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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. 

Προβλεπόμενη χρήση 

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για τηγάνισμα τροφίμων. Προορίζεται αποκλειστικά για 
αυτόν τον σκοπό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως τέτοιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτής της συσκευής είναι 
αντίθετη με την προβλεπόμενη χρήση και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη υλικών ή ακόμη και 
τραυματισμό. Ο κατασκευαστής / διανομέας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές που 
προκλήθηκαν λόγω της χρήσης αυτής της συσκευής σε αντίθεση με την προβλεπόμενη χρήση 

της. 
    Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος, μαζί με την κάρτα εγγύησης, την 
απόδειξη αγοράς και το κουτί για μελλοντική χρήση. Οι προφυλάξεις ασφαλείας που 
περιλαμβάνονται εδώ μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού 
όταν τηρούνται σωστά. 
• Πριν την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση και η συχνότητα του κυκλώματος 
αντιστοιχούν σε αυτές που αναγράφονται στη συσκευή. 
• Η φριτέζα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια όταν λειτουργεί για να αποφευχθεί η 
ανατροπή. 
• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή τον πάγκο και μην 
αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες. 
• Μην τοποθετείτε επάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικού καυστήρα ή σε 
θερμαινόμενο φούρνο. 
• Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και 
τραυματισμού ατόμων. 
• Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού 
συστήματος τηλεχειριστηρίου. 
• Ο κατασκευαστής / διανομέας δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από 
ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση. 
• Μην λειτουργείτε τη φριτέζα σε εξωτερικούς χώρους. 
• Το φις τροφοδοσίας πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα πριν τον καθαρισμό, τη συντήρηση, 
τη συντήρηση ή τη μετακίνηση της φριτέζας. Όταν δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε το και 
αποσυνδέστε το. 
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το προϊόν με 



Ελληνικά 

4 Οδηγίες χρήσης 

 

 

βρεγμένα χέρια, μην βυθίζεστε κάτω από το νερό ή μην χύνετε υγρά στο προϊόν. 
• Μην εισάγετε αντικείμενα στη φριτέζα, μην τσακίζετε ή καταστρέφετε το καλώδιο 
τροφοδοσίας. 
• Η μονάδα δεν διαθέτει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Μην 
επιχειρήσετε να την επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη φριτέζα. 
• Μη χρησιμοποιείτε χημικά, χαλύβδινα μαλλιά ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το 
εξωτερικό της μονάδας, καθώς αυτά θα γδάρουν την επιφάνεια της φριτέζας. 
• Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές ή πόμολα. 
• Μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε τη φριτέζα όσο το λάδι είναι ζεστό. 
• Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα ή τη μονάδα 

μαγειρέματος σε νερό ή άλλο υγρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα θέρμανσης σε νερό ή άλλο υγρό. 

• Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε  
παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά από 0 ετών έως 8 ετών. Αυτή η 
συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές 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 πιθανούς κινδύνους. 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. 

• Οι συσκευές μαγειρέματος πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή κατάσταση με τις λαβές (εάν 
υπάρχουν) τοποθετημένες για να αποφεύγεται η διαρροή των καυτών υγρών. 

 Η επιφάνεια ενδέχεται να ζεσταθεί κατά τη χρήση. 

• Μη χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα, ή αφού η συσκευή 
δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο κέντρο 
σέρβις για εξέταση, επισκευή ή ρύθμιση. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, 
πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφύγετε κίνδυνο. 

• Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή / διανομέα μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. 

• Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε μια φριτέζα που περιέχει καυτό λάδι ή 
άλλα καυτά υγρά. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν μετακινείτε τη θερμαινόμενη 
φριτέζα.
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Επισκόπηση στοιχείων 

1. Κουμπί επανεκκίνησης  6. Λαβή καλαθιού 

2. Λάμπα ισχύος 7. Καπάκι 

3. Λάμπα θερμότητας 8. Αντίσταση θέρμανσης 

4. Θερμοστάτης 9. Δοχείο λαδιού/ λίπους 

5. Καλάθι τηγανίσματος  10. inox συσκευή φριτέζας 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, ελέγξτε το σετ καλωδίων για 
ζημιά ή φθορά πριν από κάθε χρήση. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σας εάν  το καλώδιο ή ο 
έλεγχος θερμότητας του έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά. 
Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τη φριτέζα πριν επιχειρήσετε να τη 

χρησιμοποιήσετε. 

Γεμίζοντας το δοχείο με λάδι 

• Ποτέ μην αναμιγνύετε διαφορετικά έλαια και λίπη μαζί. 

• Μην αναμιγνύετε παλιό και νέο λάδι μαζί γιατί αυτό θα χαλάσει το νέο λάδι 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

• Το λάδι μπορεί να αποθηκευτεί στη φριτέζα με κλειστό το καπάκι, το οποίο 
το διατηρεί φρέσκο και καθαρό, αλλά η φριτέζα πρέπει να αποσυνδεθεί από 
την πρίζα. 

• Ελέγξτε το λάδι πριν από κάθε χρήση και βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη στάθμη 
λαδιού δεν είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη ένδειξη στο δοχείο. 

• Συνδέστε τη φριτέζα. Η λυχνία (λάμπα)  λειτουργίας και θερμοκρασίας θα ανάψει. 
Όταν το λάδι είναι στη σωστή θερμοκρασία για το τηγάνισμα, η λυχνία θερμοκρασίας 
θα σβήσει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε  τη φριτέζα κατά τη θέρμανση του λαδιού, η λυχνία 
θερμοκρασίας μπορεί να ανάβει και να σβήνει αρκετές φορές κατά το τηγάνισμα. 
Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει ότι η θερμοκρασία διατηρείται θερμοστατικά 

Τοποθέτηση του καλαθιού στη θέση του 

• Όταν σβήσει η λυχνία θερμοκρασίας, συνδέστε το καλάθι και βάλτε το καλάθι αργά προς τα 
κάτω στο δοχείο. 

 • Όταν τοποθετείτε το καλάθι με τρόφιμα στη φριτέζα, βγάλτε τη λαβή. Αφού τελειώσει το 
τηγάνισμα, χρησιμοποιήστε τις λαβές για να αφαιρέσετε το καλάθι από τη φριτέζα. 

Προειδοποίηση: Μην βυθίζετε το καλάθι γρήγορα στο καυτό λάδι, διαφορετικά μπορεί να 
ξεχειλίσει ή και να πιτσιλίσει. Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, ζεστός ατμός θα διαφύγει 
από το καπάκι. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αποφύγετε αυτήν την περιοχή όταν χρησιμοποιείται 

η φριτέζα. 
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Στο τέλος του χρόνου μαγειρέματος 
• Περιμένετε να φύγει ο ατμός για μερικά λεπτά πριν ανοίξετε το καπάκι. 
• Μην μεταφέρετε ή μετακινείτε τη φριτέζα όσο το λάδι είναι ακόμα ζεστό. 
• Συνδέστε το καλάθι με τη λαβή του. Κρεμάστε το καλάθι στην άκρη του εσωτερικού τοίχου του 
δοχείου. 
• Αφήστε το φαγητό να στραγγίσει για ένα λεπτό. 
• Συνδέστε τη λαβή στο καλάθι και σηκώστε την προς τα έξω. 
• Αποσυνδέστε τη φριτέζα μετά από κάθε χρήση. 
• Αφού αφαιρέσετε το καλάθι, ξαφρίστε το λάδι και αφαιρέστε τυχόν μικρά κομμάτια φαγητού. 
• Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων, όπως τη φρυγανιά, ακολουθήστε τις οδηγίες 
για να φιλτράρετε το λάδι. Εάν χρησιμοποιείται στερεό φυτικό έλαιο, πρέπει να το κάνετε αυτό 
πριν σκληρύνει το λάδι. 
• Αποθηκεύστε το λάδι στη φριτέζα με κλειστό το καπάκι, το οποίο το διατηρεί φρέσκο και 
καθαρό. Εάν η φριτέζα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αποθηκεύστε το λάδι σε ξεχωριστό δοχείο και καθαρίστε το εσωτερικό της φριτέζας σύμφωνα με 
τις οδηγίες. 

