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ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ 

ΓΙΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΙΚΑ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΡΙΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΔΣΔ ΣΗ 

ΤΚΔΤΗ ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ.  

Γηαβάζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο πξνζεθηηθά, θαζώο ζαο παξέρνπλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο αζθαιείαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε θαη ζαο βνεζνύλ λα 

απνθύγεηε πηζαλά αηπρήκαηα.  

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.  

πληζηάηαη λα κελ πεηάηε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ζηα ζθνππίδηα ηνπ ζπηηηνύ αιιά λα ηα 

απνξξίπηεηε ζε εηδηθνύο ρώξνπο ζε ζπλεξγαζία κε ην δήκν ζαο.  



Πξηλ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζηγνπξεπηείηε όηη ε ηάζε ηνπ ξεύκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα 

ηε ζπζθεπή κε βάζε ηελ εηηθέηα ηεο.  

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.  

Πνηέ κελ ηξαβήμεηε ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο γηα λα απνζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή.  

ηγνπξεπηείηε όηη ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο δελ έξρεηαη πνηέ ζε επαθή κε θαπηέο ή 

αηρκεξέο επηθάλεηεο. Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή εάλ ην θαιώδην έρεη ππνζηεί δεκηά. 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν επηζθεπαζηή ή παξόκνηα εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο ώζηε λα 

απνηξαπεί νπνηαδήπνηε δεκηά.  

πλδέζηε ηε ζπζθεπή απνθιεηζηηθά ζε ελαιιαζζόκελν ξεύκα.  

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. 

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. 

Γηα λα απνθύγεηε ηνλ θίλδπλν εγθαύκαηνο, ζπληζηάηαη λα μεηπιίμεηε πιήξσο ην θαιώδην 

ηνπ ξεύκαηνο θαη λα βγάιεηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα, όηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη.  

Πξηλ ην θαζάξηζκα απνζπλδέεηε πάληα ηε ζπζθεπή. 

Γηα λα πξνζηαηεπηείηε από ειεθηξνπιεμία, κε βπζίδεηε ην θαιώδην, ην θηο ή 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπήο ζην λεξό ή ζε άιια πγξά. 

Μελ θξαηάηε ηε ζπζθεπή κε βξεγκέλα ρέξηα ή πόδηα. 

Μελ θξαηάηε ηε ζπζθεπή κε γπκλά πόδηα. 

Μελ εθζέηεηε ηε ζπζθεπή ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο όπσο βξνρή, άλεκν, ρηόλη, ραιάδη. 

Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή θνληά ζε εθξεθηηθά, πνιύ εύθιεθηα πιηθά, αέξηα, 

θιόγεο, ζπζθεπέο ζέξκαλζεο.  

Μελ επηηξέπεηε ζε παηδηά, άηνκα κε αλαπεξία ή ζε νπνηνλδήπνηε άπεηξν ή 

ρσξίο ηερληθή ηθαλόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζπζθεπή ρσξίο επίβιεςε. Η 

απζηεξή επίβιεςε είλαη απαξαίηεηε όηαλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ή 

από παηδηά.  

ηγνπξεπηείηε όηη ηα παηδηά δελ παίδνπλ κε απηή ηε ζπζθεπή.  

Δάλ απνθαζίζεηε λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηε άιιν ηε ζπζθεπή, θάληε ηελ κε 

επηζθεπάζηκε θόβνληαο απιώο ην θαιώδηό ηεο αθνύ ην βγάιεηε από ηελ πξίδα. 

Δπίζεο κεηαηξέςηε ζε κε επηζθεπάζηκα όια ηα επηθίλδπλα κέξε, εηδηθά γηα 

παηδηά πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παίμνπλ κε ηε ζπζθεπή.    

 

ΤΜΒΟΤΛΔ ΑΦΑΛΟΤ ΥΡΗΗ 

πλδέζηε ηνλ αηκνκάγεηξα ζε κία αζθαιή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. 



Να απνζπλδέεηε πάληνηε ην θαιώδην από ηελ πξίδα θαη λα αθήλεηε ηνλ αηκνκάγεηξα λα 

θξπώζεη, πξηλ αιιάμεηε εμαξηήκαηα ή θαζαξίζεηε ηε ζπζθεπή. 

Μελ αθήλεηε ην θαιώδην λα θξέκεηαη θάησ από ην ηξαπέδη. 

Μελ αγγίδεηε ηα θαπηά κέξε. Να ρξεζηκνπνηείηε πάληνηε ηε ιαβή γηα λα ζεθώζεηε ην 

θαπάθη ή γηα λα κεηαθηλήζεηε ην κπσι αηκνύ.   

