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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό 
το προϊόν της εταιρείας μας. Αυτές οι  
οδηγίες χρήσης έχουν γραφτεί με γνώ-
μονα την καλύτερη κατανόηση και την 
μέγιστη απόδοση που μπορείτε να έχε-
τε από τη συσκευή σας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥ-
ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙ-
ΘΑΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
I. Οδηγίες Ασφάλειας 
II. Εξαρτήματα και αξεσουάρ 
III. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
IV. Χρήση 
V. Καθαρισμός και συντήρηση 

 
I. Οδηγίες ασφάλειας 
• Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγί-

ες. 
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για 

χρήση από παιδιά ή από άτομα με 
μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή 
πνευματικές ικανότητες ή άτομα που 
δεν έχουν επαρκείς γνώσεις και ε-
μπειρία, εκτός κι αν υπάρχει επίβλε-
ψη ή τους δοθούν οδηγίες σχετικά με 
τη χρήση της συσκευής. 

• Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη ώ-
στε τα παιδιά να μην παίζουν με τη 
συσκευή. 

• Εκτός κι αν υπάρχει επίβλεψη ή σω-
στή διαχείριση σχετικά με τη χρήση 
της συσκευής από άτομο υπεύθυνο 
για την ασφάλεια, η συσκευή δεν 
προορίζεται για χρήση από άτομα με 
φυσικές ή πνευματικές αναπηρίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παι-
διών) ή από άτομα χωρίς εμπειρία 
και γνώσεις. 

• Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά 
ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 

• Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, 
ελέγξτε αν η τάση ρεύματος είναι κα-
τάλληλη γι’ αυτήν, ανατρέχοντας 
στην ετικέτα ηλεκτρικών στοιχείων 
που υπάρχει πάνω στη συσκευή. 

• Θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή 
σε πρίζα που να καλύπτεται από 
ασφάλεια τουλάχιστον 10 αμπέρ.  

• Ποτέ να μην τραβάτε από το καλώ-
διο ρεύματος για να αποσυνδέσετε 
τη συσκευή από το ρεύμα. Να τρα-
βάτε από το φις. 

• Ποτέ να μην τσακίζετε ή πατάτε το 
καλώδιο ρεύματος και να μην το α-
φήνετε να κρέμεται από αιχμηρές 
γωνίες. 

• Μην αφήνετε τη συσκευή να πατά 
πάνω στο καλώδιο ρεύματος γιατί 
μπορεί να φθαρεί το μονωτικό κά-
λυμμα του καλωδίου. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν 
υποστεί φθορά το καλώδιο ρεύμα-
τος. Επικοινωνήστε με έναν εξειδι-
κευμένο ηλεκτρολόγο. Μην προ-
σπαθήσετε να επισκευάσετε το κα-
λώδιο ρεύματος από μόνοι σας γιατί 
υπάρχει κίνδυνος! 

• Ποτέ να μην αφήνετε τη συσκευή 
χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργο-
ποιημένη και να την κρατάτε μακριά 
από παιδιά ή από αναπήρους. 

• Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιή-
σετε τη συσκευή σε περίπτωση που 
έχει υποστεί βλάβη. 

• Τα οξέα, η ακετόνη και τα διαλυτικά 
μπορεί να προκαλέσουν φθορά και 
να διαβρώσουν τα διάφορα εξαρτή-
ματα της συσκευής. 

• Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε το σω-
λήνα της σκούπας για να σκουπίσε-
τε άτομα ή ζώα. 

• Ποτέ να μη ρίχνετε τη συσκευή μέσα 
σε νερό αλλά ούτε και να ρίχνετε νε-
ρό πάνω στη συσκευή. 

• Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε τη συ-
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σκευή για να καθαρίζετε υγρές πε-
ριοχές ή να σκουπίζετε υγρά. 

• Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ε-
ξαρτήματα και ανταλλακτικά. 

• Για επισκευές και ανταλλακτικά, επι-
κοινωνήστε με κάποιον εξειδικευμένο  
τεχνικό. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να 
καθαρίζετε ανθρώπους ή ζώα. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς 
να έχετε τοποθετήσει τα φίλτρα της. 

• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν 
καθαρίζετε σκάλες. 

• Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε 
μπαλαντέζα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει 
υποστεί βλάβη το καλώδιο ρεύματος. 

• Αυτή η συσκευή είναι ειδικά σχεδια-
σμένη για οικιακή χρήση και δεν είναι 
κατάλληλη για εμπορική χρήση. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς 
να έχετε τοποθετήσει σακούλα ηλε-
κτρικής σκούπας στο εσωτερικό της. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ να μη χρη-
σιμοποιείτε τη συσκευή για να κα-
θαρίζετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά δια-
λυτικά, αντικείμενα που είναι εμπο-
τισμένα με διαλυτικά, εκρηκτικές 
σκόνες, υγρά όπως βενζίνη, λάδια, 
οινόπνευμα, διαλυτικά και αντικείμε-
να με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 

60oC. Θα προκληθεί επικίνδυνη έ-
κρηξη και υπάρχει κίνδυνος πυρκα-
γιάς! 

 
II. Εξαρτήματα και αξεσουάρ 
Ακολουθεί μια λίστα με τα κύρια εξαρ-
τήματα και  αξεσουάρ της συσκευής: 

 
A. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
Αυτή η ομάδα εξαρτημάτων περιλαμ-
βάνει το μοτέρ, το πάνω κάλυμμα, τον 
διακόπτη on/off (ενεργοποίησης/ απε-
νεργοποίησης), το πεντάλ μαζέματος 
του καλωδίου, τη σακούλα σκόνης και 

άλλα εξαρτήματα. 
A1. Πάνω κάλυμμα  
A2. Πεντάλ ενεργοποίησης/ απενερ-
γοποίησης (On/Off) 
A3. Πεντάλ μαζέματος καλωδίου  
A4. Αύξηση ισχύος αναρρόφησης  
A5. Μείωση ισχύος αναρρόφησης  
A6. Οθόνη LCD  
A7. Υποδοχή σωλήνα αναρρόφησης  
A8. Κλιπ ασφάλισης πάνω καλύμμα-
τος  
A9. Λαβή 
A10. Θήκη φίλτρου Hepa  
A11. Κάλυμμα φίλτρου Hepa  
A12. Φίλτρο Hepa  
A13. Σπογγώδες φίλτρο 
A14. Φίλτρο προστασίας μοτέρ  
A15. Συγκρατητικό σακούλας  
A16. Σακούλα με μικρο-ίνες  
A17. Χάρτινη σακούλα  

 
B. ΣΩΛΗΝΕΣ 
Αυτή η ομάδα εξαρτημάτων περιλαμ-
βάνει τους σωλήνες (εύκαμπτους και 
μη) της συσκευής. 
B1. Εύκαμπτος σωλήνας  
B2. Τηλεσκοπικός, άκαμπτος σωλή-
νας  
B3. Εξάρτημα σύνδεσης στη σκούπα 
B4. Χειρολαβή  

 
C. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ 
Μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο 
αξεσουάρ, ανάλογα με την εργασία 
καθαρισμού που θέλετε να επιτελέσε-
τε. 
C1. Αθόρυβη βούρτσα με πεντάλ  
C2. Ακροφύσιο για χαραμάδες 
C3. Στρογγυλή βούρτσα  
C4. Μικρή βούρτσα 
C5. Βάση για τα αξεσουάρ  
C6. Βούρτσα Turbo  
C7. Ακροφύσιο για σκληρά πατώματα 
και για παρκέ 
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III. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μοντέλο : Nuvelle NVC-CE2 
Τάση: Εναλλασ. ρεύμα 220-240V    
Συχνότητα: 50/60Hz 
Ισχύς: 700W 
Καλώδιο ρεύματος: 9 μέτρα.  
Επίπεδο θορύβου: 61 dB 

 
IV. ΧΡΗΣΗ 

• Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα τραβώντας 
το κλιπ ασφάλισής του προς τα πά-
νω. 

• Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί το φίλτρο 
προστασίας του μοτέρ. Αν δεν είναι 
τοποθετημένο, τοποθετήστε το. 

• Τοποθετήστε τη σακούλα σκόνης στο 
εσωτερικό της σκούπας. Βεβαιωθείτε 
ότι θα την τοποθετήσετε σωστά. 

• Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα 
στην υποδοχή Α7. 

• Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα με 
τον εύκαμπτο σωλήνα και στη συνέ-
χεια συνδέστε το επιθυμητό αξεσουάρ 
σκουπίσματος στην άκρη του τηλε-
σκοπικού σωλήνα (Β2). 

• Ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τη 
χρήση των αξεσουάρ για αποτελε-
σματικό καθάρισμα:  
» Η αθόρυβη βούρτσα με πεντάλ 

χρησιμοποιείται για καθαρισμό επι-
φανειών όπως μοκέτες, χαλιά, παρ-
κέ, πλακάκια και μάρμαρα. 

» Το ακροφύσιο για χαραμάδες χρη-
σιμοποιείται για να σκουπίζετε μι-
κρά σωματίδια όπως σκόνη, ψίχου-
λα κ.ά. από στενά σημεία όπως κα-
λοριφέρ, συρτάρια, γωνίες κ.ά. 

» Ο τηλεσκοπικός σωλήνας μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και χωρίς κά-
ποιο εξάρτημα στην άκρη του. Σ’ 
αυτή την περίπτωση χρησιμοποιεί-
ται για να σκουπίζετε ψίχουλα, τρί-
χες κ.ά. 

» Η μικρή βούρτσα χρησιμοποιείται 
για να καθαρίζετε μαξιλάρια, στρώ-

ματα και καναπέδες. 
» Η βούρτσα Turbo χρησιμοποιείται 

ειδικά για τον αποτελεσματικό κα-
θαρισμό χαλιών και μοκετών. 

» Το ακροφύσιο για σκληρά πατώμα-
τα και για παρκέ χρησιμοποιείται για 
σκληρά πατώματα και παρκέ. 

• Τραβήξτε το καλώδιο στο επιθυμητό 
μήκος. Κρατήστε το καλώδιο από το 
φις ρεύματος και συνδέστε το στην 
επιθυμητή πρίζα ρεύματος. 

• Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας 
το πεντάλ ενεργοποίησης απενεργο-
ποίησης (on/ off) ή χρησιμοποιήστε το 
πλήκτρο on/off που υπάρχει στη χει-
ρολαβή. 

• Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ α-
ναρρόφησης στο επιθυμητό επίπεδο 
πιέζοντας τα πλήκτρα αύξησης/ μεί-
ωσης ισχύος αναρρόφησης. 

• Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση της 
συσκευής: 
» Απενεργοποιήστε τη συσκευή και 

αποσυνδέστε την από την πρίζα 
ρεύματος.   

» Μαζέψτε το καλώδιο ρεύματος πιέ-
ζοντας το πεντάλ μαζέματος του κα-
λωδίου ρεύματος. 

Προειδοποίηση! Να μαζεύετε το 
καλώδιο ρεύματος μόνο αν είναι 
στεγνό. Αν το καλώδιο είναι βρεγ-
μένο ή υγρό,  μην το μαζέψετε αλλά 
να περιμένετε πρώτα να στεγνώ-
σει. 
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συ-

σκευή, τοποθετήστε την αθόρυβη 
βούρτσα με πεντάλ στην οριζόντια ή 
στην κάθετη θέση αποθήκευσης της 
σκούπας. 

• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας 
σε εξωτερικούς χώρους ή σε θερμο-
κρασίες παγετού. 

• Να κοιτάτε την ένδειξη γεμάτης σα-
κούλας. Αν ανάβει με κόκκινο χρώ-
μα σημαίνει ότι : 
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» Η σακούλα έχει γεμίσει, αντικατα-
στήστε την. 
» Κάποιος σωλήνας έχει φράξει από 

ξένα αντικείμενα. Καθαρίστε τους 
σωλήνες και τα εξαρτήματα σκου-
πίσματος. 

• Αντικατάσταση της σακούλας της 
σκούπας: 
» Απενεργοποιήστε τη συσκευή και 

αποσυνδέστε την από την πρίζα 
ρεύματος. 

» Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα 
τραβώντας τον ώστε να βγει από 
την υποδοχή του σωλήνα αναρ-
ρόφησης (Α7). 

» Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα τραβώ-
ντας το κλιπ ασφάλισής του προς 
τα πάνω. 

» Τραβήξτε έξω το συγκρατητικό 
σακούλας κρατώντας το από τις 
εγκοπές στις άκρες του. 

