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Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες 
πριν τη χρήση και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πριν από τη χρήση αυτής της ηλεκτρικής συσκευής πρέπει πάντα να 

ακολουθείτε τις εξής βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας: 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 

2. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας 

ρεύματος αντιστοιχεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα ηλεκτρικών 

χαρακτηριστικών της συσκευής. 

3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φις ή σε 

περίπτωση που έχει πάθε ζημιά μετά από πτώση ή έχει υποστεί βλάβη με 

οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο 

εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο, επισκευή, ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση. 

4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να 

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή 

εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι. 

5. Πάντοτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν υπάρχει 

επίβλεψη, καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση 

ή τον καθαρισμό. 

6. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή να αγγίζει 

ζεστές επιφάνειες. 

7. Μη βυθίζετε το πάνω μέρος της συσκευής στο νερό, καθώς μπορεί να 

προκληθεί ηλεκτροπληξία. 

8. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά 
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ή άτομα με αναπηρίες. 

9. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη. 

10. Να κρατάτε τα χέρια σας και τα σκεύη έξω από το δοχείο όταν 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή, για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρών 

τραυματισμών σε άτομα ή βλαβών στη συσκευή. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε σπάτουλα καθαρισμού αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται 

μόνον όταν δεν λειτουργεί η συσκευή. 

11. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ψιλοκόψετε πάγο ή για 

να αναμείξετε σκληρά και στεγνά υλικά, διαφορετικά μπορεί να στομώσει η 

λεπίδα. 

12. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τη 

λεπίδα στη βάση χωρίς έχετε τοποθετήσει πρώτα σωστά το δοχείο. 

13. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά ασφαλισμένο στη θέση του πριν 

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

14. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί 

να προκαλέσουν τραυματισμούς. 

15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την 

προβλεπόμενη. 

16. Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με 

τη συσκευή. 

17. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 

ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές 
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ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες 

σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει 

τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο 

καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, 

εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει επίβλεψη. 

18. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 

19. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί 

να προκαλέσουν τραυματισμούς. 

20. Πριν αφαιρέσετε το καπάκι από το δοχείο, απελευθερώστε το κουμπί 

λειτουργίας και βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Περιμένετε έως ότου τα 

πτερύγια σταματήσουν εντελώς. 

21. Πάντοτε να αφαιρείτε τη λεπίδα πριν χύνετε τα περιεχόμενα από το 

δοχείο. 

22. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. 

Βεβαιωθείτε έχει σταματήσει εντελώς το μοτέρ πριν την αποσυναρμολόγηση. 

23.Οι μεταλλικές λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές, παρακαλούμε να τις 

μεταχειρίζεστε προσεκτικά. 

24. Πάντοτε να κρατάτε από τον άξονα της λεπίδας και όχι από την ίδια τη 

λεπίδα. 

25. Προσέξτε να μην τραυματιστείτε από κακή χρήση. 
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Χρήση ως μπλέντερ (Είναι κατάλληλο για φρούτα και λαχανικά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήκτρο χαμηλής ταχύτητας 

Πλήκτρο υψηλής ταχύτητας 

Μοτέρ 

Εξάρτημα αλέσματος 

Περιστρέψτε αριστερόστροφα 

για να ασφαλίσει στο μοτέρ. 

Για να το αφαιρέσετε, 

περιστρέψτε το δεξιόστροφα 

Ασφάλιση 

Δοχείο με κλίμακα μέτρησης (χωρητικότητα 

700ml). 

Ιδανικό για να αλέσετε μικρές ποσότητες 

φαγητού. Σημείωση: Αυτό το δοχείο 

χρησιμοποιείται μόνο για άλεσμα φαγητού. 

Παρακαλούμε να το καθαρίζετε αμέσως μετά 

το άλεσμα. Μην το χρησιμοποιείτε για ν’ 

αποθηκεύετε φαγητό. 
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Χρήση ως μούλτι (Είναι κατάλληλο για να κόβετε κρέας και να λιώνετε 

σκόρδο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καπάκι 

Μοτέρ 

Τοποθετήστε το μοτέρ στην τρύπα που 

υπάρχει στο καπάκι 

Λεπίδα (η λεπίδα είναι πολύ αιχμηρή. Να είστε 

ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τη μεταχειρίζεστε). 

 

Δοχείο (ιδανικό για να κόβετε καρότα ή κρέας). 

