Προφυλάξεις ασφαλείας
Για να αποφύγετε ζημιά ή κίνδυνο από ακατάλληλη χρήση, το εγχειρίδιο οδηγιών θα
πρέπει να ακολουθείται και να φυλάσσεται προσεκτικά. Εάν δώσετε τη συσκευή σε
κάποιον άλλον, δώστε μαζί και το εγχειρίδιο οδηγιών.
Σκοπός χρήσης: Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για μαγείρεμα κατάλληλου φαγητού
στο σπίτι. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Χρησιμοποιείτε τη
συσκευή μόνο για τον σκοπό χρήσης της και με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το
εγχειρίδιο.
 Πριν τη χρήση, ελέγξτε ότι η κεντρική τάση του ρεύματος είναι ίδια με την τάση
που αναγράφεται πάνω στη συσκευή
 Πάντοτε τοποθετείτε τη συσκευή σε επίπεδη, στεγνή και ανθεκτική στη θερμότητα
επιφάνεια για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δε
μπορεί να εγκλωβιστεί οπουδήποτε για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς. Ποτέ
μη μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Μη κινείτε το καλώδιο γύρω
από τη συσκευή και μην το λυγίζετε. Από καιρό εις καιρό ελέγξτε εάν το καλώδιο
έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτήν την περίπτωση ή εάν η συσκευή έχει ζημιά πρέπει
να σταματήσετε τη χρήση της.
 Για επιπλέον προστασία μπορείτε να εγκαταστήσετε διακόπτη κυκλώματος για
περίπτωση διαφυγής ρεύματος (διακόπτη διαφυγής) (IF=90mA) στο σπίτι σας.
Παρακαλώ συμβουλευτείτε καταρτισμένο ηλεκτρολόγο.
 Μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν:
 το καλώδιο του ρεύματος είναι κατεστραμμένο
 υπάρχει δυσλειτουργία ή έχει υποστεί πτώση ή οποιαδήποτε βλάβη η
συσκευή
 Εάν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη πρέπει να αντικατασταθεί από καταρτισμένο
ηλεκτρολόγο (*) για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο προκαλούμενο από το
ηλεκτρικό ρεύμα. Η επισκευή της συσκευής απαιτεί ειδικά εργαλεία. Σε κάθε
περίπτωση ζητάτε από καταρτισμένο ηλεκτρολόγο (*) να ελέγξει και να
επισκευάσει τη συσκευή. (*) Καταρτισμένος ηλεκτρολόγος: τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών ή τμήμα service του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή οποιοδήποτε
άτομο είναι καταρτισμένο, εξουσιοδοτημένο και ικανό να πραγματοποιεί τέτοιες
εργασίες επισκευής με σκοπό να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

 Προσοχή! Η ηλεκτρικές συσκευές δεν είναι παιχνίδια! Αυτή η
συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και
άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους παρέχεται
επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και
αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση δε θα πρέπει να γίνονται από παιδιά
εκτός αν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και υπό επίβλεψη.

 Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά μικρότερα
των 8 ετών.
 Η συσκευή δε θα πρέπει ποτέ να ενεργοποιείται ως εξωτερικός
χρονοδιακόπτης ή ξεχωριστό σύστημα τηλεκοντρόλ.
 Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή παρόμοια
εξειδικευμένους τεχνικούς ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε
κίνδυνος.
 Τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κ.τ.λ.)
δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε παιδιά για να προστατευτούν
από πηγές πιθανού κινδύνου. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τις
πλαστικές μεμβράνες – κίνδυνος ασφυξίας!
Προσοχή! Κίνδυνος ηλεκτροσόκ! Η συσκευή, το καλώδιο και το φις δεν θα
πρέπει ποτέ να έρθουν σε επαφή με το νερό ή άλλα υγρά για να αποφευχθεί
ηλεκτροπληξία:
 ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις στο νερό ή άλλα υγρά για
οποιονδήποτε λόγο
 το καλώδιο δε θα πρέπει ποτέ να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με υγρά
αντικείμενα
 ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νιπτήρα ή μπανιέρα για να
αποφύγετε την πτώση στο νερό
 ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια και ποτέ μη στέκεστε σε
βρεγμένο έδαφος
 ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε βρεγμένο έδαφος







