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GR Ηλεκτρική μηχανή κοπής τροφίμων
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ.
Γενικές προειδοποιήσεις
 ■ Αυτή η  συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. 
Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.

 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα 
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή  πνευματικές 
ικανότητες, ή  από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, 
αν επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες 
σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν 
τους πιθανούς 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.

 ■ 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, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.

 ■ Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί με το φορέα και 
τον ωστήρα τροφίμων στη θέση τους εκτός και αν αυτό είναι 
αδύνατο εξαιτίας του σχήματος ή του μεγέθους του τροφίμου.

Προειδοποίηση:
Η εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε 
τραυματισμούς.

 ■ Όταν χειρίζεστε το δίσκο κοπής, ιδιαίτερα κατά την αφαίρεση, 
τον καθαρισμό και την επανασυναρμολόγηση, να δείχνετε 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην τραυματιστείτε με την κοφτερή 
λεπίδα.
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 ■ Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον 
καθαρισμό ή  τη μετακίνηση της συσκευής, απενεργοποιείτε 
την πάντα και αποσυνδέετέ την από την πρίζα ρεύματος εάν 
δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε ή αν πρόκειται να την 
αφήσετε χωρίς επίβλεψη.

 ■ Πριν από την επανατοποθέτηση αξεσουάρ ή  προσβάσιμων 
μερών που κινούνται κατά τη χρήση, να απενεργοποιείτε τη 
συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα.

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.
 ■ Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από ηλεκτροπληξία, μην καθαρίζετε τη βασική μονάδα μοτέρ σε τρεχούμενο νερό και μην την βυθίζετε σε νερό ή σε 

οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 ■ 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 ή αιχμηρά αντικείμενα.
 ■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε το 

καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις του καλωδίου ρεύματος.  
 ■ Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος.
 ■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. 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.

Ασφάλεια κατά τη χρήση
 ■ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!
 ■ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνοδεύουν αυτή τη συσκευή ή που δεν συνιστώνται ρητά από τον κατασκευαστή της. 
 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή 

επιφάνεια. 
 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για να κόβετε τρόφιμα εκτός από σκληρά αρτοσκευάσματα, κατεψυγμένα τρόφιμα, τρόφιμα σε πλαστικό ή αλουμίνιο, κρέας 

με κόκαλα, φρούτα με σκληρά κουκούτσια κ.λπ. 
 ■ Πριν από κάθε χρήση ελέγξτε ότι ο δίσκος κοπής έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή. 
 ■ Για να σπρώξετε τα τρόφιμα στο δίσκο κοπής χρησιμοποιήστε μόνο τον ωστήρα τροφίμων που παρέχεται με τη συσκευή. 
 ■ Μην ακουμπάτε τον περιστρεφόμενο δίσκο κοπής. 
 ■ Αν κολλήσουν τρόφιμα στο δίσκο κοπής, καθαρίστε τον με πλαστική σπάτουλα. Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την 

από την πρίζα. 
 ■ Μην τοποθετείτε τα δάχτυλα σας ή άλλα αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια κ.λπ. στην περιοχή μεταξύ της πλάκας ρύθμισης πάχους κοπής και το δίσκο 

κοπής. 
 ■ Ελέγχετε ότι ο δίσκος κοπής έχει σταματήσει εντελώς πριν απομακρύνετε τα τρόφιμα. 
 ■ Ο μέγιστος χρόνος αδιάλειπτης λειτουργίας είναι 5 λεπτά. Μετά από 5 λεπτά λειτουργίας, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τουλάχιστον για 15 λεπτά. 
 ■ Προσέξτε ιδιαίτερα κατά το χειρισμό του δίσκου κοπής, για να αποφύγετε τραυματισμό από τη λεπίδα. 
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GR
Ηλεκτρική μηχανή 
κοπής τροφίμων
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 το εγχειρίδιο χρήσης σε  ασφαλές σημείο όπου θα 
μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Σε περίπτωση που παραδώσετε 
τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το παρόν 
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 χρησιμοποιήσετε την αρχική 
συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
A1 Προσαρμοζόμενη πίσω πλάκα
A2 Φορέας τροφίμων με προστασία 

αντίχειρα
A3 Επάνω πλάκα με εσοχή
A4 Κύρια μονάδα 
A5 Σταθερή πίσω πλάκα
A6 Δίσκος κοπής
 Σχεδιασμός ανοξείδωτου χάλυβα, 

διάμετρος δίσκου κοπής 170 mm, 
αφαιρούμενος

A7 Κεντρική συγκράτηση δίσκου κοπής
A8 Ωστήρας τροφίμων
 Στερεώνεται με ακίδες για την 

αποτροπή ακούσιας ολίσθησης του 
τροφίμου κατά την κοπή.

 Μπορεί να αφαιρεθεί από τον κόπτη 
όταν κόβετε μεγαλύτερα κομμάτια 
τροφίμου ή για τον καθαρισμό.

