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Αγαπητέ πελάτη, 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. 

Τα προϊόντα HÆGER έχουν παραχθεί για να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών που προτιμούν 
υψηλά  πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε 
ευχαριστημένοι με αυτήν τη συσκευή. 

Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι εξοικειωμένος με τις κοινές διαδικασίες χειρισμού οικιακών συσκευών. 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες 
συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και, εάν είναι δυνατόν, του κουτιού με την εσωτερική 
συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλώ μεταδώστε επίσης τις οδηγίες 
λειτουργίας 

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 
 

Όταν χρησιμοποιείτε τη ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές 

προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 

           ● Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις  

             Συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, κ.λπ.) μακριά από αυτές. 

           ● Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τη σακούλα καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! 
●Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην 
               ετικέτα     χαρακτηριστικών της αντιστοιχεί στην τάση της πρίζα σας. 
          ● Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ, τα οποία δεν παρέχονται με αυτήν τη συσκευή ή που 
             δεν έχουν προταθεί ρητά από τον κατασκευαστή για αυτόν τον τύπο συσκευής 
          ●  Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για  
              εμπορικούς σκοπούς, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικούς χώρους, ή για  
             σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται 
         ● Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή στεγνή και σε σταθερή επιφάνεια. Μην τη τοποθετείτε πάνω   
         σε  ηλεκτρική κουζίνα ή σόμπα αερίου, κοντά σε ανοιχτή φλόγα ή συσκευές που είναι 
        πηγές  θερμότητας

 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. 
 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και 

άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 
εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο 

και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
 Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 

 Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από 
παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη. 



Ελληνικά 

2 Οδηγίες χρήσης 

 

 



 Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συναρμολογημένη και ότι η 
κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών έχει κλίση προς τα κάτω στην οριζόντια θέση. Για λόγους 
ασφαλείας, αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έναν μηχανισμό ασφαλείας που εμποδίζει την 

εκκίνηση του κινητήρα όταν η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών έχει κλίση προς τα έξω.

 Εάν η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών γέρνει προς τα έξω κατά τη λειτουργία, η συσκευή θα 
σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί. Όταν η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών έχει κλίση στην 
οριζόντια θέση εργασίας, η συσκευή δεν θα συνεχίσει αυτόματα τη λειτουργία. Για να συνεχίσετε 
τη λειτουργία, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στη θέση OFF και 

στη συνέχεια να επιλέξετε ξανά την επιθυμητή ταχύτητα.
● Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι τα ξένα αντικείμενα  
   όπως  ρούχα, μαλλιά κ.λπ. διατηρούνται μακριά. διαφορετικά μπορεί να προκληθεί  
τραυματισμός  ή να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. 

     • Εάν ένα αντικείμενο, όπως ένα κουτάλι, πέσει στο μπολ κατά τη    λειτουργία,  
            τοποθετήστε αμέσως το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στη θέση OFF (κατάσταση αναμονής)  
            και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι να  
           σταματήσουν τα περιστρεφόμενα μέρη και αφαιρέστε το αντικείμενο. 

    • Εάν τα συστατικά κολλήσουν στο εξάρτημα ή στις πλευρές του μπολ, απενεργοποιήστε  
           τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν  
           τα περιστρεφόμενα μέρη. Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα σιλικόνης για να καθαρίσετε  
           το εξάρτημα και το εσωτερικό του μπολ. Στη συνέχεια, μπορείτε να επανεκκινήστε τη συσκευή. 
 
 

    Προειδοποίηση: Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.  
  

     • Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή, την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν  
        την   αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό ή μετακίνηση.  
        Πριν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή και αντικαταστήσετε εξαρτήματα ή προσβάσιμα μέρη που  
        κινούνται    κατά τη χρήση, περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη. 
    ● Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να  
        επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της. 
    ● Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία. Μην τοποθετείτε   
       βαριά αντικείμενα  πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. 
    ● Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται στην άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν αγγίζει κάποια 
       καυτή επιφάνεια. 

    ● Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το φις, μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.   
Διαφορετικά αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στην πρίζα. 
    ● Ελέγχετε τη συσκευή και το καλώδιο για ζημιές σε τακτική βάση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν  
       έχει υποστεί ζημιά. 
    ● Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, αντικαταστήστε το σε επαγγελματικό κέντρο σέρβις.   
Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εάν έχει χαλασμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
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Περιγραφή συσκευής και εξαρτημάτων 
 

1. Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα 2. Κάλυμμα μπολ με τρύπα 

3. κεφαλή με κλίση προς έξω 4. Κλείδωμα απελευθέρωσης κεφαλής 

5. Κουμπί ελέγχου ταχύτητας 6. Χτυπητήρι ανάμειξης  

7. Σύρμα χτυπήματος 8. Γάντζος ζύμης 
Συναρμολόγηση και αποσύνδεση 

 

Τα τυπικά μέρη αυτού του μηχανήματος αποτελούνται από γάντζο ζύμης, σύρμα, χτυπητήρι και 

‘’φιόγκο’’ από ανοξείδωτο ατσάλι. 

