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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. 
 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
  
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή, να 
ακολουθείτε πάντα αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας: 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ  
 

 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 
ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν 
επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο 
και κατανοούν τους κινδύνους. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 

 Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός 
εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την επίβλεψη κάποιου. 

 Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της συσκευής μακριά από παιδιά 
κάτω των 8 ετών. 
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 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον 
προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική 
χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε το μακριά 
από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην το βυθίζετε ποτέ σε 
υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα 
χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή ή βρεγμένη, αποσυνδέστε την αμέσως. 

  Όταν την καθαρίζετε ή την αφήνετε μακριά, σβήνετε τη συσκευή και βγάζετε 
πάντα το φις από την πρίζα (τραβάτε το ίδιο το φις, όχι το καλώδιο). Εάν η 
συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα. 

  Μη λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη. Εάν φεύγετε από το 
δωμάτιο, θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή. Βγάλτε το φις 
από την πρίζα. 

 Ελέγχετε τη συσκευή και το καλώδιο σε τακτική βάση. Μη χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη. 

 Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε 
πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, 
πρέπει πάντα να αντικαθίσταται ένα ελαττωματικό καλώδιο μόνο από τον 
κατασκευαστή, από εξειδικευμένο άτομο και με καλώδιο του ίδιου τύπου. 

 Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. 
 
 

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια! 
  

• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. 

• Μην θερμαίνετε σακούλες ή σακούλες γεμάτα με κόκκους, κουκούτσια κερασιού 
ή τζελ στο φούρνο μικροκυμάτων. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!!! 

• Προειδοποίηση: Όταν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας είναι κατεστραμμένα, ο 
φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέχρι να επισκευαστεί 
από εξειδικευμένο ειδικό άτομο. 

• Προειδοποίηση: Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, αλλά ζητήστε την 
επισκευή της από εξουσιοδοτημένο ειδικό άτομο. Η εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνουν αφαίρεση του καλύμματος που 
προστατεύει το περιβάλλον από την ακτινοβολία μικροκυμάτων είναι 
επικίνδυνη, εκτός εάν πραγματοποιηθεί από ειδικό. 

• Προειδοποίηση: Μη θερμαίνετε υγρά σε κλειστά δοχεία. Κίνδυνος έκρηξης! 
• Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε τον φούρνο μικροκυμάτων σας σε ντουλάπι. 
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Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελάχιστο κενό εξαερισμού 20 cm από ντουλάπια, 
τοίχους κ.λπ. σε όλες τις πλευρές του μηχανήματος. 

• Προειδοποίηση: Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση. 
Τα μικρά παιδιά πρέπει να μένουν μακριά. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε 
να αποφεύγεται η επαφή με θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η επιφάνεια ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη χρήση. 
• Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλα επιτραπέζια σκεύη όπως: γυαλί, 

πορσελάνη, κεραμικά, ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό ή ειδικά επιτραπέζια 
σκεύη μικροκυμάτων. 

• Εάν τα τρόφιμα θερμαίνονται ή μαγειρεύονται σε εύφλεκτα υλικά, όπως 
πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, ο φούρνος μικροκυμάτων θα πρέπει να ελέγχεται 
συχνά λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς. 

• Εάν δημιουργηθεί καπνός, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις. 
Κρατήστε την πόρτα κλειστή για να πνίξετε τυχόν φλόγες. 

• Καθυστέρηση βρασμού: Κατά τη διάρκεια του βρασμού, ιδιαίτερα κατά την 
αναθέρμανση των υγρών (νερό), μπορεί να συμβεί η θερμοκρασία βρασμού να 
έχει επιτευχθεί αλλά οι τυπικές φυσαλίδες να μην έχουν ακόμη αρχίσει να 
ανεβαίνουν. Το υγρό δεν βράζει ομοιόμορφα. Όταν αφαιρεθεί το δοχείο, αυτή η 
λεγόμενη καθυστέρηση βρασμού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον ξαφνικό 
σχηματισμό φυσαλίδων κατά το χτύπημα του δοχείου, με αποτέλεσμα το νερό 
να βράσει. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εγκαυμάτων! Για να πετύχετε ομοιόμορφο 
βρασμό, τοποθετήστε μια γυάλινη ράβδο ή παρόμοιο αντικείμενο, αλλά όχι 
μεταλλικό, μέσα στο δοχείο. 

• Το περιεχόμενο των βρεφικών μπουκαλιών και των βάζων με τις παιδικές 
τροφές πρέπει να αναδεύονται ή να ανακινείται και να ελέγχεται η θερμοκρασία 
πριν από τη χρήση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. 