Προσοχή! Κίνδυνος φωτιάς! Η συσκευή θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση.
Ποτέ μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Χειριστείτε τη με
προσοχή. Αγγίξτε μόνο τις λαβές ή χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου για να
την ανοίξετε και να την κλείσετε! Ποτέ μη αγγίξετε το καυτό περίβλημα ή
άλλα καυτά μέρη!
Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μπορεί να βγει καυτός ατμός! Υπάρχει
πάντα κίνδυνος εγκαυμάτων κατά τον χειρισμό ηλεκτρικών συσκευών. Μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το καπάκι. Ειδικά όταν ανοίγετε το
καπάκι πάντοτε προσέχετε να μην έρθετε σε επαφή με διαφεύγων καυτό
ατμό.
Αφαιρέστε το καπάκι σηκώνοντάς το αργά και όχι προς την κατεύθυνσή σας.
Πριν αφαιρέσετε το καπάκι απενεργοποιήστε τη συσκευή για λόγους ασφαλείας.
Προσοχή! Άνοδος της θερμοκρασίας και κίνδυνος φωτιάς! Η συσκευή δε
θα πρέπει να τοποθετείτε δίπλα σε εύφλεκτα αντικείμενα. Πάντοτε αφήνετε
επαρκείς αποστάσεις από τοίχους, έπιπλα, ντουλάπια για να αποτρέψετε τις
ζημιές από καυτό ατμό. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστίες
αερίου ή ηλεκτρικές ή σε φούρνο.
























Εξασφαλίστε ότι το καλώδιο δεν ακουμπά καυτά μέρη της συσκευής όπως το
κυρίως σώμα.
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί οι παρασκευές με λάδι ή λίπος μπορεί να
πιάσουν φωτιά αν υπερθερμανθούν. Εξασφαλίστε τον επαρκή εξαερισμό όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευσή
της.
Πάντοτε αφαιρείτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Πάντοτε κουμπώστε τη μονάδα ελέγχου της θερμοκρασίας πάνω στη συσκευή
πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Για αποσύνδεση, γυρίστε το κουμπί ελέγχου της
θερμοκρασίας στο «OFF» και μετά βγάλτε την από την πρίζα.
Μαγειρέψτε φαγητό αποκλειστικά για κατανάλωση. Είναι απολύτως αναγκαίο να
διατηρείτε τη συσκευή καθαρή κάθε στιγμή καθώς έρχεται σε απευθείας επαφή
με τρόφιμα.
Πάντοτε απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα πριν
αλλάξετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό. Ποτέ μη μετακινείτε τη συσκευή
ενώ είναι καυτή.
Μετά τη χρήση πάντοτε βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα για να αποφύγετε τον
κίνδυνο που προκύπτει από ηλεκτρικές συσκευές που δεν επιβλέπονται. Πάντοτε
αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν τον καθαρισμό και την
αποθήκευση της.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και πάντοτε τοποθετείτε
τη σε ξηρό περιβάλλον για να αποφύγετε τον κίνδυνο που προκύπτει από την
υγρασία. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Για να αποφύγετε ζημιά ή κίνδυνο τραυματισμού χρησιμοποιείτε μόνο τα
εξαρτήματα που παραδίδονται με τη συσκευή.
Από καιρό εις καιρό επιθεωρήστε το καλώδιο για τυχόν βλάβες. Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η ίδια ή το καλώδιο δείχνουν οποιοδήποτε
σημάδι ζημιάς.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα
 όταν προκύψει δυσλειτουργία κατά τη χρήση
 πριν αλλάξετε εξαρτήματα και καθαρίσετε
 μετά τη χρήση
Για να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα τραβήξτε αποκλειστικά το φις, ποτέ
μην τραβάτε το καλώδιο για να αποφύγετε βλάβη.
Εάν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη πρέπει να αντικατασταθεί από καταρτισμένο
ηλεκτρολόγο (*). Πριν τον καθαρισμό αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την
πρίζα. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από καταρτισμένο ηλεκτρολόγο (*).

