ Τρόφιμα με μεγάλη ποσότητα υγρών μπορεί να εμποδίσουν τη σωστή σφράγιση της σακούλας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανοίξτε ξανά τη σακούλα, 

στεγνώστε προσεκτικά το εσωτερικό πάνω άκρο της σακούλας και σφραγίστε τη ξανά.
 ■ Υπάρχει περίπτωση η συσκευή να υπερθερμανθεί. Προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα, 

με το καπάκι A1 ανοιχτό.

ΈΞΑΚΟΛΟΥΘΈΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΈΙ ΑΈΡΑΣ ΜΈΣΑ ΣΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΈΤΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 
ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΈ ΚΈΝΟ ΑΈΡΟΣ

 ■ Βεβαιωθείτε ότι η ανοικτή πλευρά της σακούλας έχει τοποθετηθεί πλήρως μέσα στον θάλαμο κενού αέρος A8.
 ■ Η σακούλα μπορεί να έχει μικρά σκισίματα από τα οποία εισέρχεται αέρας. Χρησιμοποιήστε καινούργια σακούλα και επαναλάβετε ολόκληρη τη 

διαδικασία.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα με αιχμηρά άκρα μέσα στη σακούλα τα οποία θα μπορούσαν να την τρυπήσουν. Εάν η σακούλα είναι 

τρυπημένη ή κατεστραμμένη, χρησιμοποιήστε καινούργια σακούλα και επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία.
 ■ Όταν τροποποιείτε το μέγεθος μιας σακούλας, ελέγχετε τη σφράγιση της σακούλας. Τυχόν πτυχώσεις κατά μήκος της σφράγισης ενδέχεται να 

προκαλέσουν διαρροή και να αφήσουν τον αέρα να μπει ξανά μέσα στη σακούλα. Σε αυτήν την περίπτωση, κόψτε την ελαττωματική σφράγιση 
και δημιουργήστε μια νέα.

 ■ Μην σφραγίζετε σε κενό αέρος σακούλες που περιέχουν ζυμωμένα τρόφιμα. Τα ζυμωμένα τρόφιμα δεν είναι κατάλληλα για συσκευασία με σφράγιση 
σε κενό αέρος, καθώς εκλύουν φυσικά αέρια.

 ■ Μην σφραγίζετε σε κενό αέρος σακούλες που περιέχουν ζεστά τρόφιμα. Τα ζεστά τρόφιμα θα μικρύνουν σε όγκο όταν κρυώσουν και φαίνεται σαν 
να έχει εισέλθει αέρας μέσα στη σακούλα.

 ■ Μην δημιουργήσετε δικές σας πλευρικές σφραγίσεις στις σακούλες. Οι σακούλες έχουν ειδικές πλευρικές σφραγίσεις που σφραγίζουν ολόκληρο 
το εξωτερικό άκρο. Εάν δημιουργήσετε δικές σας πλευρικές σφραγίσεις, ενδέχεται να μην σφραγίσουν καλά και να μπορέσει ο αέρας να μπει ξανά 
μέσα στη σακούλα.

 ■ Μετά τη σφράγιση μιας σακούλας με λαχανικά ή φρούτα σε κενό αέρος, είναι πιθανό, ως αποτέλεσμα χημικών διεργασιών, να απελευθερωθεί αέρας 
και να φουσκώσει λίγο η σακούλα. Συνεπώς, τοποθετήστε τις σακούλες με λαχανικά ή φρούτα μέσα στο ψυγείο το συντομότερο δυνατό μετά τη 
σφράγιση σε κενό αέρος. 
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Ο ΑΈΡΑΣ ΈΞΑΓΈΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΛΛΑ ΈΠΑΝΈΡΧΈΤΑΙ ΜΈΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΛΈΠΤΑ

 ■ Ελέγξτε τη σφράγιση στη σακούλα. Τυχόν πτυχώσεις κατά μήκος της σφράγισης ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή και να αφήσουν τον αέρα να 
μπει ξανά μέσα στη σακούλα. Κόψτε την ελαττωματική σφράγιση και δημιουργήστε μια νέα.

 ■ Μερικές φορές η υγρασία διαφόρων συστατικών (όπως χυμοί, λίπη, ψίχουλα κ.λπ.) κατά μήκος της σφράγισης αποτρέπουν την αεροστεγή σφράγιση. 
Κόψτε την ελαττωματική σφράγιση, σκουπίστε την εσωτερική επάνω άκρη της σακούλας και δημιουργήστε νέα σφράγιση.

 ■ Όταν σφραγίζετε σε κενό αέρος τρόφιμα με αιχμηρά άκρα, υπάρχει κίνδυνος διάτρησης της σακούλας. Αντικαταστήστε την τρυπημένη σακούλα με 
νέα, τυλίξτε τα τρόφιμα με αιχμηρά άκρα μέσα σε μαλακό προστατευτικό υλικό, όπως μεταξωτό χαρτί και δημιουργήστε νέα σφράγιση.

 ■ Εάν εξακολουθεί να υπάρχει αέρας μέσα στη σακούλα, ενδέχεται να πραγματοποιείται ζύμωση ή έκλυση φυσικών αερίων από τα τρόφιμα. Σε αυτήν 
την περίπτωση, τα τρόφιμα είναι πιθανότατα χαλασμένα και η σακούλα με το περιεχόμενο της πρέπει να απορριφθούν άμεσα.

Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΙΩΝΈΙ ΣΤΟ ΣΗΜΈΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

 ■ Εάν η σακούλα λιώνει, η λαστιχένια λωρίδα αρχίζει να υπερθερμαίνεται. Περιμένετε πάντα τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την επανάληψη της 
σφράγισης σε κενό αέρος, για να μπορέσει να κρυώσει η συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ■ Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της συσκευής.
 ■ Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό κατά τον καθαρισμό της.
 ■ Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορούν εύκολα να χαράξουν την επιφάνεια της συσκευής.
 ■ Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, χρησιμοποιώντας ένα νοτισμένο πανί ή σπόγγο με ήπιο διάλυμα σαπουνιού, ανάλογα με τις ανάγκες.
 ■ Κατά τον καθαρισμό του θαλάμου κενού αέρος, απομακρύνετε τυχόν τρόφιμα ή υγρά που παραμένουν χρησιμοποιώντας μεταξωτό χαρτί.
 ■ Στεγνώστε σχολαστικά τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΑΠΟΘΗΚΈΥΣΗ

 ■ Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής αποθηκεύστε τη σε στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ 
της προστατευμένα από ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία και μην την αποθηκεύετε σε υπερβολικά 
σκονισμένο περιβάλλον.
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ΤΈΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ 

Εύρος ονομαστικής τάσης ................................................................................................ 220−240 V
Ονομαστική συχνότητα .........................................................................................................50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου  .......................................................................................................100 W
Χρόνος σφράγισης χωρίς εξαγωγή αέρα....................................................6-10 δευτερόλεπτα
Χρόνος σφράγισης με εξαγωγή αέρα ........................................................10-20 δευτερόλεπτα
Μέγιστη πίεση κενού αέρα .......................................................................................................0,6 bar
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία ................................................................................. II

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 85 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος 
σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

ΈΠΈΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΈΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
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.

ΟΔΗΓΙΈΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ ΣΧΈΤΙΚΑ ΜΈ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΈΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΈΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΈΤΑΧΈΙΡΙΣΜΈΝΟΥ ΗΛΈΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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, παραδώστε αυτές τις συσκευές 
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 Έυρωπαϊκής Ένωσης
Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες 
από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.
Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Έυρωπαϊκής 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 τον τοπικό 
δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

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