Μελ αθήλεηε ηνλ αηκνκάγεηξα λα ιεηηνπξγεί ρσξίο επνπηεία. 

Να είζηε πξνζεθηηθνί όηαλ κεηαθηλείηε ηνλ αηκνκάγεηξα, εάλ πεξηέρεη θαπηά θαγεηά ή 

πγξά.  

εθώζηε θαη αλνίμηε ηε ιαβή κε πξνζνρή θαη αθήζηε ην λεξό λα ρπζεί ζην κπσι αηκνύ, 

απνθεύγνληαο εγθαύκαηα. 

Μελ αλνίγεηε ηε ιαβή, όηαλ καγεηξεύεηε.  

Σνπνζεηήζηε ηνλ αηκνκάγεηξα ζε κία ζθιεξή, ζηέξεα επηθάλεηα. 

Με ρξεζηκνπνηείηε ηνλ αηκνκάγεηξαθόληα ζε πεγή λεξνύ. 

Με ρξεζηκνπνηείηε ηνλ αηκνκάγεηξα ζηεξηδόκελν ζηνλ ηνίρν (ειάρηζηε απαηηνύκελε 

απόζηαζε: ηνπιάρηζηνλ 10 εθαηνζηά) ή θάησ από έλα ξάθη. 

Μελ ηνπνζεηείηε αληηθείκελα πάλσ ζηνλ αηκνκάγεηξα. Η έμνδνο αηκνύ δελ πξέπεη πνηέ 

λα θξαγεί, ελώ ν αηκνκάγεηξαο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία.  

Γεκίζηε ηε δεμακελή λεξνύ, πξηλ ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ηνλ αηκνκάγεηξα, γηα λα κελ 

πξνμελήζεηε βιάβε ζηε ζπζθεπή. 

Αθήζηε ηνλ αηκνκάγεηξα λα θξπώζεη, πξηλ ηνλ θαζαξίζεηε ή ηνλ απνζεθεύζεηε.  

Ο ακνκάγεηξαο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέζα ζην 

θνύξλν. 

Υξεζηκνπνηήζηε 

νλ αηκνκάγεηξα 

ΜΟΝΟ γηα θαγεηό. 

Μελ ηνλ 

ρξεζηκνπνηείηε γηα 

άιιν ζθνπό. 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1 – Καπάθη 

2 – Μεγάιν κπσι 

αηκνύ 

3 – Μηθξό κπσι 

αηκνύ 

4 – Γεμακελή 

λεξνύ  

5 – Έλδεημε 

ζηάζκεο λεξνύ 

6 – Βάζε 



7 – Λπρλία έλδεημεο 

8 - Υξνλνδηαθόπηεο κέρξη 60 ιεπηά 

9 – Με νιηζζαίλνληα πόδηα 

10 – Καιώδην ηξνθνδνζίαο   

 

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ 

 

ΠΡΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΙΡΑ 

Αθαηξέζηε νλ αηκνκάγεηξα από ηα ππόινηπα θνκκάηηα ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ειέγμηε εάλ 

όια ηα ηα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε.  

Πιύλεηε κε δεζηό λεξό θαη πγξό θαζαξηζκνύ ην θαπάθη (1) θαη ηα κπσι (2-3). Ξεπιύλεηε 

θη ζθνππίζηε. 

Καζαξίζηε ην εζσηεξηθό ηκήκα ηεο δεμακελήο λεξνύ (4) θαη ηε βάζε (6) κε έλα καιαθό 

πγξό παλί θαη ζθνππίζηε θαιά. 

 

ΠΩ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙ ρήκα 1    

Σνπνζεηήζηε ηνλ αηκνκάγεηξα ζε κία ζηέξεα, ζηαζεξή επηθάλεηα, ζηεγλή θαη αλζεθηηθή 

ζηε ζεξκόηεηα, ζε κία ινγηθή απόζηαζε από ηνλ ηνίρν θαη ηα έπηπια.  

Μελ ηνπνζεηείηε ηνλ αηκνκάγεηξα ζε ξάθη. Η βάζε ηνπ θαη ηα εμαξηήκαηα δελ 

πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζην θνύξλν ή πάλσ ζε εζηία θσηηάο. 

Γεκίζηε ηε δεμακελή λεξνύ (4) κόλν κε θξέζθν θαη θαζαξό λεξό. Με ρξεζηκνπνηείηε 

άιια πγξά, κελ πξνζζέηεηε αιάηη, πηπέξη θ.η.ι. 

