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Ανεμιστήρας δαπέδου  
Nuvelle FSNX-1660 

 
Οδηγίες Χρήσης 

      
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν συναρμολογήσετε  

ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για μελλοντική ανάγνωση. 
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1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

     Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες Χρήσης πριν συναρμολο-
γήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για μελλοντική 
ανάγνωση. 

  Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε 
τις εξής προειδοποιήσεις για να μειώνετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλε-
κτροπληξίας και τραυματισμού: 

1. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίσετε ή εκθέ-
σετε τη συσκευή ή το εύκαμπτο καλώδιο  σε βροχή, υγρασία ή ο-
ποιοδήποτε άλλο υγρό. 

2. Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν επικίνδυνες, υψηλές τά-
σεις. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην ανοίξετε το περίβλημα. 
Απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.   

3. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για 
εμπορική ή βιομηχανική χρήση ή χρήση σε εξωτερικό χώρο. Αν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από τον συνι-
στώμενο, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. 

4. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα τοποθετήσετε τον ανεμιστήρα κοντά σε 
στόρια, κουρτίνες ή ό,τι μπορεί να ρουφήξει ο ανεμιστήρας. Ποτέ 
μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε: 

5. Πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμπες 
ή άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα: 
 Άμεση ηλιακή ακτινοβολία 
 Πολλή σκόνη 
 Μηχανική δόνηση ή κρούση 
 Έλλειψη εξαερισμού 
 Ανώμαλες επιφάνειες 

6. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή βρέξιμο και δεν 
πρέπει να τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα γεμάτα με υγρά, ό-
πως βάζα. 

7. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Οι σχισμές και τα ανοίγ-
ματα υπάρχουν για εξαερισμό, ώστε να εξασφαλίζεται  αξιόπιστη 
λειτουργία του προϊόντος και να προστατεύεται από υπερθέρμαν-
ση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φραγμένα ανοίγματα, να την 
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καθαρίζετε από σκόνες, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να 
μειώσει τη ροή του αέρα. 

8. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε σταθερή, επίπεδη, στεγνή επιφά-
νεια για να μην ανατραπεί. 

9. Συνδέστε τον ανεμιστήρα σε μια κατάλληλη πρίζα εναλλασσόμενου 
ρεύματος AC220-240V ~ 50Hz. 

10. Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα αν υπάρχουν εκρηκτικά και/ ή 
εύφλεκτα αέρια. Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα κοντά σε εστίες 
φωτιάς, κουζίνες ή άλλες συσκευές θέρμανσης.  

11. Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα με φθαρμένο καλώδιο ή φις, 
σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη ή αν δεν λειτουργεί σωστά.   

12. Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα αν δεν έχουν τοποθετηθεί σω-
στά οι προστατευτικές σχάρες του. Μην τον χρησιμοποιείτε αν οι 
σχάρες καταστραφούν ή χαλαρώσουν. 

13. Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα κοντά σε ανοικτά παράθυρα. Τυ-
χόν βροχή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

14. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη τρα-
πεζιού ή πάγκου και μην το αφήσετε να ακουμπά θερμές επιφά-
νειες. 

15. Μην τοποθετείτε δάχτυλα ή αφήνετε ξένα αντικείμενα να εισέρχο-
νται στα ανοίγματα της σχάρας, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυ-
ματισμός ή ζημιά στη συσκευή. 

16. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπερι-
λαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηρια-
κές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός 
εάν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση 
της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια. 

17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά για να μην 
παίζουν με τη συσκευή. 

18. Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και αποσυνδέστε τον από την 
πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, όταν θέλετε να τον μετακινήσε-
τε από τη μια θέση στην άλλη καθώς και πριν τον καθαρίσετε. 

19. Για αποσύνδεση, πιάστε το φις και τραβήξτε το από την πρίζα. Πο-
τέ μην τραβάτε από το καλώδιο. 
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20. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα ό-
ταν δεν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα, πριν συναρμολογήσετε ή 
αποσυναρμολογήσετε εξαρτήματα και πριν από τον καθαρισμό. 
Για να αποφύγετε κίνδυνο ανατροπής, σταθεροποιήστε το καλώ-
διο.  