Φιλτράρισμα του λαδιού 
• Μετά από κάθε τηγάνισμα, ελέγχετε πάντα εάν το λάδι χρειάζεται φιλτράρισμα για να 
αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων. 
• Αφαιρέστε το καπάκι και ρίξτε το λάδι σε ένα δοχείο που χωράει τουλάχιστον 1,8 λίτρα. 
Κρατήστε τη φριτέζα χρησιμοποιώντας τις λαβές μεταφοράς. 
• Σκουπίστε το εσωτερικό με χαρτί κουζίνας και καθαρίστε όπως υποδεικνύεται παρακάτω. 
• Στρώστε το καλάθι με φίλτρο χαρτιού. 
• Συνδέστε το καλάθι στο δοχείο άκρων. 
• Ρίξτε προσεκτικά το λάδι μέσα από το διηθητικό χαρτί στη φριτέζα. 
• Πετάξτε το διηθητικό χαρτί και καθαρίστε το καλάθι με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. 

• Πετάξτε το λάδι μετά από 8-12 χρήσεις..

Προειδοποίηση: Κάθε φορά που τηγανίζετε το φαγητό, η περιεκτικότητα σε λάδι αυξάνεται 
ιδιαίτερα με κατεψυγμένα τρόφιμα. Η αποτυχία αλλαγής λαδιού μπορεί να οδηγήσει σε 
πιτσιλιές λαδιού επειδή η περιεκτικότητα σε νερό είναι πολύ υψηλή, προκαλώντας πολύ 

βράσιμο. 
Χρήσιμες συμβουλές τηγανίσματος 
• Μην γεμίζετε το καλάθι περισσότερο από τα τρία τέταρτα με κατεψυγμένα τρόφιμα. 
• Πάντα να στεγνώνετε καλά τα τρόφιμα, ειδικά τις πατάτες. Αν μείνουν υγρά δεν θα γίνουν 
τραγανά. 
• Όλα τα τρόφιμα, εκτός από αυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο όπως τα τσιπς, πρέπει να 
επικαλύπτονται πριν τηγανιστούν. Οι τυπικές επικαλύψεις είναι το αλεύρι, η τριμμένη φρυγανιά ή 
το κουρκούτι. Κατά το τηγάνισμα, χρονομετρήστε προσεκτικά το ψήσιμο για να αποφύγετε το 
υπερβολικό μαγείρεμα. Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα και 
το πάχος του φαγητού που τηγανίζεται. Θυμηθείτε ότι η διαφορά ενός ή δύο λεπτών μπορεί να 
οδηγήσει σε υπερβολικά μαγειρεμένο φαγητό. 
• Χρησιμοποιήστε το πολύ 200 γραμμάρια πατατάκια ανά λίτρο λαδιού. 
• Όταν χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα προϊόντα, χρησιμοποιήστε το πολύ 100 γραμμάρια γιατί το 
λάδι κρυώνει γρήγορα. Ανακινήστε τα κατεψυγμένα προϊόντα πάνω από το νεροχύτη για να 
αφαιρέσετε τον υπερβολικό πάγο. 
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• Όταν χρησιμοποιούνται φρέσκα πατατάκια, στεγνώστε τα τσιπς μετά το πλύσιμο τους για να 
διασφαλίσετε ότι δεν εισχωρεί νερό στο λάδι. Τηγανίζουμε τα τσιπς σε δύο στροφές. Πρώτη φορά 
(blanch) 5 έως 10 λεπτά στους 170 βαθμούς. Δεύτερη φορά (τερματισμός) 2 έως 4 λεπτά στους 
175 βαθμούς. Αφήστε το λάδι να στάξει. 