Σημείωση: Αυτό το δοχείο χρησιμοποιείται 

μόνο για άλεσμα φαγητού. Παρακαλούμε να το 

καθαρίζετε αμέσως μετά το άλεσμα. Μην το 

χρησιμοποιείτε για ν’ αποθηκεύετε φαγητό. 
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Χρήση ως αναδευτήρα (Είναι κατάλληλο για ασπράδια αυγού) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοτέρ 

 

Ασφάλιση 

Αναδευτήρας (Ιδανικός για να χτυπάτε ασπράδια αυγών). 

Περιστρέψτε αριστερόστροφα για να ασφαλίσει στο μοτέρ. Για να 

το αφαιρέσετε, περιστρέψτε το δεξιόστροφα 

 

Δοχείο με κλίμακα μέτρησης (χωρητικότητα 

700ml). 

Ιδανικό για μικρές ποσότητες φαγητού. Σημείωση: 

Αυτό το δοχείο χρησιμοποιείται μόνο για άλεσμα 

φαγητού. Παρακαλούμε να το καθαρίζετε αμέσως 

μετά το άλεσμα. Μην το χρησιμοποιείτε για ν’ 

αποθηκεύετε φαγητό. 
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Χρήση ως μπλέντερ 
Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε το μπλέντερ όπως περιγράφεται στην 
ενότητα «Γρήγορος καθαρισμός» αυτών των οδηγιών. 

Ο χρόνος λειτουργίας χωρίς φορτίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 

δευτερόλεπτα.  

Σημαντικό: Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές, να τις μεταχειρίζεστε με προσοχή. 
Βεβαιωθείτε ότι το μπλέντερ είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν 
συναρμολογήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα. 
 
Οδηγίες για τη λειτουργία μπλέντερ 

1.Ο μέγιστος χρόνος χρήσης τη φορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 λεπτό 

και θα πρέπει να υπάρχει 3 λεπτά διάλλειμα μεταξύ δύο χρήσεων. 

2.Για να τοποθετήσετε το αποσπώμενο εξάρτημα στο μοτέρ, περιστρέψτε το 
αριστερόστροφα μέχρι να σφίξει. Για το βγάλετε, απλά περιστρέψτε προς την 
αντίστροφη πλευρά. 
3.Συνδέστε το μπλέντερ στην πρίζα. 
4.Βάλτε το σιγά σιγά μέσα στο δοχείο όπου βρίσκεται το φαγητό σας. Στη 
συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο χαμηλής ταχύτητας ή το 
πλήκτρο υψηλής ταχύτητας για να ξεκινήσετε τη χρήση. 
5.Για να σταματήσετε τη χρήση, απλά απελευθερώστε το πλήκτρο χαμηλής 
ταχύτητας ή το πλήκτρο υψηλής ταχύτητας. 

6.Αν αλέθετε καρότα, κόψτε τα σε μικρά κομμάτια και στη συνέχεια 

τοποθετήστε τα στο δοχείο και ρίξτε νερό. Η μέγιστη ποσότητα καρότων δεν 

μπορεί να ξεπερνά τα 280γρ. και το νερό τα 420γρ. σε κάθε άλεσμα. 

Οδηγίες για τη λειτουργία μούλτι 

1. Ο μέγιστος χρόνος χρήσης τη φορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30 

δευτερόλεπτα και θα πρέπει να υπάρχει 3 λεπτά διάλλειμα μεταξύ δύο 

χρήσεων. 

2.Τοποθετήστε το δοχείο σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια. 

3.Τοποθετήστε τη λεπίδα μέσα στο δοχείο, όπως φαίνεται στην ακόλουθη 

εικόνα. 
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4.Τοποθετήστε το επιθυμητό φαγητό στο δοχείο. 

Σημείωση: Αν θέλετε να αλέσετε κρέας, αφαιρέστε τα κόκκαλα από το κρέας, 

κόψτε σε μικρά κομμάτια και τοποθετήστε τα στο δοχείο. Η ποσότητα του 

κρέατος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200 γρ. σε κάθε άλεσμα. 

5.Τοποθετήστε το καπάκι στο μπολ πιέζοντάς το προς τα κάτω. Για να 

βγάλετε το καπάκι, ανασηκώστε το προς τα πάνω. 

6.Τοποθετήστε το μοτέρ στην τρύπα που υπάρχει στο καπάκι. 

7. Στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο χαμηλής ταχύτητας 

ή το πλήκτρο υψηλής ταχύτητας για να ξεκινήσετε τη χρήση.  

8 Για να σταματήσετε τη χρήση, απλά απελευθερώστε το πλήκτρο χαμηλής 

ταχύτητας ή το πλήκτρο υψηλής ταχύτητας. 

9. Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση, αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή από την 

πρίζα και μετά αφαιρέστε το μοτέρ από το καπάκι περιστρέφοντάς το 

αριστερόστροφα.  