- Πριν από τη συναρμολόγηση του μίξερ, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 
αποσυνδεδεμένο από την πρίζα και ότι ο επιλογέας ταχύτητας βρίσκεται στη θέση 0. 

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πρέπει να καθαρίσετε όλα τα 
εξαρτήματα. 

- Τοποθετήστε το μίξερ τροφίμων σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια και εξασφαλίστε 
τουλάχιστον 10 cm. ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή. Αυτή η συσκευή δεν είναι 
κατάλληλη για εγκατάσταση σε ντουλάπι ή για εξωτερική χρήση. 

- Μην εισάγετε το φις του μηχανήματος στην πρίζα χωρίς να έχετε εγκαταστήσει όλα 
τα απαραίτητα εξαρτήματα.  

 Τοποθετώντας το μπολ, το κάλυμμα και τα αξεσουάρ 

1. Σύρετε την κλειδαριά για να απελευθερώσετε την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών, στη 
συνέχεια, μετακινήστε την πλήρως προς τα πάνω. Το κλείδωμα της κεφαλής πολλαπλών 
λειτουργιών στην επάνω ανοικτή θέση υποδεικνύεται από την επιστροφή της κλειδαριάς 

στην προεπιλεγμένη θέση, η οποία συνοδεύεται από ένα ηχητικό κλικ. 

2. Τοποθετήστε το μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι στη μονάδα βάσης και στερεώστε το στη 
θέση του περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. Όταν το μπολ είναι σωστά προσαρτημένο, δεν 

μπορεί να ανασηκωθεί ξεχωριστά από τη μονάδα βάσης. 

3. Τοποθετήστε το κάλυμμα του μπολ στις εγκοπές στο επάνω άκρο του άξονα μετάδοσης 
κίνησης και περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να μην κινείται. Το κάλυμμα 
χρησιμοποιείται για την κάλυψη του μπολ και για βραχυπρόθεσμη αποθήκευση 
επεξεργασμένων συστατικών. 

4. Για να στερεώσετε ένα εξάρτημα, τοποθετήστε το στον άξονα μετάδοσης κίνησης και 
σπρώξτε το ελαφρά προς τα πάνω και γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να μην μπορεί να 
μετακινηθεί. Τραβήξτε απαλά το εξάρτημα προς τα κάτω για να ελέγξετε αν έχει 

τοποθετηθεί σωστά. 

5. Τοποθετήστε τα υλικά που θέλετε να επεξεργαστείτε στο μπολ. Αφήστε την κλειδαριά και 
γείρετε την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών σε οριζόντια θέση. Αφού γείρετε την κεφαλή 
πολλαπλών λειτουργιών, αφήστε την κλειδαριά. Η κλειδωμένη κατάσταση της κεφαλής 
πολλαπλών λειτουργιών στην κεκλιμένη θέση εργασίας υποδεικνύεται από την επιστροφή 
της κλειδαριάς στην προεπιλεγμένη θέση. Αυτό συνοδεύεται από ένα ηχητικό κλικ. 





Ελληνικά 

Οδηγίες χρήσης 3 

 

 

 

  
 
 

 

Αποσυναρμολόγηση 

1. Χρησιμοποιήστε την κλειδαριά για να αφήσετε την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών και να την 

γείρετε προς τα έξω. 

2. Σπρώξτε το εξάρτημα προς τα πάνω και γυρίστε το αριστερόστροφα για να το απελευθερώσετε και, 
στη συνέχεια, τραβήξτε το προς τα έξω. Γυρίστε το μπολ και αφαιρέστε το από τη μονάδα βάσης. 
Αφαιρέστε το κάλυμμα στρέφοντάς το αριστερόστροφα και τραβώντας το προς τα κάτω. Μετακινήστε 
την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών πίσω στην οριζόντια θέση. 
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Πριν την πρώτη χρήση 

 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να επεξεργάζεται μέσες οικιακές ποσότητες τροφίμων. Όταν 
χρησιμοποιείτε τα επίπεδα ταχύτητας 1 - 6, η μονάδα δεν πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για 
περισσότερο από 5 λεπτά. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά και αφήστε το μοτέρ να 

κρυώσει για 20 λεπτά.

 Βγάλτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από τα υλικά συσκευασίας.

 Πλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 
χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό κουζίνας. Στη συνέχεια ξεπλύνετε 
με καθαρό τρεχούμενο νερό και σκουπίστε καλά με ένα λεπτό πανί ή αφήστε τα να 

στεγνώσουν φυσικά.

 ●    Μην βυθίζετε το μιξερ  τροφίμων ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλα υγρά. 

 
Επιλογή εξαρτημάτων 

 

 
Χτυπητήρι 

ανάμειξης  (6) 

Χρησιμοποιείται για το χτύπημα ελαφρών και μεσαίων βαρέων ζυμών χωρίς 
μαγιά, για την παρασκευή σαλτσών, κρεμών, γεμισμάτων κλπ. Μην το 
χρησιμοποιείτε για το ζύμωμα βαριών ζυμών. 

Σύρμα 

χτυπήματος (7) 

Χρησιμοποιείται για το χτύπημα ολόκληρων αυγών ή ασπράδια, σαντιγί, 
αφρώδεις κρέμες κλπ. Μην το χρησιμοποιείτε για χτύπημα ή ζύμωμα ζύμης 

Γάντζος ζύμης 

(8) 

Χρησιμοποιείται για το ζύμωμα διαφόρων τύπων ζύμης, 
συμπεριλαμβανομένων των βαριών και παχιών ζυμών, όπως για παράδειγμα 
ζύμη ψωμιού, ζύμη πίτσας, φρέσκες ζύμες κλπ. 

 
Χρήση  

1. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο εξαρτήματος με βάση την προοριζόμενη χρήση του και 
συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο Συναρμολόγηση και 

αποσυναρμολόγηση της συσκευής. Τοποθετήστε τα υλικά στο μπολ. 

2. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών έχει κλίση προς τα κάτω στην οριζόντια 
θέση εργασίας και ότι το κουμπί ελέγχου ταχύτητας έχει ρυθμιστεί στη θέση OFF. 

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα. 

3. Ρυθμίστε την απαιτούμενη ταχύτητα χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου ταχύτητας. 
Στρέψτε σταδιακά το κουμπί ελέγχου ταχύτητας δεξιόστροφα για να αυξήσετε την 
ταχύτητα, στρέφοντάς το προς την αντίθετη κατεύθυνση θα μειώσει την ταχύτητα. Για να 
ανακατέψετε αρχικά τα συστατικά, ρυθμίστε πρώτα μια χαμηλότερη ταχύτητα και στη 
συνέχεια ρυθμίστε την όπως απαιτείται. Η ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας διασφαλίζει 
ότι η ρυθμισμένη ταχύτητα θα διατηρηθεί υπό διάφορα φορτία. Ενώ λειτουργεί, 

ενδέχεται να προστεθούν συστατικά στο μπολ μέσα από την τρύπα στο κάλυμμα. 
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4. Η λειτουργία παλμού χρησιμοποιείται για την αύξηση της ταχύτητας στο μέγιστο για 
σύντομο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παλμού, γυρίστε το 
κουμπί ελέγχου ταχύτητας στη θέση P (PULSE) και για να διασφαλίσετε τη συνεχή 
λειτουργία, κρατήστε το πατημένο σε αυτήν τη θέση. Μόλις αφήσετε το κουμπί ελέγχου 

ταχύτητας, θα επιστρέψει αυτόματα στη θέση OFF. 

5. Εάν είναι απαραίτητο να σκουπίσετε τα συστατικά από το εσωτερικό του μπολ ανάμειξης και 
το εξάρτημα, απενεργοποιήστε πρώτα τον επεξεργαστή τροφίμων θέτοντας το κουμπί ελέγχου 
ταχύτητας στη θέση OFF και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι 

να σταματήσουν τα περιστρεφόμενα μέρη και μόνο τότε ξύστε τα συστατικά με μια σπάτουλα. 

6. Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στη 

θέση OFF και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. 

7. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν τα περιστρεφόμενα μέρη και αποσυναρμολογήστε το 
μίξερ τροφίμων σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω. Χρησιμοποιήστε μια 

μαλακή πλαστική σπάτουλα για να αδειάσετε το περιεχόμενο του μπολ. 

8. Καθαρίστε τον επεξεργαστή τροφίμων μετά από κάθε χρήση. 