    Τρόποι τηγανίσματος 
 

τύποι φαγητού Θερμοκρασία  
Προτηγανισμένες πατάτες 170 °C 

Φρέσκες πατάτες  175 °C 

Φοντί παρμεζάνας 170 °C 

Κροκέτες τυριού 170 °C 

Κροκέτες τυριού/ κρέατος/ ψαριού 190 °C 

Ψάρι 170 °C 

Στικ ψαριού 180 °C 

Τυροπιτάκια 180 °C 

Ντονατς 190 °C 
Παγωμένο λουκάνικο 190 °C 

Κοτόπουλο 160 °C 

Γαρίδες  180 °C 





Οδηγίες φροντίδας & καθαρισμού 

  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε πάντα τη μονάδα πριν τον καθαρισμό. Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα 

θέρμανσης στο νερό. 
• Αποσυνδέστε τη φριτέζα και βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από 
τον καθαρισμό. 
• Καθαρίστε το εξωτερικό της φριτέζας με ένα υγρό πανί και στεγνώστε το. 
• Καθαρίστε το εσωτερικό της φριτέζας και το καλάθι όταν φιλτράρετε ή αλλάξετε λάδι. 
Χρησιμοποιήστε ένα πανί, ζεστό νερό και υγρό πιάτων. Για λεκέδες χρησιμοποιήστε καθαριστικό 
κρέμας χωρίς γρατζουνιές. 
• Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά το δοχείο πριν ξαναγεμίσετε με λάδι. 
• Καθαρίστε το καπάκι με ζεστό νερό και διάλυμα απορρυπαντικού κουζίνας. 
• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικές σκόνες, σκληρά λειαντικά καθαριστικά και συρμάτινο μαλλί ή 
κρύσταλλα σόδας πλύσης. 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Η συσκευή δεν λειτουργεί: 
• Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου. 

• Ελέγξτε τη θέση του θερμοστάτη. 

Άλλες πιθανές αιτίες: 
•Η συσκευή διαθέτει διακόπτη ασφαλείας. Αυτό αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίηση του 
θερμαντήρα. 
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• Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά στη θέση του.

Προστασία από υπερθέρμανση 

• Εάν κατά λάθος ενεργοποιήσετε τη φριτέζα όταν δεν υπάρχει λάδι ή λίπος, η προστασία 
υπερθέρμανσης ενεργοποιείται αυτόματα. Η συσκευή δεν είναι πλέον έτοιμη για χρήση. 
Αποσυνδέστε τη φριτέζα. 

• Μόνο αφού αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς, πρέπει να λειτουργήσει το κουμπί 

RESTART στο πίσω μέρος του στοιχείου ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη φριτέζα.

Επανεκκίνηση της προστασίας από υπερβολική θερμοκρασία 

Εάν η προστασία υπερθέρμανσης ενεργοποιηθεί αυτόματα, η συσκευή δεν είναι πλέον έτοιμη για 
χρήση. Για να επανεκκινήσεις: 

1. Αποσυνδέστε τη φριτέζα από την πρίζα. 

2. Πατήστε το κουμπί RESTART. 

3. Συνδέστε ξανά τη φριτέζα στην πρίζα. 

4. Ελέγξτε αν η λυχνία λειτουργίας ανάβει ξανά. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

Μοντέλο ...................................... DF-4SS.014A 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: ... ..220-240V~, 50/60Hz 

Κατανάλωση ενέργειας ................ 2000W 

Κατηγορία προστασίας ................. Ι 

Μέγιστη ποσότητα πλήρωσης ...... 4 Litr. 
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 
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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 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 

 
 
      

    KAPA EMPORIO 
   Α.Καρέλης & Σια Ο.Ε. 
  Καραγιαννοπούλου 32, 
  61100 Κιλκίς 
  Τηλ. +302341024654 
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