
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ 

Γηαβάζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο πξνζεθηηθά, θαζώο ζαο παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα, ηε 

ρξήζε θαη ηε θξνληίδα. Φπιάμηε ηηο πξνζεθηηθά γηα επόκελε ρξήζε. 

Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπαζία θαη ζηγνπξεπηείηε όηη ε ζπζθεπή είλαη άζηθηε, πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα ην θαιώδην παξνρήο 

ξεύκαηνο.  

Σα κέξε ηεο ζπζθεπαζίαο (πιαζηηθέο ζαθνύιεο, πνιπζηπξέλην θ.η.ι.) δελ πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα ζε παηδηά γηα 

λα πξνζηαηεπηνύλ από πεγέο πηζαλνύ θηλδύλνπ.  

Πξηλ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζηγνπξεπηείηε όηη ε ηάζε ηνπ ξεύκαηνο είλαη ζύκθσλε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηεο ζπζθεπήο. 

Δάλ ην θηο ηεο ζπζθεπήο δελ ηαηξηάδεη ζηελ πξίδα, δώζηε ην γηα αληηθαηάζηαζε κόλν ζε εμεηδηθεπκέλν ηερληθό, ν 

νπνίνο ζα εμαζθαιίζεη επηπιένλ όηη ηα θαιώδηα ηεο πξίδαο είλαη θαηάιιεια γηα ηελ απνξξόθεζε ηζρύνο ηεο 

ζπζθεπήο ζαο.  

Γεληθά, ε ρξήζε κεηαζρεκαηηζηώλ γηα δηαθνξεηηθέο πξίδεο θαη/ή επεθηάζεηο δε ζπληζηώληαη. Δάλ είλαη απαξαίηεην, 

παξαθαιώ ρξεζηκνπνηείζηε κόλν απινύο ή πνιιαπινύο κεηαζρεκαηηζηέο θαη επεθηάζεηο ζε ζπκκόξθσζε κε ηνπο 

θαλόλεο αζθαιείαο ζε ηζρύ, εμαζθαιίδνληαο όηη ην όξην ηεο δπλαηόηεηαο απνξξόθεζεο πάλσ ζηνπο απινύο 

κεηαζρεκαηηζηέο θαη ηηο επεθηάζεηο θαη ην αλώηαην όξην ηζρύνο πάλσ ζηνλ πνιιαπιό κεηαζρεκαηηζηή δελ 

ππεξβαίλνληαη. 

Η αζθαιήο ρξήζε ηεο ζπζθεπήο εμαζθαιίδεηαη κόλν εάλ είλαη ζσζηά γεησκέλε. Δάλ είλαη απαξαίηεην θαιέζηε 

ειεθηξνιόγν γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξίδαο. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ επζύλεηαη γηα βιάβεο πνπ νθείινληαη ζηελ κε γείσζε 

ηεο ζπζθεπήο. 

ε πεξίπησζε βιάβεο θαη/ή θαθήο ρξήζεο, απελεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή θαη κελ ηελ επεμεξγαζηείηε. Γηα επηζθεπή 

θαιέζηε κόλν ην θέληξν εμππεξέηεζεο πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη δεηήζηε απζεληηθά 

αληαιιαθηηθά. Η κε ηήξεζε απηώλ ησλ θαλόλσλ κπνξεί λα απεηιήζεη ηελ αζθάιεηά ζαο.   

Δάλ ην θαιώδην έρεη ππνζηεί δεκηά, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ αληηπξόζσπό ηνπ ή 

παξόκνηαο θαηάξηηζεο άηνκα γηα λα απνθεπρζνύλ θίλδπλνη. 

Η εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Μηα ιάζνο εγθαηάζηαζε κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε δεκηά ζε αλζξώπνπο, θαηνηθίδηα ή αληηθείκελα, γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη ππεύζπλνο ν 

θαηαζθεπαζηήο, θαη λα ραζεί ε εγγύεζε.  

Απηή ε ζπζθεπή πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εηδηθή ηεο ρξήζε.  

Οπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ζεσξείηαη αθαηάιιειε θαη θαη’ επέθηαζε επηθίλδπλε. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη 

ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθύςεη από αθαηάιιειε, ιαλζαζκέλε ή απξόζεθηε ρξήζε. Η ρξήζε ηεο 

ζπζθεπήο ζπλεπάγεηαη ηελ ηήξεζε θάπνησλ θαλόλσλ όπσο: 

 κελ αγγίδεηε ηε ζπζθεπή κε βξεγκέλα ή λσπά ρέξηα· 

 κε ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κε γπκλά πόδηα· 

 κελ αθήλεηε παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζπζθεπή ρσξίο επίβιεςε· 

 κε ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή θνληά ζε εθξεθηηθέο θαη/ή εύθιεθηεο νπζίεο· 

 κελ ηξαβάηε ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο ή ηε ζπζθεπή θαζεαπηή γηα λα ηελ απνζπλδέζεηε από ηελ πξίδα· 

 κελ εθζέηεηε ηε ζπζθεπή ζε αηκνζθαηξηθνύο παξάγνληεο όπσο βξνρή, ήιην … 

Πξηλ ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε ζπληήξεζε, απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα. 