» Αφαιρέστε την σακούλα τραβώ-
ντας την προς τα κάτω ενώ κρατά-
τε το συγκρατητικό σακούλας. 

» Προμηθευτείτε μια καινούρια σα-
κούλα και τοποθετήστε την καλά 
στο συγκρατητικό σακούλας. Το-
ποθετήστε το στη θέση του. Μπο-
ρείτε να προμηθευτείτε νέες σα-
κούλες από το εξουσιοδοτημένο 
σέρβις μας. 

» Κλείστε το πάνω κάλυμμα. 
Προειδοποίηση: Το πάνω κάλυμμα 
της συσκευής δεν κλείνει αν δεν 
έχετε τοποθετήσει σακούλα σκό-
νης. Μην το πιέζετε πολύ δυνατά. 

 
V. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή 
από τη ρεύμα πριν ξεκινήσετε οποια-
δήποτε εργασία καθαρισμού και συ-
ντήρησης. 

• Μετά τη χρήση να καθαρίζετε πάντα 
τον εύκαμπτο σωλήνα, τους υπόλοι-
πους σωλήνες, τα φίλτρα και τα εξαρ-

τήματα. 
• Για να εξασφαλίσετε εξαιρετική υγιει-

νή και να παρατείνετε τη διάρκεια 
ζωής της ηλεκτρικής σκούπας, μην 
την αφήνετε ποτέ βρώμικη. 

• Καθαρίστε την επιφάνεια, τους σωλή-
νες και τα εξαρτήματα της συσκευής 
με μια υγρή πετσέτα και στη συνέχεια 
σκουπίστε με στεγνή πετσέτα. 

• Μετά τη χρήση φυλάξτε τα εξαρτήμα-
τα στη βάση εξαρτημάτων. Ελέγξτε 
μήπως  το καλώδιο έχει υποστεί 
φθορά κατά το μάζεμα. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρ-
τήματα και ανταλλακτικά για να εξα-
σφαλίσετε αποτελεσματικό σκούπι-
σμα, να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής 
της ηλεκτρικής σκούπας και να επω-
φεληθείτε από την εγγύηση. Μπορεί-
τε να αγοράσετε ανταλλακτικά και ε-
ξαρτήματα από το εξουσιοδοτημένο 
σέρβις. 

• Να ελέγχετε πάντα το φίλτρο HEPA. 
Εάν είναι βρώμικο: 
» Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου 

HEPA χρησιμοποιώντας το κλιπ 
ασφάλισής του. 

» Αφαιρέστε το φίλτρο Hepa. 
» ΜΗ χρησιμοποιείτε φίλτρα που έ-

χουν υποστεί ζημιά ή έχουν σκιστεί 
και αλλάξτε τα με καινούρια φίλτρα. 
Μπορείτε να αγοράσετε εξαρτήματα 
από το εξουσιοδοτημένο σέρβις. 

» Πλύντε το φίλτρο με νερό και αφή-
στε το να στεγνώσει. Ποτέ μην βά-
ζετε το φίλτρο στη σκούπα ενώ εί-
ναι υγρό! ΜΗΝ χρησιμοποιείτε χη-
μικά, απορρυπαντικά κ.λπ. για να 
καθαρίσετε τα φίλτρα. 

» Τοποθετήστε και πάλι τα φίλτρα 
στην ηλεκτρική σκούπα. 

» Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χω-
ρίς να έχετε τοποθετήσει το φίλτρο 
HEPA. 

» Το φίλτρο HEPA πρέπει να αντικα-
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θίσταται τουλάχιστον μία φορά κά-
θε 6 μήνες. 

» Για να καθαρίσετε το προστατευτι-
κό φίλτρο του μοτέρ: 

» Απενεργοποιήστε τη συσκευή και 
αποσυνδέστε την από την πρίζα. 

» Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα. 
» Αφαιρέστε το συγκρατητικό σακού-

λας. 
» Αφαιρέστε τη σακούλα και στη συ-

νέχεια το φίλτρο του μοτέρ, τρα-
βώντας το ώστε να βγει από τη 
θήκη του. 

» Πλύντε το φίλτρο με νερό και α-
φήστε το να στεγνώσει. Μην το-
ποθετήσετε σε καμία περίπτωση 
υγρό φίλτρο μέσα στη σκούπα! 

