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Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním 

použitím. 

SLOVENSKÝ

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na 

používanie. 

Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie 

przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. 

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót

БЪЛГАРСКИ

ROMÂNĂ

Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile 

furnizate. 

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, παρακαλούμε να 

διαβάσετε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Внимателно прочетете предоставените инструкции преди ин сталиране и 

употреба на уреда. 

العربية

.واستخدامه الجهاز تركيب قبل بحرص المرفقة قراءة يجب
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Πληροφορίες για την ασφάλεια 

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε 

προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει 

ουδεμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς και ζημιές λόγω 

ακατάλληλης εγκατάστασης και χρήσης της συσκευής. 

Παρακαλούμε, φυλάτε τις οδηγίες χρήσεως σε προσιτό σημείο, 

ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ανατρέχετε εύκολα σε αυτές κατά 

τη διάρκεια της χρήσης. 

Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων 

 Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένου και τα παιδιά) με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες, ή με 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους 
έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από το 
άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

 Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με 
την συσκευή. 

Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια 

 Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του δωματίου, όταν ο 
απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που 
χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα (δεν ισχύει για συσκευές 
που αποβάλλουν τον αέρα πίσω στο δωμάτιο). 

 Μην μαγειρεύετε "φλαμπέ" φαγητά κάτω από τον 
απορροφητήρα (δηλαδή με ανοικτή φλόγα). 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια προσβάσιμα μέρη της συσκευής μπορεί 
να θερμανθούν, όταν χρησιμοποιείται με άλλες συσκευές 
μαγειρέματος. 
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Εγκατάσταση 
 Στην ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει μία διάταξη 

διακοπής όλων των πόλων, ώστε να παρέχει πλήρη 
αποσύνδεση σε υπέρταση κατηγορίας III, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. 

 Εάν χρησιμοποιείται βύσμα/φις για την ηλεκτρική σύνδεση, 
αυτό θα πρέπει να είναι προσβάσιμo μετά την εγκατάσταση. 

 Ο αέρας δεν πρέπει να αποβάλλεται σε αγωγό που 
χρησιμοποιείται για την αποβολή αερίων από συσκευές που 
χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα (δεν ισχύει για συσκευές 
που αποβάλλουν τον αέρα πίσω στο δωμάτιο). 

 Το χαμηλότερο μέρος του απορροφητήρα θα πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον 60cm από ηλεκτρικές εστίες ή 65cm αν έχετε 
εστίες γκαζιού. Αν έχετε εστίες γκαζιού και στις οδηγίες 
χρήσεώς τους υποδεικνύεται μεγαλύτερη απόσταση, 
παρακαλούμε να τις ακολουθήσετε. 

 Πριν την εγκατάσταση του απορροφητήρα, συμβουλευτείτε 
τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την αποβολή 
αερίων κλπ. 

 Όταν ο απορροφητήρας δουλεύει ταυτόχρονα με κάποια μη-
ηλεκτρική συσκευή μαγειρέματος, η πίεση του αέρα που 
αποβάλλεται δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4Pa (4 x 10 –5 bar). 

 Πριν συνδέσετε τον απορροφητήρα στην παροχή ρεύματος, 
βεβαιωθείτε ότι η συχνότητα και η τάση του ρεύματος 
συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στην ετικέτα 
χαρακτηριστικών, η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του 
απορροφητήρα. 

 Για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή απορρόφηση του 
απορροφητήρα, ο σωλήνας για την έξοδο του αέρα δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 4 μέτρα μήκος, ή να περιλαμβάνει 
περισσότερες από 2 γωνίες 90º. 

 Αν και συνιστάται η εκτόνωση του αέρα σε εξωτερικό χώρο, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα ενεργού άνθρακα ώστε ο 
αέρας να επιστρέφει στην κουζίνα μέσω του σωλήνα εξόδου. 
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
εγκατάσταση, ανατρέξτε στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου 
χρήσης. 

Καθαρισμός 
 Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, εάν ο καθαρισμός δεν 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. 
 Μην αφήνετε τα λίπη να συσσωρεύονται σε οποιοδήποτε 

σημείο του απορροφητήρα και ιδιαίτερα στα φίλτρα. ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ/ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. 

 Τα φίλτρα και το εσωτερικό μέρος του απορροφητήρα, θα πρέπει 
να καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Εξαρτάται 
βέβαια, και από την συχνότητα χρήσης του απορροφητήρα. 
Έχετε υπόψιν σας ότι τα λίπη συσσωρεύονται στον 
απορροφητήρα κατά την διάρκεια του μαγειρέματος, είτε είναι σε 
λειτουργία είτε όχι. 