A9 Διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης 

 Ο διακόπτης έχει τρεις θέσεις:

 O – Απενεργοποίηση.
 I – Χειροκίνητη λειτουργία. Ο δίσκος 

κοπής θα περιστρέφεται όταν 
πατάτε προς τα κάτω σε αυτήν τη 
θέση το διακόπτη. Ο δίσκος κοπής 
θα σταματάει όταν αφήνετε το 
διακόπτη.

 ΙΙ – Συνεχής λειτουργία 
Ο δίσκος κοπής θα ξεκινήσει να 
περιστρέφεται και θα λειτουργεί 
συνεχόμενα μέχρι να θέσετε το 
διακόπτη στη θέση O.

A10 Μονάδα κινητήρα
A11 Κουμπί ρύθμισης πάχους κοπής
 Επιτρέπει ρύθμιση διαφορετικού 

πάχους κοπής μεταξύ 0-23 mm.
A12 Αφαιρούμενος δίσκος
A13 Σύμβολο κουμπιού ρύθμισης 

πάχους κοπής για απαιτούμενο 
πάχος

A14 Βεντούζες

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα 

διαφημιστικά αυτοκόλλητα και τις ετικέτες από τον κόπτη τροφίμων. 
 ■ Πλύνετε τα αφαιρούμενα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (αφαιρούμενος 

δίσκος κοπής Α6, φορέας τροφίμων Α2, ωστήρα τροφίμων Α8 και αφαιρούμενος 
δίσκος Α12) σε χλιαρό νερό με απορρυπαντικό κουζίνας. Έπειτα, ξεπλύνετε καλά 
αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τα καλά με πανί.

 ■ Χρησιμοποιώντας στεγνό ή ελαφρά νωπό πανί καθαρίστε και τα εξωτερικά μέρη της 
συσκευής και μετά στεγνώστε τα. Μην βυθίζετε ποτέ τη βασική μονάδα μοτέρ σε 
νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό!

Προσοχή:
Προσέξτε ιδιαίτερα κατά το χειρισμό του δίσκου κοπής, για να 
αποφύγετε τραυματισμό από τη λεπίδα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 ■ Τοποθετήστε τον κόπτη τροφίμων επάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή 

επιφάνεια, για παράδειγμα στον πάγκο της κουζίνας.
 ■ Συνδέστε το δίσκο κοπής στη βασική μονάδα μοτέρ περιστρέφοντας την κεντρική 

συγκράτηση Α7 εντελώς αριστερόστροφα.

Προσοχή:
Όταν χειρίζεστε το δίσκο κοπής χρησιμοποιήστε την κεντρική 
συγκράτηση. Για την αποφυγή τραυματισμών, μην αγγίζετε τη 
λεπίδα.

 ■ Τοποθετήστε το φορέα τροφίμων στην επάνω πλάκα με την εσοχή και τοποθετήστε 
τον ωστήρα τροφίμων στο φορέα τροφίμων. 

 ■ Τοποθετήστε το δίσκο στο κάτω τμήμα της βασικής μονάδας. Τοποθετήστε πιάτο 
ή δίσκο ή αλουμινόχαρτο στο δίσκο, για να πέφτουν τα κομμάτια εκεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Προσοχή:
Ο κόπτης ενδείκνυται για το κόψιμο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων, 
καπνιστών, κρεάτων, τυριών, λαχανικών και φρούτων. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να κόβετε σκληρά 
αρτοσκευάσματα, κατεψυγμένα τρόφιμα, τρόφιμα σε πλαστικό 
ή  αλουμίνιο, κρέας με κόκαλα, φρούτα με σκληρά κουκούτσια 
κ.λπ.

 ■ Περιστρέψτε το διακόπτη ρύθμισης A11 για να ρυθμίσετε το επιθυμητό πάχος 
κοπής. Αν σκοπεύετε να κόψετε λεπτές φέτες η να κόψετε τρόφιμα που κολλάνε (π.χ. 
τυριά) συνιστούμε να βρέξετε λίγο το δίσκο κοπής.

 ■ Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.

Προσοχή:
Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην ηλεκτρική πρίζα, 
ελέγξτε ότι ο δίσκος κοπής έχει τοποθετηθεί σωστά στη μονάδα 
μοτέρ.

 ■ Μετακινήστε το φορέα τροφίμων στα αριστερά της επάνω πλάκας της βασικής 
μονάδας. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο φορέα τροφίμων και σπρώξτε τον στο πλάι 
χρησιμοποιώντας τον ωστήρα τροφίμων.

 ■ Ενεργοποιήστε τον κόπτη τροφίμων με το αριστερό σας χέρι. Η μονάδα μοτέρ θα 
ξεκινήσει και ο δίσκος κοπής θα ξεκινήσει να περιστρέφεται.

 ■ Με το δεξί σας χέρι κρατήστε το φορέα τροφίμων και κόψτε το τοποθετημένο 
τρόφιμο πλησιάζοντας και απομακρύνοντας το από το δίσκο κοπής. Ασκήστε 
ελαφριά πίεση στο τρόφιμο ενώσω το κόβετε, για να βεβαιωθείτε ότι οι λωρίδες 
είναι του ίδιου πάχους.