• Τρόφιμα με κέλυφος ή δέρμα, όπως αυγά, λουκάνικα, σφραγισμένα βάζα κ.λπ. 
δεν πρέπει να ζεσταίνονται στο φούρνο μικροκυμάτων καθώς μπορεί να 
εκραγούν ακόμα και όταν τελειώσει η θέρμανση στα μικροκύματα. 

• Οποιαδήποτε βρωμιά στο πλαίσιο της πόρτας/το στεγανοποιητικό της πόρτας 
και τα γειτονικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με ένα υγρό πανί. 

• Καθαρίζετε τακτικά το φούρνο μικροκυμάτων και αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα 
φαγητού από το εσωτερικό. 

• Εάν το μηχάνημα δεν είναι καθαρό, η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά, 
επηρεάζοντας τη διάρκεια ζωής του και πιθανώς να οδηγήσει σε επικίνδυνες 
καταστάσεις.
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Επισκόπηση στοιχείων  
1. Κλειδαριές πόρτας 2. Παράθυρο προβολής 

3. Περιστρεφόμενος γυάλινος 
δίσκος 

4. Κάλυμμα μικροκυμάτων 

 
5. Περιστρεφόμενος δακτύλιος 

6. Περιστρεφόμενος άξονας 

7. Πίνακας ελέγχου   

Κατάλληλο σκεύος  
 

• Το ιδανικό υλικό για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων είναι διαφανές και επιτρέπει στην 
ακτινοβολία μικροκυμάτων να ζεσταίνει ομοιόμορφα το φαγητό. 

• Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν το μέταλλο, επομένως δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μεταλλικά δοχεία ή πλάκες. 

• Μη χρησιμοποιείτε χάρτινα πιάτα από ανακυκλώσιμο υλικό, καθώς μπορεί να περιέχουν 
μικρές ποσότητες μετάλλου, που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή πυρκαγιές. 

• Τα στρογγυλά/οβάλ πιάτα είναι πιο κατάλληλα από τα ορθογώνια, καθώς το φαγητό στις 
γωνίες μπορεί να παραβραστεί. 

• Η παρακάτω λίστα είναι ένας γενικός οδηγός που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα 
σωστά σκεύη 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική λειτουργία 
 

 

• Αφού αφαιρέσετε όλα τα εξαρτήματα από το εσωτερικό του φούρνου, 
αποσυσκευάστε τα και τοποθετήστε τον κύλινδρο του περιστρεφόμενου 
δίσκου στη μέση και μετακινήστε το μπρος-πίσω μέχρι να ασφαλίσει στη 
θέση του. Τοποθετήστε τη γυάλινη πλάκα πάνω στον κύλινδρο με τέτοιο 
τρόπο ώστε το περιστρεφόμενο δίσκο να μην μπορεί πλέον να μετακινηθεί. 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ MICROWAVE 

Γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα ΝΑΙ  

Μη θερμοανθεκτικό γυαλί ΟΧΙ 

Ανθεκτικά στη θερμότητα κεραμικά ΝΑΙ  

Πλαστικό πιάτο ασφαλές για 

φούρνο μικροκυμάτων 

ΝΑΙ 

Χαρτί κουζίνας ΝΑΙ 

Μεταλλικός δίσκος ή σχάρα ΟΧΙ 

Δοχεία αλουμινόχαρτου & 
αλουμινόχαρτου 

ΟΧΙ 
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• Ελέγξτε τη συσκευή για οποιαδήποτε ορατή ζημιά, ιδιαίτερα στην περιοχή της 
πόρτας. Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε ζημιά, το μηχάνημα δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί. 

• Για να αποφύγετε παρεμβολές σε άλλα μηχανήματα όταν ο φούρνος 
μικροκυμάτων είναι σε λειτουργία, μην τον τοποθετείτε απευθείας κοντά σε 
άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. 

• Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά φύλλα που μπορεί να είναι κολλημένα στο 
περίβλημα. 

• Συνδέστε το φις σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230 VAC, 50 Hz. 

 

Χρήση της συσκευής 
 

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων 
• Η συσκευή σας λειτουργεί με ακτινοβολία μικροκυμάτων, η οποία θερμαίνει τα σωματίδια 
νερού στα τρόφιμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει θερμική ακτινοβολία και 
επομένως σχεδόν καθόλου μαύρισμα. 
• Μόνο τα τρόφιμα πρέπει να ζεσταίνονται με αυτή τη συσκευή. 

• Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για ψήσιμο. 
• Μόνο 1-2 μερίδες πρέπει να ζεσταίνονται ταυτόχρονα. Διαφορετικά ο φούρνος 
μικροκυμάτων θα γίνει λιγότερο αποδοτικός. 
• Για να διακόψετε τη διαδικασία μαγειρέματος, γυρίστε το χρονόμετρο στο "0". 
• Τα μικροκύματα παρέχουν τα πλήρη ενεργειακά τους επίπεδα αμέσως. Επομένως, η 
προθέρμανση δεν είναι απαραίτητη. 
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη λειτουργία μικροκυμάτων όταν ο φούρνος είναι άδειος. 
• Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν αντικαθιστά την παραδοσιακή σας κουζίνα. Χρησιμοποιείται 
κυρίως για: 
- απόψυξη τροφίμων βαθιάς κατάψυξης 
- ταχεία θέρμανση/θέρμανση τροφίμων ή ποτών 

- μαγείρεμα γευμάτων 
• Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά ή χάρτινα επιτραπέζια σκεύη. 
 
 

Λειτουργία 
 

1. Τοποθετήστε το φαγητό που θα ζεσταθεί σε ένα κατάλληλο κομμάτι επιτραπέζιου 
σκεύους. 

2. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το δοχείο στη μέση της γυάλινης πλάκας. Στη 
συνέχεια, κλείστε την πόρτα. (Για λόγους ασφαλείας ο φούρνος λειτουργεί μόνο όταν η 
πόρτα είναι καλά κλεισμένη.) 

3. Ρυθμίστε την ισχύ του φούρνου μικροκυμάτων όπως απαιτείται: 
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Τίτλος Τιμή 
Power 

Microwave in %* 

Πεδίο εφαρμογής 
 

Χαμηλή Διατήρηση ζεστού 
 

17 Τυρί που λιώνει κ.λπ. 
 

Ξεπάγωμα Αφαιρώ 37 Απόψυξη κατεψυγμένων 
τροφίμων 
 

Μεσαία 
Χαμηλή 
 

Μεσαία Χαμηλή 
 

40 Σούπα στιφάδο, μαλακώστε το 
βούτυρο 
 

Μεσαία Μεσαία 66 Συνέχεια μαγειρέματος 

Μέτριο υψηλό Αναθερμαίνω 85 Το μαγείρεμα π.χ. κρέας 
 

Υψηλό Υψηλό 100 Ταχεία θέρμανση  

* 100 % - 700W 

 

1. Ρυθμίστε τον απαιτούμενο χρόνο μαγειρέματος με το χρονόμετρο. Ο 
χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από την ποσότητα και τη σύσταση του 
περιεχομένου του φούρνου. Με λίγη εξάσκηση θα μάθετε σύντομα να 
υπολογίζετε τον χρόνο μαγειρέματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

- Η προετοιμασία φαγητού σε φούρνο μικροκυμάτων είναι πολύ πιο 
γρήγορη από ό, τι σε μια συμβατική κουζίνα. Ρυθμίστε το χρόνο 

μαγειρέματος σε χαμηλό επίπεδο αν δεν είστε σίγουροι και συνεχίστε ξανά 

το μαγείρεμα εάν είναι απαραίτητο. 

- Μόλις ρυθμιστεί ο χρόνος μαγειρέματος, ο φούρνος ανάβει μόνος του. Το 

φως στο εσωτερικό του φούρνου ανάβει. 

- Εάν θέλετε να ρυθμίσετε χρόνους μικρότερους από 10 λεπτά, γυρίστε το 
κουμπί πέρα από την ένδειξη των 10 λεπτών και μετά πίσω. Τότε ο 

χρονοδιακόπτης θα λειτουργήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια. 

- Παρακαλούμε σημειώστε: πρέπει να τοποθετείτε ένα κάλυμμα πάνω από 

το φαγητό κατά τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. 

2. Όταν τελειώσει ο χρόνος, ο φούρνος σβήνει αυτόματα. Ακούγεται ένας ήχος. Στη 
συνέχεια, το φαγητό πρέπει να αφαιρεθεί. 

Σημείωση: Εάν το φαγητό αφαιρεθεί πριν από το χρονικό όριο, φροντίστε να ρυθμίσετε ξανά 
το χρονόμετρο στο 
Θέση «0», έτσι αποφεύγεται η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων με άδειο φορτίο. 
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Καθαρισμός  
 

Απενεργοποιήστε το φούρνο μικροκυμάτων και αφαιρέστε την πρίζα. 

Εσωτερικό 

• Διατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό. Οι πιτσιλιές και τα υπερχειλισμένα υγρά 
στα τοιχώματα του φούρνου μπορούν να αφαιρεθούν με ένα υγρό πανί. Εάν ο φούρνος 
είναι πολύ βρώμικος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ήπιο απορρυπαντικό. Μην 
χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά. 