          Γρήγορος οδηγός για την επεξεργασία των συστατικών  
    Τύπος 
εξαρτήματος 

Συστατικά       Μέγιστη 
ποσότητα 

      Χρόνος 
Επεξεργασίας 

Επιλογή 
ταχύτητας 

Σύρμα 
χτυπήματος 

Ασπράδι αυγών 12 
κομματια 

4 λεπτά 5-6 

Σύρμα 
χτυπήματος 

Κρέμα γαλάκτος 
1 λιτρ 6-8 

λεπτά 
5-6 

Χτυπητήρι 
ανάμειξης 

Ζύμη κεϊκ 2,2 λιτρ 6 λεπτά 3-4 

Γάντζος ζύμης 
Ζύμη για ψωμί ή 

πίτσα 
0,8 λιτρ 4-5 

λεπτά 
MIN to 2 

 
Καθαρισμός και συντήρηση   

      ● Πριν καθαρίσετε τον αναμικτήρα βάσης, απενεργοποιείτε πάντα ρυθμίζοντας το κουμπί   
ελέγχου ταχύτητας στη θέση OFF και αποσυνδέστε το από την πρίζα.  

 Αποσυναρμολογήστε το μίξερ στα επιμέρους μέρη του. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν 
εντελώς τα κινούμενα μέρη πριν από την αποσυναρμολόγηση.

 Πλύνετε καλά τα χρησιμοποιημένα αφαιρούμενα μέρη μετά από κάθε χρήση χρησιμοποιώντας 
ζεστό νερό με ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια ξεπλύνετε τα με καθαρό 

τρεχούμενο νερό και σκουπίστε τα με ένα λεπτό πανί ή αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά.
      ●      Αν χτυπήσατε ασπράδια αυγών, ξεπλύνετε πρώτα το μπολ και το χτυπητήρι κάτω από  
               κρύο νερό. Εάν χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό, τα υπολείμματα από  ασπράδι αυγού  
               θα   σκληρύνουν και η αφαίρεσή τους θα είναι πιο δύσκολη.
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 Για τον καθαρισμό της μονάδας βάσης και της κεφαλής πολλαπλών λειτουργιών, 
χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς βουτηγμένο σε ασθενές διάλυμα απορρυπαντικού. Στη 

συνέχεια, περάσετε τα πάντα με ένα καθαρό βρεγμένο πανί και σκουπίστε καλά.

 Για καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε ισχυρά  καθαριστικά με λειαντικά αποτελέσματα. 

Διαφορετικά, η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να υποστεί ζημιά.

 Μην βυθίζετε τον επεξεργαστή τροφίμων ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλα υγρά.

      Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Μοντέλο: ........................................ BL-15B.012A 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: ............. 230V~, 50 Hz 

Ισχύ watt:.............................................. 1500W 

Ενεργειακή κλάση ................................ Class II 

 
Δήλωση συμμόρφωσης 

 

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως: 

- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την οδηγία χαμηλής τάσης (LVD), 

- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ, 

και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας.  

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες. 

Απόρριψη- Πολιτική περιβάλλοντος 
Συσκευασία 

Το υλικό συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο ανακύκλωσης. Ακολουθήστε 

τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάλυση. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, 

μέρη πολυστυρολίου κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς είναι δυνητικά επικίνδυνα. 

Απόρριψη 

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών 

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα 

μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων. Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή 

στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Αντ 'αυτού, παραδίδεται στο ισχύον σημείο συλλογής για 

την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς 

για τη διάθεση των αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την 
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ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης 

σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το 

προϊόν. 

Δήλωση εγγύησης 

Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει την 

επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο 

διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μονάδας για ισοδύναμο μοντέλο. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση, κεραυνό, λανθασένη 

εγκατάσταση, εξωτερικούς παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που 

αποδίδονται έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, διαρροές, έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή 

επιδείνωση που προκαλείται από την κανονική χρήση πλαστικών εξαρτημάτων ή πληκτρολογίων, 

καθώς και χρήση μπαταριών διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον διανομέα ή 

τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει να είναι συνδεδεμένη με 

το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο ή δελτίο πώλησης, όπου 

εκφράζεται η ημερομηνία αγοράς υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου. 

(*) Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

HAEGERTEC, s.a. 

Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1 Tel: +351 21 949 83 00 (Geral) 

Parque Industrial do Arneiro Tel: +351 21 949 83 02 (Pós-Venda) 

2660-456 S. Julião do Tojal Fax: +351 21 949 83 25 

PORTUGAL e-mail: assistencia@haeger.pt 

http://www.haeger.pt e-mail: comercial@haeger.pt 
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