10. Ανοίξτε το καπάκι περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και αφαιρέστε το 

φαγητό. 

Προσοχή: 

-Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τη λεπίδα στη 

βάση χωρίς να έχετε τοποθετήσει πρώτα το δοχείο στη θέση του. 

-Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά ασφαλισμένο στη θέση του πριν 

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

-Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση, πρώτα αφαιρέστε το μοτέρ από το καπάκι και 
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στη συνέχεια το καπάκι από το δοχείο. Ποτέ μην αφαιρείτε το καπάκι μαζί με 

το μοτέρ. 

 

 
 
 
 
Οδηγίες για τη λειτουργία αναδευτήρα   

Ο μέγιστος χρόνος χρήσης τη φορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 λεπτό και 

θα πρέπει να υπάρχει 3 λεπτά διάλλειμα μεταξύ δύο χρήσεων. 

1. Για να τοποθετήσετε το μοτέρ στο εξάρτημα αναδευτήρα, περιστρέψτε τον 
αναδευτήρα αριστερόστροφα μέχρι να σφίξει. Για αφαίρεση, περιστρέψτε τον 
προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. 
3. Τοποθετήστε ασπράδι αυγών μέσα στο δοχείο (2 ασπράδια συνήθως είναι 
αρκετά). 

4. Βάλτε τον αναδευτήρα σιγά σιγά μέσα στο δοχείο όπου βρίσκονται τα 

ασπράδια. Στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο χαμηλής 

ταχύτητας ή το πλήκτρο υψηλής ταχύτητας για να ξεκινήσετε τη χρήση.  

5. Για να σταματήσετε τη χρήση, απλά απελευθερώστε το πλήκτρο χαμηλής 
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ταχύτητας ή το πλήκτρο υψηλής ταχύτητας. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε το αποσπώμενο εξάρτημα.  

Σημείωση: Μη βυθίζετε το αποσπώμενο εξάρτημα του μπλέντερ σε νερό γιατί 

με τον καιρό μπορεί να ξεπλυθεί η απαραίτητη λίπανση που υπάρχει στα 

ρουλεμάν.  

2. Πλύντε το αποσπώμενο στέλεχος σε τρεχούμενο νερό, χωρίς να 

χρησιμοποιήσετε σκληρά καθαριστικά ή απορρυπαντικά. Αφού 

ολοκληρώσετε τον καθαρισμό του αποσπώμενου στελέχους, τοποθετήστε το 

σε όρθια θέση ώστε να φύγει το νερό που έχει τυχόν μπει μέσα του. Μπορείτε 

να πλύνετε το εξάρτημα σε πλυντήριο πιάτων. 

3. Πλύντε τα δύο δοχεία, τον αναδευτήρα και τη λεπίδα με ζεστό 

σαπουνόνερο. Το μπολ και ο αναδευτήρας δεν συνιστάται να τοποθετούνται 

στο πλυντήριο πιάτων καθώς το πλαστικό εξάρτημα χαλάει με την 

παρατεταμένη πλύση σε πλυντήριο πιάτων. 

4. Σκουπίστε τη μονάδα του μοτέρ με ένα νοτισμένο πανί. Ποτέ μην την 

βυθίζετε στο νερό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. 

5. Σκουπίστε καλά για να στεγνώσει.  

Προσοχή: Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές, να τις μεταχειρίζεστε με προσοχή. 

Γρήγορος καθαρισμός 

Μεταξύ των διαφόρων εργασιών αλέσματος, γεμίστε μέχρι τη μέση το δοχείο 

με νερό και ενεργοποιήστε το μπλέντερ για μερικά δευτερόλεπτα. 
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Σωστή απόρριψη του προϊόντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.E. 

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή  Blender Nuvelle 

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 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά 

τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά 

απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 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 μπορούσαν να προκληθούν από την 

ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

Μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του 

περιβάλλοντος! Μην ξεχνάτε να τηρείτε τους 

τοπικούς κανονισμούς. Δώστε τον άχρηστο 

ηλεκτρικό εξοπλισμό σας σε ένα κατάλληλο 

κέντρο διάθεσης τέτοιων απορριμμάτων.  
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ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες 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, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την 

συνοδεύουν. 

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας,σύμφωνα 

με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω. 

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη 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 καθώς και το κόστος 

εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν 

περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. 

Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει 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 αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος 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 εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση 

από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης. 

2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης 

της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ) 

3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την 

αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της 

τάσης. 

4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες 

διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής 

κλπ) 

5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, 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 διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, 
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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 καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα/ καταλληλότητα 

του νερού παροχής. 

 

 