(*) Καταρτισμένος ηλεκτρολόγος: τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή τμήμα service του κατασκευαστή ή
του εισαγωγέα ή οποιοδήποτε άτομο είναι καταρτισμένο, εξουσιοδοτημένο και ικανό να
πραγματοποιεί τέτοιες εργασίες επισκευής με σκοπό να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή σε ηλεκτρολόγο.

Περιγραφή








Πολυλειτουργικό τηγάνι
Γυάλινο καπάκι
Λαβή γυάλινου καπακιού
Δακτύλιος στήριξης λαβής γυάλινου καπακιού
Υλικό στήριξης λαβής γυάλινου καπακιού
Μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας με βύσμα
Οδηγίες χρήσης

Πριν την πρώτη χρήση


Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις μεμβράνες. Τοποθετήστε τον
δακτύλιο στήριξης για τη λαβή του γυάλινου καπακιού στο κέντρο του γυάλινου
καπακιού. Μετά τοποθετήστε τη λαβή πάνω στον δακτύλιο και στερεώστε την με
τη βίδα και τη ροδέλα που περιλαμβάνεται. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή είναι καλά
βιδωμένη στο καπάκι.



Καθαρίστε το τηγάνι όπως περιγράφεται στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ και στις
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.



Όταν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, το γκριλ μπορεί να μυρίσει ή να βγάλει
λίγο καπνό. Αυτό είναι φυσιολογικό ˙ το λάδι που μπορεί να έχει μείνει πάνω στη
συσκευή κατά την κατασκευή, καίγεται. Γι’ αυτό συνιστούμε να αφήνετε τη
συσκευή να λειτουργήσει χωρίς περιεχόμενο για μερικά λεπτά (αερίστε το
δωμάτιο κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου)



Σκουπίστε την αντικολλητική επιφάνεια ελαφρά με λίγο μαγειρικό λάδι.

Τρόπος χρήσης και συμβουλές


Σιγουρευτείτε ότι η θερμοκρασία στον θερμοστάτη είναι στο OFF και συνδέστε τη
συσκευή στην πρίζα. Εάν ο θερμοστάτης δεν είναι σωστά τοποθετημένος μπορεί
να προκληθεί μη κανονική θέρμανση η οποία μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα ή
ζημιά. Γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης είναι σωστά τοποθετημένος.



Συνδέστε το καλώδιο σε σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα (220240V ~ 50Hz)



Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία σύμφωνα με το φαγητό
που πρόκειται να μαγειρέψετε.



Η συσκευή είναι προθερμασμένη όταν η φωτεινή ένδειξη της θερμοκρασίας
σβήσει. Η φωτεινή ένδειξη μπορεί να ανάβει περιοδικά κατά τη χρήση για να
δείξει ότι η επιλεγμένη θερμοκρασία διατηρείται.