21. Αν το καλώδιο ρεύματος καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή εξειδικευμένα  
άτομα με κατάλληλη γνώση, ώστε ν’ αποφευχθούν κίνδυνοι. Μην 
επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τρο-
ποποιήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που 
να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. 

 
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Ανατρέξτε στο παρακάτω σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης. 
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Αφαιρέστε όλα τα υλικά και τα αξεσουάρ από τη συσκευασία. Βε-
βαιωθείτε ότι σας έχουν παρασχεθεί όλα τα αξεσουάρ. Εάν κάτι έχει 
υποστεί ζημιά ή λείπει, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. 

 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  
Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση βεβαιωθείτε 
ότι ο ανεμιστήρας είναι αποσυνδεδεμένος από 
το ρεύμα και απενεργοποιημένος. 

1. Ξεβιδώστε τη ροδέλα ασφάλισης και τη βίδα 
ασφάλισης βάσης από τον εξωτερικό σωλήνα.  

2. Περάστε το σωλήνα μέσα από την τρύπα που 
υπάρχει στο κέντρο της βάσης και περιστρέψτε 
ώστε να μπει στη θέση του.  

3. Γυρίστε τη βάση ανάποδα (ο σωλήνας να κοι-
τάζει προς το πάτωμα) και τοποθετήστε τη 
σταθερή πλάκα στο κάτω μέρος της βάσης. 
Σταθεροποιήστε την σταθερή πλάκα στη βάση 
χρησιμοποιώντας τη ροδέλα ασφάλισης και τη                                      
βίδα ασφάλισης βάσης (Εικ. 1).         

1. Μπροστινή σχάρα 
2. Λεπίδα ανεμιστήρα 
3. Βίδα στερέωσης 

λεπίδας   
4. 4 * Βίδες πίσω 

σχάρας 
5. Πίσω σχάρα  
6. Άξονας κινητήρα 
7. Διακόπτης ελέγχου 

ταχύτητας 
8. Διακόπτης περιστρο-

φής 
9. Μονάδα κινητήρα 
10. Καλώδιο ρεύματος 
11. Λαβή σταθεροποίη-

σης 
 

12. Εσωτερικός σωλήνας 
13. Λαβή ρύθμισης ύψους 
14. Εξωτερικός σωλήνας 
15. Βάση 
16. Σταθερή πλάκα 
17. Ροδέλα ασφάλισης 
18. Βίδα ασφάλισης βάσης 
19. Λαβή ρύθμισης κλίσης 
20. Βίδα ασφάλισης κλίσης 
21. Βίδα ασφάλισης σχάρας 

με παξιμάδι  

(Εικ.1) 
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4. Περιστρέψτε τη βάση ώστε να στέκεται κανονικά και τοποθετήστε 
την σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια. 

5.  Ξεβιδώστε τη λαβή ρύθμισης ύψους και τραβήξτε προς τα επά-
νω τον εσωτερικό σωλήνα για να ρυθμίσετε το ύψος.  Στη συνέ-
χεια σφίξτε καλά τη λαβή ρύθμισης ύψους. 

6. Ξεβιδώστε τη βίδα ασφάλισης κλίσης και τη λαβή ρύθμισης κλί-
σης από τη μονάδα του κινητήρα. 

7. Ξεβιδώστε τη βίδα σταθεροποίησης και τη λαβή βίδας σταθερο-
ποίησης από τον εσωτερικό σωλήνα. 

8. Τοποθετήστε τη μονάδα του κινητήρα πάνω στο σωλήνα. Να 
προσέχετε ώστε να τοποθετήσετε σωστά τη μονάδα του κινητήρα 
στη βάση του εσωτερικού σωλήνα. Η βίδα ασφάλισης κλίσης θα 
πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την τρύπα ασφάλισης κλίσης στον 
εσωτερικό σωλήνα. Η βίδα ασφάλισης κλίσης ελέγχει τα όρια 
ρύθμισης κλίσης. 