» Αφού στεγνώσει, τοποθετήστε ξανά 
το φίλτρο στη θέση του. 

» Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα 
φίλτρα με καινούργια. Μπορείτε 
να αγοράσετε φίλτρα από το ε-
ξουσιοδοτημένο σέρβις. 

» Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
χωρίς να έχετε τοποθετήσει το 
φίλτρο  μοτέρ. 

 
 
 
 

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει 
ότι το προϊόν αυτό δεν πρέ-
πει να πεταχτεί στα οικιακά 
απορρίμματα σε όλη την 
Ε.Ε.. Προκειμένου να απο-
φευχθούν τυχόν αρνητικές 
συνέπειες στο περιβάλλον ή 

στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέ-
λεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυ-
κλώστε με υπευθυνότητα, για την 
προώθηση της βιώσιμης επαναχρησι-
μοποίησης των υλικών πόρων. Για να 
επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συ-
σκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστή-
ματα επιστροφής και συλλογής ή επι-
κοινωνήστε με το κατάστημα από όπου 

αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να 
παραλάβουν αυτό το προϊόν για ανα-
κύκλωση με σεβασμό στο περιβάλλον. 
 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Ε.E. 
Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η 
συσκευή NVC-CE2 συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/35/ΕE 
χαμηλής τάσης και της οδηγίας 
2014/30/ΕE ηλεκτρομαγνητικής συμβα-
τότητας και φέρει τη σήμανση   

 
Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφω-
σης μπορείτε να ζητήσετε από τα γρα-
φεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕ-
ΣΗ 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 Ια-
νουαρίου 2003, σχετικά με τον περιο-
ρισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυ-
νων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και η-
λεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την 
ακόλουθη σήμανση  
 
 
Αποκομιδή προϊόντων 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙ-
ΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με 
τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περι-
λαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και 
επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη 
χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει 
να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα 



8 

οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέ-
φονται στο σημείο πώλησης ή σε κα-
τάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρι-
κού 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 περι-
βάλλον και την ανθρώπινη υγεία που 
θα μπορούσαν να προκληθούν από 
την ακατάλληλη απόρριψη του προϊό-
ντος αυτού. Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυ-
τού του προϊόντος, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του δήμου σας ή με την εταιρεία 
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, βε-
βαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες 
χρήσης που την συνοδεύουν. 
Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη 
συσκευή καλύπτεται από εγγύηση κα-
λής λειτουργίας,σύμφωνα με τους ό-
ρους που προβλέπονται παρακάτω. 
 
1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομη-
νία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται 
στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει 
χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγρά-
φεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη 
αγοράς. 
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδει-
ξη του εντύπου εγγύησης και της νόμι-
μης απόδειξης αγοράς. 
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για 
οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτι-

κό καθώς και το κόστος εργασίας αντι-
κατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει 
μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και 
δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, ό-
πως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, 
εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία 
περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατά-
σταση 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 επι-
λογή και ευθύνη του πελάτη. 
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευ-
ασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με 
αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της 
συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών 
ημερών από την ενημέρωση του πελά-
τη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης 
6. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η 
εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλει-
στικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί 
για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή 
αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊό-
ντος που δεν λειτουργεί κανονικά και 
υπό φυσιολογικές συνθήκες 
 
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση 
 
1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη 
οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατά-
σταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη 
συντήρησης. 
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν 
κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας 
εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευ-
ής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μετα-
φοράς κτλ) 
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλε-
κτρική σύνδεση με τάση ρεύματος δια-
φορετική από την αναγραφόμενη στην 
πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμέ-
νο ρευματοδότη και σε μεταβολές της 
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τάσης. 
4. Εξωγενών παραγόντων για τους 
οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο 
παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις η-
λεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των 
προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της 
συσκευής κλπ) 
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λει-
τουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για 
ζημιές που προκαλούνται από το προϊ-
όν ή από σφάλματα λειτουργίας του 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 
διαφυγόντων 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 λογαριασμό τρίτων. 
7.Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύ-
πτονται βλάβες που οφείλονται στην 
ποιότητα/ καταλληλότητα του νερού 
παροχής 
  
 