Προσοχή:
Ο κόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το φορέα τροφίμων χωρίς 
τον ωστήρα τροφίμων ή μπορείτε να βγάλετε και όλον το φορέα 
τροφίμων. Και στις δύο περιπτώσεις είναι πάντα απαραίτητο να 
προσέχετε ιδιαίτερα να μην τραυματίσετε το χέρι ή  τα δάχτυλα 
σας!

 ■ Όταν έχετε τελειώσει με την κοπή, απενεργοποιήστε τον κόπτη και περιμένετε 
μέχρι να σταματήσει εντελώς ο δίσκος κοπής. Μόνο τότε μπορείτε να αφαιρέσετε 
το κομμένο τρόφιμο από το δίσκο ή άλλα υπολείμματα άκοπου τροφίμου από το 
φορέα τροφίμων.

Προσοχή:
Ο  κόπτης είναι σχεδιασμένος για σύντομα διαστήματα 
λειτουργίας, τα οποία δεν ξεπερνούν τα 5 λεπτά. Μετά το πέρας 
του συγκεκριμένου χρόνου, απενεργοποιήστε τον κόπτη και 
αφήστε τη μονάδα κινητήρα να κρυώσει.

Σημείωση:
Εάν κολλήσει τρόφιμο στο δίσκο κοπής, απενεργοποιήστε τον κόπτη 
τροφίμων και αποσυνδέστε τον από την πρίζα. Καθαρίστε το δίσκο κοπής 
με πλαστική σπάτουλα. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία αν μαγκώσει 
κάποιο τρόφιμο κατά το κόψιμο.
Ορισμένα τρόφιμα ενδέχεται να προκαλέσουν αποχρωματισμό των 
πλαστικών. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία του κόπτη 
τροφίμων.

 ■ Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του κόπτη, αποσυνδέετέ τον από την πρίζα. 
Καθαρίστε τον κόπτη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και 
συντήρηση».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, να την απενεργοποιείτε και να την αποσυνδέετε 

πάντα από την πρίζα. Με το κουμπί ρύθμισης θέστε την πίσω ρυθμιζόμενη πλάκα 
στη θέση 0  mm, δηλαδή στο σύμβολο  στο κουμπί ρύθμισης Α13 στην πίσω 
πλευρά της ρυθμιζόμενης πίσω πλάκας.

 ■ Μετά από κάθε χρήση αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα τροφίμων από τον κόπτη. 
Καθαρίζετε εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα με πανί βουτηγμένο σε 
καθαρό νερό και μετά στεγνώστε με άλλο πανί. Για πιο βαθύ καθαρισμό, αφαιρέστε 
το δίσκο κοπής, το φορέα τροφίμων, τον ωστήρα τροφίμων και την αφαιρούμενη 
πλάκα και πλύνετε τα εξαρτήματα αυτά σε χλιαρό νερό με απορρυπαντικό για τα 
πιάτα. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα καλά με τρεχούμενο νερό και σκουπίστε τα.

Σημείωση:
Αφαιρέστε το δίσκο κοπής γυρνώντας την κεντρική συγκράτηση 
δεξιόστροφα και αφαιρέστε τον από τη μονάδα μοτέρ.

Προσοχή:
Προσέξτε ιδιαίτερα κατά το χειρισμό του δίσκου κοπής. Για να 
αποφύγετε τραυματισμό μην ακουμπάτε τη λεπίδα.

 ■ Χρησιμοποιώντας στεγνό ή ελαφρά νωπό πανί καθαρίστε και τα εξωτερικά μέρη της 
συσκευής και μετά στεγνώστε τα. Μην βυθίζετε ποτέ τη βασική μονάδα μοτέρ σε 
νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό!
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Προσοχή:
Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε αραιωτικά, διαλύτες 
ή προϊόντα καθαρισμού με διαβρωτική δράση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 ■ Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον κόπτη τροφίμων, αποθηκεύετε τον σε ξηρό μέρος 

όπου δεν φτάνουν παιδιά.

Προσοχή:
Φυλάσσετε τον κόπτη τροφίμων από ακραίες θερμοκρασίες, 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία και μην 
το αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον. Μην 
τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στον αποθηκευμένο κόπτη 
τροφίμων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Εύρος ονομαστικής τάσης  .......................................................................................  220−240 V AC
Ονομαστική συχνότητα .........................................................................................................50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .......................................................................................................  100 W
Διάμετρος δίσκου κοπής ........................................................................................................170 mm
Πλάτος κοπής ............................................................................................................................ 0-23 mm
Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία ........................Κατηγορία II

Το δηλωμένο 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.

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 
παραμέτρους.

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

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό 
σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα 
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 
απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, 
παραδώστε αυτά τα προϊόντα στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. 
Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα στο τοπικό 
κατάστημα από όπου τα αγοράσατε κατά την αγορά ενός νέου 

παρόμοιου προϊόντος.
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. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή  κάποια μονάδα 
συλλογής απορριμμάτων.
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
Αν 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 Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το 
προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο 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.