9. Υποστηρίξτε με το χέρι σας τη μονάδα του κινητήρα ενώ ευθυγραμμίζε-
τε την τρύπα που βρίσκεται στο βραχίονα στήριξης του κινητήρα με την 
τρύπα ασφάλισης κινητήρα που υπάρχει στον εσωτερικό σωλήνα. Πε-
ράστε τη βίδα σταθεροποίησης μέσα από το βραχίονα και από την τρύ-
πα ασφάλισης. (Εικ.2 & 3). Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα ασφάλισης 
κλίσης. Η βίδα θα πρέπει να βιδώσει πλήρως, μέχρι η κεφαλή της να 
αγγίξει το βραχίονα. Αν αυτό δεν γίνεται, θα πρέπει να αφαιρέσετε τη 
μονάδα του κινητήρα, να την περιστρέψετε κατά 180 μοίρες και να την 
τοποθετήσετε ξανά στη στήριξη του εσωτερικού σωλήνα.  

            
 
 
 

 
   

Λαβή ρύθμισης κλίσης 

Βίδα σταθεροποίησης 

Τρύπα ασφάλισης κινητήρα 

Βίδα ασφάλισης κλίσης 

Λαβή βίδας σταθεροποίησης

Εσωτερικός σωλήνας Τρύπα ασφάλισης κλίσης 

(Εικ.2) (Εικ.3) 
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Τοποθετήστε τη λαβή βίδας σταθεροποίησης στη βίδα σταθεροποίη-
σης και σφίξτε. Τοποθετήστε τη λαβή ρύθμισης κλίσης και σφίξτε. Η 
λαβή αυτή σταθεροποιεί τον ανεμιστήρα στην επιθυμητή κλίση. 
 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λεπίδα του ανεμιστήρα έχει αιχμηρά σημεία. Να την 
μεταχειρίζεστε με πολλή προσοχή. 

1.  Ξεβιδώστε τις 4 βίδες της πίσω σχάρας που είναι τοποθετημένες 
στη μονάδα του κινητήρα.  

2. Τοποθετήστε την πίσω σχάρα στον άξονα του κινητήρα, με τη λαβή 
να κοιτάζει προς τα πάνω. Ευθυγραμμίστε την πίσω σχάρα με τη 
μονάδα του κινητήρα και στη συνέχεια σταθεροποιήστε την πίσω 
σχάρα στον κινητήρα χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες της πίσω σχά-
ρας (Εικ. 4).  

3. Τοποθετήστε τη λεπίδα του ανεμιστήρα στον άξονα του κινητήρα, 
ευθυγραμμίστε τη βίδα ασφάλισης της λεπίδας με την εγκοπή και 
σταθεροποιήστε τη λεπίδα σφίγγοντας καλά τη βίδα (Εικ. 5 & 6). 
Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε κατσαβίδι με κοντό άξονα. Η λεπί-
δα έχει αιχμηρά σημεία και θα πρέπει να την μεταχειρίζεστε με 
πολλή προσοχή.  

4. Κρατώντας τη μπροστινή σχάρα και την πίσω σχάρα στη θέση τους, 
τοποθετήστε το πάνω κλιπ στο πάνω μέρος και στη συνέχεια το-
ποθετήστε τη βίδα ασφάλισης σχάρας και το παξιμάδι στο κάτω 
μέρος. Σφίξτε τη βίδα ασφάλισης σχάρας και το παξιμάδι (Εικ. 7).  

5. Ασφαλίστε πλήρως τη μπροστινή και την πίσω σχάρα μεταξύ τους, 
τοποθετώντας τα κλιπ σχάρας στη θέση τους. 
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                  (Εικ. 4)                                      (Εικ. 5)                                              

 

                            

             (Εικ. 6)                                              (Εικ. 7)    

3. ΧΡΗΣΗ 
1. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.  

2. Συνδέστε τον ανεμιστήρα σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος. Επιλέξ-
τε την επιθυμητή ρύθμιση ταχύτητας χρησιμοποιώντας τον Δια-
κόπτη Ελέγχου Ταχύτητας. Υπάρχουν 4 ρυθμίσεις – 0 (απε-
νεργοποίηση, 1 (χαμηλή), 2 (μεσαία) και 3 (υψηλή). 

3. Χρησιμοποιήστε τη Λαβή Ρύθμισης Ύψους για να ανεβάσετε ή 
να κατεβάσετε τον ανεμιστήρα στο επιθυμητό ύψος. 

Βίδα ασφάλισης λεπίδας

Λεπίδα ανεμιστήρα

Άξονας κινητήρα 

Εγκοπή
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4. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ανεμιστήρα ώστε να περιστρέφεται, 
πιέζοντας προς τα κάτω τον Διακόπτη Περιστροφής που βρί-
σκεται στο σώμα του κινητήρα. Για να σταματήσετε την περι-
στροφή, τραβήξτε προς τα πάνω τον Διακόπτη Περιστροφής. 