Με δηαηεξείηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα όηαλ δελ ηε ρξεζηκνπνηείηε. 

Δάλ απνθαζίζεηε λα κε ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά ηε ζπζθεπή, θαηαζηήζηε ηελ άρξεζηε θόβνληαο απιώο ην θαιώδην 

ηξνθνδνζίαο αθνύ βγάιεηε ην θηο από ηελ πξίδα. Δπίζεο θαηαζηξέςηε θαη όια ηα εμαξηήκαηα, εηδηθά γηα ηα παηδηά 

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παίμνπλ καδί ηνπο. 

 

ςμβοςλέρ σπήζηρ 

Υξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κόλν γηα ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη κελ ηε ρξεζηκνπνηείηε ζε 

πεξνύθα ή ηξίρεο δώσλ ή αληηθείκελα. 

Η είζνδνο θαη έμνδνο ηνπ αέξα δε ζα πξέπεη λα είλαη πνηέ κπινθαξηζκέλεο. 

Κξαηήζηε ηα καιιηά ζαο καθξηά από ηελ είζνδν ηνπ αέξα. Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε θνληά ζε ραξηνπεηζέηα ή παξόκνηα 

πξντόληα. 

Φπιάμηε ηε καθξηά από παηδηά, εάλ δελ είλαη ππό ζηελή επίβιεςε ελειίθνπ. 

Βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή δελ πγξαίλεηαη θαη όηη δελ ηε ρξεζηκνπνηείηε κε βξεγκέλα ρέξηα. Δάλ ρξεηαζηεί λα 

αθνπκπήζεηε θάησ ηε ζπζθεπή απελεξγνπνηήζηε ηελ πξώηα ζε θάζε πεξίπησζε. 

Μελ αγγίδεηε ηα θαπηά κέξε ηεο ζπζθεπήο όηαλ ηε ρξεζηκνπνηείηε. Τπάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκώλ θαη εγθαπκάησλ. 

Η γξίιηα εηζόδνπ ηνπ αέξα ζα είλαη απηνκάησο θαπηή κεηά ηε ρξήζε. Σν θαιώδην ηξνθνδνζίαο δελ πξέπεη λα αγγίδεη 

ηε ζπζθεπή. 

 

 

 

 

 



Πεπιγπαθή πποϊόνηορ 

1. ηόκην εμόδνπ αέξα 

2. Γξίιηα εηζόδνπ αέξα 

3. ηελό αθξνθύζην 

4. Κνπκπί θξύνπ αέξα 

5. Δπηινγέαο ζεξκνθξαζίαο 

6. Δπηινγέαο έληαζεο αέξα 

7. Λαβή 

8. Γάληδνο αλάξηεζεο 

9. Καιώδην ηξνθνδνζίαο 

 

Υπήζη 

Με ηνλ επηινγέα έληαζεο αέξα (6) κπνξείηε λα επηιέμεηε ηε ξνή αέξα κε βάζε ηηο αλάγθεο ζαο. 

Ρπζκίζεηο 

0: απελεξγνπνηεκέλν 

1: κέηξηα έληαζε αέξα, γηα ήπην ζηέγλσκα ησλ ιεπηώλ θαη ειαθξώο βξεγκέλσλ καιιηώλ 

2: ηζρπξόηεξε έληαζε, γηα γξεγνξόηεξν ζηέγλσκα 

 

Με ηνλ επηινγέα ζεξκνθξαζίαο (5) κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα/ 

1: ρακειή ζεξκνθξαζία 

2: κέηξηα ζεξκνθξαζία 

3: πςειή ζεξκνθξαζία 

 

Κοςμπί κπύος αέπα 

«Κιεηδώζηε» ην ρηέληζκά ζαο ρσξίο λα μεξάλεηε ηα καιιηά. Πηέδνληαο ην θνπκπί ν θξύνο αέξαο ζα ζηακαηήζεη. 

 

ηενό ακποθύζιο 

Με ην ζηελό αθξνθύζην, ε ξνή αέξα εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, γηα λα δεκηνπξγήζεηε ρηελίζκαηα 

επθνιόηεξα. Απηό ην εμάξηεκα ζαο επηηξέπεη λα ζπγθεληξώλεηε ηνλ αέξα απεπζείαο πάλσ ζηηο ηνύθεο, γηα 

επθνιόηεξν ρηέληζκα. 

 

Καθαπιζμόρ ηηρ γπίλιαρ αέπα 

Αθαηξέζηε ηε γξίιηα αξηζηεξόζηξνθα, εάλ είλαη απαξαίηεην, θαζαξίζηε ηε κε βξεγκέλν παλί. 

Αλαξηήζηε ην ζεζνπάξ όηαλ νινθιεξώζεηε ηε ρξήζε ηνπ από ηνλ γάληδν. 

 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά 

Ιζρύο: 2000-2200W 

Σξνθνδνζία: 220-240V ~ 50/60Hz 

 

 

Για κάθε λόγο βεληίωζηρ, η Beper διαηηπεί ηο δικαίωμα να ηποποποιήζει ή να βεληιώζει ηο πποϊόν σωπίρ 
ειδοποίηζη.  