Όηαλ γεκίδεηε ηε δεμακελή κε λεξό, βεβαησζείηε ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ λα κελ ππεξβαίλεη 

ηελ έλδεημε MAX, έηζη όπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηελ έλδεημε ζηάζκεο λεξνύ (5) κέζα 

ζηε δεμακελή. 

 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΣΔ ΔΝΑ ΜΠΩΛ ΑΣΜΟΤ ρήκα 2   

Σνπνζεηήζηε ην κεγάιν κπσι αηκνύ (2) ζηε δεμακελή λεξνύ (4). 

Ρίμηε ιαραληθά, ςάξη ή νπνηνδήπνηε άιιν θαγεηό ρσξίο ζπλνδεπηηθέο ζσο ή άιια 

πγξά. Βάιηε ην θαπάθη.  

Η έμνδνο αηκνύ δελ πξέπεη λα θξάδεηαη. 

 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΣΔ ΚΑΙ ΣΑ ΓΤΟ ΜΠΩΛ ΑΣΜΟΤ ρήκα 3 

Σνπνζεηήζηε ην κηθξό κπσι αηκνύ (3) πάλσ από ηε δεμακελή λεξνύ (4) θαη θάησ από 

ην κεγάιν κπσι αηκνύ. 

Σνπνζεηήζηε ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ θαγεηνύ ζην κηθξό κπσι αηκνύ (3), θαζώο ν 

ρξόλνο καγεηξέκαηνο είλαη κεγαιύηεξνο. Σνπνζεηήζηε ην ππόινηπν ηκήκα ηνπ θαγεηνύ 

ζην κεγάιν κπσι αηκνύ θαη βάιηε ην θαπάθη (1). 

Μελ πξνζζέηεηε βόηαλα ή κπαραξηθά πξηλ ην ηέινο ηνπ καγεηξέκαηνο.  

Σνπνζεηήζηε πάληνηε ην κεγαιύηεξν ηκήκα θαγεηνύ ζην κηθξό κπσι αηκνύ, θαζώο ν 

ρξόλνο καγεηξέκαηνο είλαη κεγαιύηεξνο.  

Δάλ καγεηξεύεηε πνπιεξηθά ή άιινπ είδνπο θξέαο θαη ιαραληθά, πάληνηε λα ηνπνζεηείηε 

ην θξέαο ζην κηθξό κπσι αηκνύ (3), ώζηε λα απνθεπρζεί λα ρπζνύλ ηα πγξά ζην 

ππόινηπν θαγεηό. 



 

πλδέζηε ην θαιώδην (10) ζηελ πξίδα.  

 

Οξίζηε ρξόλν καγεηξέκαηνο κε ην ρξνλνδηαθόπηε (8) κέρξη ην max. 60 ιεπηά. Η ιπρλία 

έλδεημεο (7) θσηίδεη. Μεηά από πεξίπνπ 3-4 ιεπηά, ν αηκνκάγεηξαοεθπέκπεη αηκό 

 

Όηαλ ην καγείξεκα ηειεηώζεη, ν ρξνλνδηαθόπηεο (8) θαη ε ιπρλία έλδεημεο (7) ζβήλνπλ. 

Δάλ ππάξμεη έιιεηςε λεξνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καγεηξέκαηνο, ν αηκνκάγεηξαο 

απηόκαηα ζα ζηακαηήζεη.  

 

Γηα λα αθαηξέζηε ηα θαπηά ηκήκαηα, λα ρξεζηκνπνηείηε πάληνηε γάληηα θνπδίλαο γηα λα 

απνθύγεηε εγθαύκαηα.  

 

Όηαλ ην καγείξεκα ηειεηώζεη, λα απνζπλδέεηε πάληνηε ην θαιώδην από ηελ πξίδα.  

 

Οη ρξόλνη καγεηξέκαηνο πνπ ζπλίζηαληαη ζηνλ πίλαθα μεθηλνύλ όηαλ ν αηκόο 

αξρίζεη λα εθπέκπεηαη θαη είλαη κόλν ελδεηθηηθνί. Μπνξείηε λα θάλεηε 

πξνζσπηθέο δηνξζώζεηο. Οη ρξόλνη καγεηξέκαηνο απμάλνληαη αλάινγα κε ηελ 

πνζόηεηα ηνπ θαγεηνύ γηα καγείξεκα.  