5. Για να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης της κεφαλής του ανεμιστήρα, 
ξεσφίξτε τη Λαβή Ρύθμισης Κλίσης, γυρίστε τον ανεμιστήρα 
στην επιθυμητή γωνία και στη συνέχεια σφίξτε ξανά τη λαβή.  

 Προειδοποίηση: Πριν ρυθμίσετε την κλίση θα πρέπει να 
απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα. 

6. Θέστε τον Διακόπτη Ελέγχου Ταχύτητας στο “0” και αποσυν-
δέστε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα μετά τη χρήση. 

 

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
 Πριν από τον καθαρισμό να αποσυνδέετε τον ανεμιστήρα από την 

πρίζα.  

 Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη ανεμιστήρα. 
 Για να καθαρίζετε τον ανεμιστήρα, να χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό, 

υγρό πανί. 
 ΜΗΝ βυθίζετε τον ανεμιστήρα στο νερό και ποτέ μην αφήνετε να 

εισχωρήσει νερό στο περίβλημα του κινητήρα. 
 Ποτέ μην ψεκάζετε τη συσκευή με υγρά ή την βυθίζετε σε νερό ή 

άλλο υγρό. 
 ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά χρώματος ή άλλες χημικές 

ουσίες για τον καθαρισμό του ανεμιστήρα. 
 Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος και απο-

συνδεδεμένος από το ρεύμα πριν αφαιρέσετε τη σχάρα. 
 Καθαρίστε τη λεπίδα του ανεμιστήρα και τις σχάρες με ένα μαλακό, 

υγρό πανί. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λεπίδα του ανεμιστήρα έχει αιχμηρά σημεία. Χει-

ριστείτε τη με μεγάλη προσοχή. 
 Φυλάξτε τον ανεμιστήρα στην αρχική του συσκευασία ή καλύψτε 

τον για να τον προστατέψετε από τη σκόνη. Τοποθετήστε τον σε 
στεγνό μέρος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. 
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5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τάση ρεύματος………………………………..AC 220-240V ~ 50Hz 

Κατανάλωση ισχύος …………………………60W  

Θερμοκρασία λειτουργίας……………………5 - 40°C 
        
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των συνεχών βελτιώσεων, ο σχεδιασμός και οι προδια-
γραφές του προϊόντος που αγοράσατε μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τη 
συσκευή που απεικονίζεται στη συσκευασία. 
 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.E 
Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η FSNX-1660 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/35/ΕE χαμηλής τάσης και της 
οδηγίας 2014/30/ΕE ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και φέρει τη σήμανση  

 
Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της 
εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα 
http://www.plaisio.gr/ 
 
Πληροφορίες για το περιβάλλον 
Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 
2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε 
είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση  
 
 
 
Αποκομιδή προϊόντων 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟ-
ΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα από-
βλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα 
στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξί-
ωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα 
αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης 
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ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινω-
νήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας. 
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορού-
σαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρα-
καλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εται-
ρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS. 
Τα Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 
Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 
Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 
www.plaisio.gr 
 
 
 

Γενικοί όροι εγγύησης 
 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρή-
σης που την συνοδεύουν. 
Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λει-
τουργίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω. 
 
1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νό-
μιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης 
στην νόμιμη απόδειξη αγοράς. 
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης 
απόδειξης αγοράς. 
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό κα-
θώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατα-
σκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, 
λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαί-
νει την αντικατάσταση της συσκευής. 
4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της 
επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής 
υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. 
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη 
επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από 
την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης 
6. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά 
στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατά-
στασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές 
συνθήκες 
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Τι δεν καλύπτει η εγγύηση 
 
1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, α-
μέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης. 
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλ-
μένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ) 
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετι-
κή από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματο-
δότη και σε μεταβολές της τάσης. 
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγω-
γής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών 
ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ) 
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουρ-
γίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή 
από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγό-
ντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει 
καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογα-
ριασμό τρίτων. 
7.Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα 
/ καταλληλότητα του νερού παροχής. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