 

Η επξσπατθή νδεγία 2011/65/EU ζρεηηθά κε ηα Απόβιεηα εηδώλ Ηιεθηξηθνύ θαη Ηιεθηξνληθνύ 

Δμνπιηζκνύ (ΑΗΗΔ) απαηηεί νη παιηέο νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο λα κελ απνξξίπηνληαη ζηνπο 

ηππηθνύο δεκνηηθνύο θάδνπο ζθνππηδηώλ. Οη παιηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπιιέγνληαη μερσξηζηά ώζηε 

λα δηεπθνιύλεηαη ε αμηνπνίεζε θαη ε αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη λα κεηώλεηαη ε 

επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ θαη ζην πεξηβάιινλ. Σν ζύκβνιν ηνπ θάδνπ κε ην Υ ζαο 

ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζή ζαο όηαλ πεηάηε ηε ζπζθεπή λα ζπιιέγεηαη μερσξηζηά. 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΓΤΗΗ 

Απηή ε ζπζθεπή έρεη ειεγρζεί ζην εξγνζηάζην. Από ηελ εκέξα αγνξάο ηζρύεη εγγύεζε 24 κελώλ γηα ειαηηώκαηα 

πιηθώλ θαη θαηαζθεπήο. Γηα ηε ρξήζε ηεο εγγύεζεο ζα πξέπεη λα επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο καδί κε ην 

πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο.   

Η εγγύηζη ιζσύει μόνο με ηο πιζηοποιηηικό εγγύηζηρ και ηην απόδειξη αγοπάρ πος αποδεικνύει ηην 

ημεπομηνία αγοπάρ και ηο μονηέλο ηηρ ζςζκεςήρ.  

Γηα ηερληθή ππνζηήξημε, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε απεπζείαο κε ηνλ έκπνξν ή ηα θεληξηθά καο, ώζηε λα δηαηεξήζεηε 

ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ΝΑ ΜΗΝ αθπξώζεηε ηελ εγγύεζε. 

Όποι εγγύηζηρ 

Δάλ ε ζπζθεπή παξνπζηάζεη θάπνην πξόβιεκα ιόγσ ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο ή/θαη πιηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο 

ηεο εγγύεζεο, εγγπόκαζηε δσξεάλ επηζθεπή ππό ηνλ όξν όηη: 

 Η ζπζθεπή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά θαη γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη 

 Η ζπζθεπή δελ έρεη παξαπνηεζεί, αιιηώο δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί.  

 Θα επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο 

 Σπρόλ θπζηθή θζνξά ηεο ζπζθεπήο ιόγσ ρξήζεο δελ ζα θαιπθζεί από ηελ παξνύζα εγγύεζε. 

Καη’ επέθηαζε, νπνηνδήπνηε θνκκάηη πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπάζεη από αηύρεκα ή κέξε πνπ θαηαλαιώλνληαη κε 

εκθαλή ζεκάδηα θζνξάο (όπσο ιάκπεο, κπαηαξίεο, κέξε πνπ παξάγνπλ ζεξκόηεηα…)θαη ηα αηζζεηηθά θνκκάηηα 

εμαηξνύληαη από ηελ εγγύεζε, θαζώο θαη θάζε αιινίσζε πνπ πξνθύπηεη από ηε κε εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ρξήζεο, 

από ηελ ακέιεηα θαηά ηε ρξήζε θαη/ή ηε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, ηελ απξνζεμία, ηε ιάζνο ή αθαηάιιειε 

εγθαηάζηαζε, ηε δεκηά θαηά ηε κεηαθνξά θαη νπνηαδήπνηε άιιε δεκηά πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή. 

Γηα θάζε βιάβε πνπ δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί εληόο ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο, ε ζπζθεπή ζα αληηθαζίζηαηαη δσξεάλ.  

ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ην ηκήκα πξνο αληηθαηάζηαζε ιόγσ ειαηηώκαηνο, ζξαύζεο ή δπζιεηηνπξγίαο είλαη έλα 

αμεζνπάξ θαη/ή έλα αθαηξνύκελν κέξνο ηνπ πξντόληνο, ε Beperδηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη κόλν ην 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη όρη όιν ην πξντόλ.  

Σεσνική ςποζηήπιξη 

Αθόκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο πάληα ζα επηθεληξσλόκαζηε ηελ επηζθεπή ειαηησκαηηθώλ ζπζθεπώλ. Γηα 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη/ή επηζθεπέο κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε απεπζείαο ζηελ παξαθάησ 

δηεύζπλζε: 

Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν ζηε ρώξα ζαο ή κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ ηεο Beper ζην email 

assistenza@beper.com, ην νπνίν ζα πξνσζήζεη ην αίηεκά ζαο ζηνλ αληηπξόζσπν ηεο ρώξαο ζαο 

 

 

Αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ Ελλάδασ: 

 

Τηλ: 231440042 

mailto:assistenza@beper.com