• Σκουπίστε το παράθυρο προβολής εσωτερικά και εξωτερικά με ένα υγρό πανί και 
αφαιρέστε τακτικά πιτσιλιές και λεκέδες από τα υπερχειλισμένα υγρά. 

Εξωτερικοί τοίχοι  
• Τα εξωτερικά τοιχώματα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να καθαρίζονται μόνο με 

υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στα ανοίγματα του περιβλήματος και 
επομένως στο εσωτερικό της συσκευής. 

•  Οι διακόπτες πρέπει επίσης να καθαρίζονται μόνο με ένα υγρό πανί. Για να καθαρίσετε 
το διακόπτη λειτουργίας, ανοίξτε πρώτα την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων για να 
αποφύγετε την κατά λάθος ενεργοποίηση της συσκευής. 





Αξεσουάρ 

• Η γυάλινη πλάκα πρέπει να καθαρίζεται περιστασιακά με υγρό απορρυπαντικού ή στο 
πλυντήριο πιάτων. 

• Ο περιστρεφόμενος δακτύλιος και το εσωτερικό πάτωμα του φούρνου πρέπει να 
καθαρίζονται τακτικά. Ο περιστρεφόμενος δακτύλιος μπορεί να αφαιρεθεί και να 
καθαριστεί με το χέρι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο απορρυπαντικό ή 
καθαριστικό τζαμιών για αυτό. Στεγνώστε καλά στη συνέχεια. Βεβαιωθείτε ότι ο 
δακτύλιος έχει επανατοποθετηθεί στη σωστή θέση μετά. 

Οσμές 

• Για να αφαιρέσετε τυχόν δυσάρεστες οσμές που μπορεί να αναδύονται από το φούρνο 
μικροκυμάτων, τοποθετήστε στο φούρνο ένα σκεύος γεμάτο νερό και χυμό λεμονιού που 
είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και ζεστάνετε το για περίπου 5 
λεπτά. Στη συνέχεια σκουπίστε το φούρνο με ένα μαλακό πανί. 

Φως φούρνου 

• Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε τον φωτισμό στο φούρνο, επικοινωνήστε με ένα 
εξειδικευμένο συνεργείο κοντά σας. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 

 

Μοντέλο: MW-70W.006A, MW-70B.007A 

Παροχή ρεύματος: 230VAC, 50Hz 

Kατανάλωση ρεύματος: 1150W 
Ονομαστική ισχύς: 700W/2450 MHz 

Όγκος κοιλότητας: 20 litres 

Κατηγορία προστασίας: Ι 
Καθαρό βάρος: 10,1kg 

Πληροφορίες σχετικά με τον Φούρνο μικροκυμάτων  
(Ομάδα II, κατηγορία Β σύμφωνα με το EN 55011) 

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα δημιουργούνται στη συσκευή, τα οποία διεγείρουν τα μόρια της 
τροφής (κυρίως μόρια νερού) σε ισχυρούς κραδασμούς. Η θερμότητα προκύπτει λόγω αυτών 
των δονήσεων. Επομένως, τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρά θερμαίνονται πιο 
γρήγορα από τα σχετικά ξηρά τρόφιμα. Τα μαγειρικά σκεύη θερμαίνονται μόνο έμμεσα από 
τα τρόφιμα. Αυτό το προϊόν είναι μια συσκευή ISM της Ομάδας 2, Κλάση Β. Η ομάδα 2 
περιλαμβάνει όλες τις συσκευές ISM (βιομηχανικές, επιστημονικές, ιατρικές) στις οποίες 
προκύπτει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή/και χρησιμοποιείται με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικού, καθώς και συσκευές διάβρωσης σπινθήρων. Η 
κατηγορία Β είναι συσκευές για οικιακή χρήση ή συσκευές σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας 
που τροφοδοτούν κτίρια κατοικιών. 

 

Συμμόρφωση CE  

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και επισημανθεί σύμφωνα με: 

- Οι στόχοι ασφάλειας της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ, 

- Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας EMC 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία RoHS (ΕΕ) 2015/863, 

Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής είναι εγγυημένη μόνο εάν είναι συνδεδεμένη σε 
ένα αποτελεσματικό και εγκεκριμένο σύστημα γείωσης. 

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

 

 

 

 



ΕΛ 

9 

 

 

 

Σκεφτείτε το περιβάλλον μας 
 

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 
προσέγγιση παιδιών, καθώς είναι δυνητικά επικίνδυνα. 