 

 

Δίδνο θαγεηνύ ηάζκε λεξνύ Λεπηά 

παξάγγηα (450γξ) Minimum 12-15 ιεπηά 

Μπξόθνιν (225γξ) Minimum 08-11 ιεπηά 

Καξόηα θνκκέλα ζε 

θέηεο (225γξ) 

Minimum 10-12 ιεπηά 

Λάραλν θνκκέλν ζε 

θέηεο (225γξ) 

Minimum 10-13 ιεπηά 

Πίηεο Minimum 15-17 ιεπηά 

Παηάηεο θνκκέλεο ζε 

θέηεο (225γξ) 

Minimum 10-12 ιεπηά 

ηήζνο θνηόπνπινπ (2  

ηεκάρηα) 

Minimum 30-40 ιεπηά 

Λνπθάληθα (5 ηεκάρηα) Minimum 20-25 ιεπηά 

Απγά ζθιεξά βξαζηά (6) Minimum 15-25 ιεπηά 

Φηιέην ςαξηνύ (225γξ) Minimum 20-40 ιεπηά 

Γαξίδεο  Minimum 11-14 ιεπηά 

Μύδηα (450γξ) Minimum 10-15 ιεπηά  

Καβνύξη (2 ηεκάρηα) Minimum 40-45 ιεπηά 

 

 

ΤΜΒΟΤΛΔ 



Ο ρξόλνο καγεηξέκαηνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ηνπ θαγεηνύ γηα 

καγείξεκα, ην πσο είλαη ηνπνζεηεκέλν ην θαγεηό ζην κπσι αηκνύ, ην πόζν θξέζθν 

είλαη ην ηξόθηκν θαη ηελ πξνζσπηθή πξνηίκεζε. 

ε πεξίπησζε ζηνίβαο ηξνθίκσλ, ν ρξόλνο καγεηξέκαηνο ζα είλαη κεγαιύηεξνο. 

Δάλ ππάξρεη κεγάιε πνζόηεηα θαγεηνύ γηα καγείξεκα, ζεθώζηε ην θαπάθη ζηα κηζά 

ηνπ καγεηξέκαηνο θη αλαθαηέςηε κε κία καθξηά θνπηάια. 

Με καγεηξεύεηε απνςπγκέλα πνπιεξηθά ή ςάξηα. Πάληνηε λα καγεηξεύεηε ζηεγλό 

θαγεηό. 

 

ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΣΔ ΣΟΝ ΑΣΜΟΜΑΓΔΙΡΑ 

 

Πξηλ θαζαξίζηε, πάληνηε λα απνζπλδέεηε ν θαιώδην (10) από ηελ πξίδα θαη λα αθήλεηε 

ηνλ αηκνκάγεηξα λα θξπώζεη. 

Με βπζίδεηε πνηέ ηε βάζε (6) θαη ην θαιώδην (10) ζην λεξό. 

Με πξνζνρή αδεηάζηε ην λεξό πνπ έρεη απνκείλεη ζηε δεμακελή λεξνύ (4). 

Πιύλεηε ην θαπάθη (1) θαη ηα κπσι αηκνύ (2-3) κε δεζηό λεξό θη πγξό θαζαξηζκνύ, 

μεπιύλεηε θαη ζθνππίζηε. 

Καζαξίζηε εζσηεξηθά ηε δεμακελή λεξνύ (4) κε έλα καιαθό, πγξό παλό θαη αθήζηε λα 

ζηεγλώζεη.  

Με ρξεζηκνπνηείηε δηαβξσηηθό ή ιεηαληηθό απνξξππαληηθό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

Ιζρύο 800W 

Σξνθνδνζία 220-240V ~50-60 Hz 

 

Γηα θάζε ιόγν βειηίσζεο, ε Beper δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ή λα 
βειηηώζεη ην πξντόλ ρσξίο εηδνπνίεζε.  

 

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 ΔΓΓΤΗΗ 

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 εγγύεζε ηζρύεη κόλν κε ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο θαη ηελ απόδεημε αγνξάο 

πνπ απνδεηθλύεη ηελ εκεξνκελία αγνξάο θαη ην κνληέιν ηεο ζπζθεπήο.  

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. 

Όξνη εγγύεζεο 

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 ηνλ ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη 

 Η ζπζθεπή δελ έρεη παξαπνηεζεί, αιιηώο δε 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 

Beper δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη κόλν ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη όρη όιν 

ην πξντόλ.  

Σερληθή ππνζηήξημε 

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 emailassistenza@beper.com, ην νπνίν ζα πξνσζήζεη ην 

αίηεκά ζαο ζηνλ αληηπξόζσπν ηεο ρώξαο ζαο 

 

mailto:assistenza@beper.com