Μαγειρεύοντας με το πολυλειτουργικό τηγάνι
Προθερμάνετε το πολυλειτουργικό τηγάνι περ. 2-5 λεπτά. Εάν η ενδεικτική λυχνία
σβήσει το τηγάνι έχει φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
Σημείωση: Ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από το είδος φαγητού που θα
μαγειρέψετε, την ποσότητα και το επιθυμητό μαγειρικό αποτέλεσμα και πρέπει να
αξιολογηθεί με βάση την προσωπική εμπειρία χρήσης.
Σημείωση: Για να αποφύγετε γρατζουνιές σε αντικολλητικές επιφάνειες, χρησιμοποιείτε
εργαλεία κουζίνα αποκλειστικά από νάιλον, πλαστικό ή ξύλο. Χειριστείτε τα με προσοχή.
Προσοχή! Κίνδυνος φωτιάς! Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ κατά τη χρήση. Δείξτε
ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της. Αγγίζετε μόνο τις λαβές ή χρησιμοποιήστε
γάντια φούρνου για να την ανοίξετε ή να την κλείσετε. Ποτέ μην αγγίζετε τα καυτό
κυρίως σώμα ή άλλα καυτά μέρη.
Μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, το φαγητό μπορεί να διατηρηθεί ζεστό
γυρνώντας τον διακόπτη του θερμοστάτη στο ΜΙΝ.
ΜΙΝ

Διατηρεί ζεστό το φαγητό

1

Χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία

2

Ψητό, χάμπουργκερ

3

Τηγανίτα, ομελέτα

4

Χοιρινό, μπέικον

5

Πίτσα

Παρακαλώ σημειώστε ότι το καπάκι έχει τρύπα εκτόνωσης ατμού.
Προσοχή: Προσέξτε τον ατμό που βγαίνει όταν ανοίγετε το καπάκι!


Κατά τη χρήση μπορεί να παραχθεί θόρυβος από την συσκευή. Αυτό δεν είναι
δυσλειτουργία. Ο θόρυβος προκύπτει από τη διαστολή της συσκευής και της
πλάκας.



Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά στο τηγάνι.



Το θερμαντικό στοιχείο (δακτύλιος) είναι τοποθετημένο κάτω από την πλάκα
ψησίματος. Η επιφάνεια της πλάκας θα είναι πιο ζεστή στα σημεία ακριβώς
επάνω από τον δακτύλιο από οποιοδήποτε άλλο σημείο της.

Μετά τη χρήση γυρίστε τον διακόπτη του θερμοστάτη και πάλι στο «OFF» βγάλτε
πρώτα το φις από την πρίζα και αφαιρέστε τον αυτόματο θερμοστάτη αφού η συσκευή
κρυώσει.

Προσοχή: Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του αισθητήρα του θερμοστάτη μετά τη
χρήση, περιμένετε πρώτα να κρυώσει η συσκευή.

Οδηγίες καθαρισμού
Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο
και το φις στο νερό. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν τον
καθαρισμό για αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας.
Προσοχή, κίνδυνος εγκαύματος! Πάντοτε αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει
επαρκώς πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κανένα από τα μέρη δεν είναι κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων!


Πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευση αφαιρέστε το φις από την πρίζα και
αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.



Μη χρησιμοποιείτε δραστικά καθαριστικά ή σφουγγάρια για τρίψιμο για να
καθαρίσετε την επιφάνεια του τηγανιού.



Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού μετά τη χρήση και ενώ είναι ακόμη ζεστό με
βρεγμένο πανί ή χαρτοπετσέτα. Σε περίπτωση σκληρών λεκέδων, θερμάνετε και
πάλι το τηγάνι βάζοντας στο εσωτερικό του νερό.



Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καθαριστικούς παράγοντες, νάιλον ή μεταλλικές
βούρτσες! Ποτέ μη βυθίσετε το τηγάνι στο νερό ή το πλύνετε κάτω από
τρεχούμενο νερό. Το νερό μπορεί να μπει μέσα στη συσκευή και να
προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά ηλεκτρικά μέρη.



Καθαρίστε το τηγάνι με ένα μαλακό σφουγγάρι ελαφρώς νωπό και λίγη
σαπουνάδα, σκουπίστε ξανά με σφουγγάρι ελαφρώς νωπό με λίγο καθαρό νερό
και στεγνώστε προσεκτικά με μαλακό πανί. Μετά το στέγνωμα εφαρμόστε μια
λεπτή στρώση λαδιού στην επιφάνεια.