Διάθεση  

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 
αυτού του προϊόντος. 

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. 
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          Εγγύηση  
 

Εφόσον διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις που κατατίθενται για την εξάλειψη των ελλείψεων (ισχύοντες 
νόμοι), αυτές θα αντιμετωπίζονται μέσω των συμβατικών εταίρων. Επιπλέον, ο διανομέας παρέχει την 
ακόλουθη εγγύηση κατασκευαστή: 

1. Για τη συσκευή αυτή, ο διανομέας χορηγεί περίοδο εγγύησης 24 μηνών (*), που υπολογίζεται από 
την ημερομηνία αγοράς από τον αντιπρόσωπο. Aυτό πρέπει να επαληθεύεται από την αρχική 
απόδειξη ή άλλα παρόμοια έγγραφα, σύμφωνα με τις σχετικές, υπάρχουσες οδηγίες. 

2. Οι αιτήσεις εγγύησης υποβάλλονται μέσω αντιπροσώπου. 
3. Η εθελοντική εγγύηση καλύπτει τη διόρθωση τυχόν ζημιάς ή ανεπάρκειας που συμβαίνει κατά τη 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης και η οποία οφείλεται προφανώς σε ελαττώματα υλικού ή 
παραγωγής. 

4. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την εθελοντική εγγύηση ζημιές και ελλείψεις που προκύπτουν από 
λανθασμένη σύνδεση, από ακατάλληλο χειρισμό, από μη τήρηση των οδηγιών προγραμματισμού ή 
οδηγιών χρήσης ή από ανωτέρα βία. Η εθελοντική εγγύηση δεν καλύπτει τις εργασίες 
εγκατάστασης και προγραμματισμού που εκτελούνται από τον αντιπρόσωπο. Δεν μπορεί να γίνει 
αξίωση για εργασίες εγκατάστασης ή προγραμματισμού που εκτελούνται δωρεάν από τον 
αντιπρόσωπο. Η εθελοντική εγγύηση δεν καλύπτει ελλείψεις που έχουν αμελητέες επιπτώσεις στην 
αξία ή τη χρηστικότητα της συσκευής. Επιπλέον έξοδα, όπως για τα έξοδα εγκατάστασης, 
μεταφοράς και ταξιδιού εξαιρούνται ρητά από την εγγύηση. 

5. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του διανομέα να αντικαταστήσει τη συσκευή με πανομοιότυπο αντί 
να εκτελέσει επισκευές. Άλλες αξιώσεις για ζημίες δεν επιτρέπονται. Τυχόν δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα στη συσκευή θα χαθούν μετά από εργασίες επισκευής ή αντικατάσταση της 
συσκευής. 

6. Η εκούσια εγγύηση ακυρώνεται εάν πραγματοποιηθούν αλλαγές στο προϊόν ή όταν το προϊόν 
λειτουργεί σε χώρα για την οποία δεν έχει αναπτυχθεί ούτε παραχθεί. 

7. Η εκπλήρωση της εκούσιας εγγύησης προϋποθέτει ότι η συσκευή έχει συσκευαστεί πλήρως και 
προστατεύεται από σπάσιμο και χτυπήματα (αν είναι δυνατόν, στην αρχική συσκευασία) και έχει 
αποσταλεί με το πιστοποιητικό εγγύησης από τον αντιπρόσωπο. 

8. Εάν οι δοκιμές αποκαλύψουν ότι δεν υπάρχουν λόγοι για αξιώσεις εγγύησης ή ότι το προϊόν δεν 
παρουσιάζει ελλείψεις, το κόστος για εργασίες επισκευής και δοκιμές βαρύνει τον χρήστη. Ο 
διανομέας που επεξεργάζεται την απαίτηση που απορρέει από την εθελοντική εγγύηση είναι 
εξουσιοδοτημένος να χρεώσει αυτά τα έξοδα στον χρήστη. 

9. Οι υπηρεσίες που απορρέουν από την εθελοντική εγγύηση δεν επηρεάζουν ούτε την παράταση της 
περιόδου εγγύησης, ούτε σηματοδοτούν την έναρξη νέου χρόνου για την εθελοντική εγγύηση. 

10. Οι αξιώσεις εγγύησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που κατατέθηκαν από τον τελικό 
πελάτη ούτε αποκλείονται ούτε περιορίζονται από αυτήν τη δήλωση ανεξάρτητου κατασκευαστή. 
Ο χρήστης προστατεύεται από την εγγύηση που αναφέρεται στην Οδηγία 1999/44/CE από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 1999, 25 Μαΐου 1999.  

(*) Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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