Καθαρίστε το καπάκι με μαλακό σφουγγάρι και λίγη ποσότητα από προϊόν
ξεβγάλματος. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη, καθαριστικούς
παράγοντες ή πανιά με χημικά καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην
επιφάνεια.



Καθαρίστε τον αυτόματο θερμοστάτη με μαλακή χαρτοπετσέτα ή με ένα στεγνό
και μαλακό πανί. Ποτέ μη βρέχετε τον θερμοστάτη. Υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας ή εγκαυμάτων εάν έρθει σε επαφή με νερό ή υγρό. Ποτέ μη
βυθίσετε το φις ή το καλώδιο σε νερό!

Σημειώσεις για τη συντήρηση και τη χρήση αντικολλητικών
επιφανειών


Για να αποφύγετε γρατζουνιές στην αντικολλητική επιφάνεια χρησιμοποιείτε
εργαλεία κουζίνας αποκλειστικά από νάιλον, πλαστικό ή ξύλο. Χειριστείτε την με
προσοχή.



Ποτέ μην κόβετε το φαγητό απευθείας μέσα στο τηγάνι. Το κόψιμο μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στην αντικολλητική επιφάνεια.



ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΣΥΡΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΤΗΓΑΝΙΟΥ



Καθαρίστε το τηγάνι προσεκτικά μετά από κάθε χρήση. Αφαιρέστε τα
υπολείμματα φαγητού με ένα μαλακό σφουγγάρι (πλαστικό) και ήπιο προϊόν
ξεβγάλματος.



Τα κατάλοιπα τροφών που μένουν στο τηγάνι θα κολλήσουν πάνω του ή θα
καούν.

Θερμοστάτης


Ο θερμοστάτης είναι πολύ ευαίσθητο τμήμα της συσκευής. Λόγω αυτού θα
πρέπει να χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή και να μην την εκθέτετε σε
χτυπήματα και πτώσεις.



Σημείωση: Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τον θερμοστάτη που
προμηθευτήκατε. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε διαφορετικό θερμοστάτη!



Όταν συνδέετε τον θερμοστάτη σιγουρευτείτε ότι έχει εισαχθεί σωστά. Για να τον
αφαιρέσετε μην τραβάτε το καλώδιο αλλά το φις του θερμοστάτη καθεαυτού.
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε δύναμη και μη λυγίζετε.



Κρατήστε καθαρό τον θερμοστάτη και το βύσμα της πρίζας.



Εάν καταστραφεί ο αυτόματος αισθητήρας θερμοκρασίας, απενεργοποιήστε
αμέσως και σταματήστε τη χρήση. Για οποιοδήποτε είδος επισκευής παραδώστε
τη συσκευή στον τοπικό σας ‘έμπορο.



Πριν εισαγάγετε ή αφαιρέσετε τον αυτόματο θερμοστάτη σιγουρευτείτε ότι ο
διακόπτης του είναι ρυθμισμένος στο «OFF». Αλλιώς μπορεί να προκληθεί
βλάβη ή υπερθέρμανση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
220-240V ~ 50Hz 1500W

Διαχείριση απορριμμάτων
Το σύμβολο που βρίσκεται εδώ και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το
προϊόν είναι κατηγοριοποιημένο ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός
εξοπλισμός και δεν θα πρέπει να απορρίπτεται όταν πάψει να λειτουργεί
με τα υπόλοιπα οικιακά και εμπορικά απορρίμματα. Η ευρωπαϊκή
οδηγία (2002/96/EC) σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι σε ισχύ για την ανακύκλωση προϊόντων με τη χρήση
των καλύτερων διαθέσιμων μεθόδων επαναφοράς και ανακύκλωσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί
η επίδραση στο περιβάλλον, να εξουδετερωθούν πιθανές βλαβερές ουσίες και να αποφευχθεί η
αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες πάνω στην
ορθή απόρριψη Ηλεκτρικού ή Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