 Σας συνιστούμε την χρήση γαντιών και την προσοχή σας όταν 
καθαρίζετε το εσωτερικό του απορροφητήρα. 

Επισκευές 
 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να 

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο 
σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να 
αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. 

 Μην θέτετε σε λειτουργία τον απορροφητήρα εάν το καλώδιό 
του είναι φθαρμένο/κομμένο ή αν υπάρχουν σημάδια φθοράς 
στον πίνακα χειρισμού. 

 Εάν η μονάδα LED δυσλειτουργεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από εξίσου 
εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 
κίνδυνος. 

 Εάν ο απορροφητήρας σταματήσει τη λειτουργία του ή δεν 
λειτουργεί “φυσιολογικά”, αποσυνδέστε τον από την παροχή 
ρεύματος και συμβουλευθείτε την τεχνική υπηρεσία. 

 Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο 
σέρβις της Teka και χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια 
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ανταλλακτικά. Επισκευές & μετατροπές από οποιονδήποτε 
άλλο μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή, 
δυσλειτουργία και κίνδυνο για την ασφάλειά σας. Ο 
κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιά ή 
τραυματισμό που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση του 
απορροφητήρα. 

Περιγραφή της συσκευής (Εικ. 1-5) 
A Πλήκτρα ελέγχου ταχύτητας μοτέρ. 

Επιτρέπει την επιλογή 3 θέσεων 

λειτουργίας (ταχυτήτων) του μοτέρ. 

   Εντατική 

     Υψηλή 

      Χαμηλή 

B Ρύθμιση φωτισμού   

C Λαμπτήρες φωτισμού 

D Φίλτρα που βρίσκονται πάνω από την 

περιοχή μαγειρέματος και αφαιρούνται 

εύκολα για τον καθαρισμό τους. 

E Επεκτεινόμενη μονάδα που επιτρέπει 

μεγαλύτερη επιφάνεια απορρόφησης. 

F Δυνατότητα τοποθέτησης φίλτρων 

ενεργού άνθρακα (Eικ. 2). 

G-H Κλαπέτα αντεπιστροφής που βρίσκονται 

στο στόμιο του σωλήνα εξαγωγής αέρος 

και δεν επιτρέπουν στον αέρα να 

επιστρέφει μέσα. Οι άκρες των 

κλαπέτων τοποθετούνται στις τρύπες 

που υπάρχουν στα πλάγια του στομίου 

του σωλήνα εξαγωγής (Eικ. 5). 

Οδηγίες Χρήσης 

Για να επιτύχετε καλύτερη απορρόφηση, σας 

συνιστούμε να ενεργοποιήσετε τον 

απορροφητήρα λίγα λεπτά πριν ξεκινήσετε το 

μαγείρεμα (3-5 λεπτά) ώστε η ροή του αέρα 

να είναι συνεχής και σταθερή. 

Επίσης, αφού ολοκληρώστε το μαγείρεμα, 

αφήστε τον απορροφητήρα ενεργοποιημένο 

για μερικά ακόμα λεπτά, ώστε να 

αποβληθούν όλες οι οσμές και ο αέρας. 

Λειτουργία 

1. Όταν το συρόμενο μέρος ανοίξει, ο 

απορροφητήρας αρχίζει να λειτουργεί 

στην 1η ταχύτητα. 

2. Για να αλλάξετε την ταχύτητα, πιέστε το 

πλήκτρο " ". Οι αλλαγές της ταχύτητας 
γίνονται σύμφωνα με τον ακόλουθο κύκλο: 

 

3. Η 3η ταχύτητα είναι προγραμματισμένη 

ώστε ο απορροφητήρας, μετά από επτά 

λεπτά, να επανέλθει αυτόματα στην 2η 

ταχύτητα. 

Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας 

1. Προγραμματισμός Χρονοδιακόπτη 

a. Aνοίξτε το συρόμενος μέρος με τη 

συσκευή ενεργοποιημένη ή 
απενεργοποιημένη. 

b. Διατηρήστε το πλήκτρο “ ”πιεσμένο 

μέχρι όλα τα LED φωτάκια να αρχίσουν να 
τρεμοσβήνουν ταχύτερα. 
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c. Πιέστε το πλήκτρο “ ” για να επιλέξετε 

τον επιθυμητό χρόνο απορρόφησης. Κάθε 
φωτάκι LED αντιστοιχεί σε 5 λεπτά 
χρόνου λειτουργίας. Ο μέγιστος χρόνος 
λειτουργίας είναι τα 15 λεπτά (Το LED που 
αντιστοιχεί στην εντατική ταχύτητα θα 
αρχίσει να τρεμοπαίζει γρήγορα). 

d. 5 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα των 

πλήκτρων, το LED που αντιστοιχεί στο 
χρόνο σταματά να τρεμοπαίζει γρήγορα 
και το LED που αντιστοιχεί στην 
επιλεγμένη ταχύτητα αρχίζει να 
τρεμοπαίζει αργά. 

e. Όταν προγραμματίζετε τον χρόνο 

λειτουργίας της συσκευής, μπορείτε να 

προσαρμόσετε την ταχύτητα που  

επιθυμείτε  πιέζοντας  το  πλήκτρο    “ ”. 

2. Ακύρωση του προγραμματισμένου 
χρόνου λειτουργίας 

Διατηρήστε το πλήκτρο “ “ πιεσμένο μέχρι 
να απενεργοποιηθούν τα μοτέρ ή κλείστε το 
συρόμενο μέρος. 

Φωτισμός 

Ο φωτισμός μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να 

απενεργοποιηθεί πατώντας το πλήκτρο " ". 

Όταν το συρόμενο μέρος ανοίγει, ο φωτισμός 
είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος, 
ανάλογα με το πώς χρησιμοποιήθηκε την 
τελευταία φορά. 

Καθαρισμός και Συντήρηση 
Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού 
ή συντήρησης του απορροφητήρα, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την 
συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

Για να πραγματοποιήσετε τον καθαρισμό και 
τη συντήρηση του απορροφητήρα, 
ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών 
σχετικά με τον καθαρισμό του 
απορροφητήρα, υπάρχει κίνδυνος 
πυρκαγιάς. 

Καθαρισμός Φίλτρων 

Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα από την θέση 
τους, απελευθερώστε τα σημεία 
αγκίστρωσης. Καθαρίστε τα φίλτρα, είτε στο 
πλυντήριο πιάτων (βλέπετε τις παρακάτω 
σημειώσεις) ή μουλιάστε τα σε ζεστό νερό 
ώστε να διευκολυνθεί η αφαίρεση του λίπους 
ή, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
ειδικά σπρέυ (αφού προστατέψετε τις μη-
μεταλλικές επιφάνειες). Αφού καθαριστούν, 
αφήστε τα να στεγνώσουν.  

Προσοχη: Ο απορροφητήρας δεν θα 

λειτουργεί μέχρι να εγκαταστασθεί στη θέση 
του το κύριο φίλτρο. 

Σημείωση: Ο καθαρισμός στο πλυντήριο 

πιάτων με σκληρά απορρυπαντικά μπορεί να 
"μαυρίσει" την επιφάνεια των μεταλλικών 
σημείων, χωρίς όμως να επηρρεαστεί η 
απόδοσή τους.  

Σημείωση: Τα φίλτρα θα πρέπει να 

καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. 
Εξαρτάται βέβαια, και από την συχνότητα 
χρήσης του απορροφητήρα. Έχετε υπόψιν 
σας ότι τα λίπη συσσωρεύονται στον 
απορροφητήρα κατά την διάρκεια του 
μαγειρέματος, είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι. 

Καθαρισμός του κυρίως σώματος του 
απορροφητήρα 

Για τον καθαρισμό του κυρίως σώματος του 
απορροφητήρα, συνιστάται η χρήση ζεστού 
διαλύματος νερού-απορρυπαντικού (περίπου 
40º C). Βρέξτε ένα πανί στο διάλυμα αυτό και 
καθαρίστε τον απορροφητήρα, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες κλπ. Στη 
συνέχεια, στεγνώστε χρησιμοποιώντας ένα 
στεγνό πανί. 

Σημείωση: 

 Μην χρησιμοποιείτε συρματάκια ή 
λειαντικά και οξειδωτικά προϊόντα καθώς 
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μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις 
επιφάνειες του απορροφητήρα. 

 Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα 
στις μεταλλικές επιφάνειες, όπως 
μαχαίρια, ψαλίδια, κτλ. 

Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα 

 Για να τοποθετήσετε το φίλτρο ενεργού 
άνθρακα, βγάλτε τα μεταλλικά φίλτρα 
από τον απορροφητήρα και τοποθετήστε 
το φίλτρο ενεργού άνθρακα στις 
παρεχόμενες θέσεις γυρνώντας το 
δεξιόστροφα για να “κουμπώσει” στο 
μοτέρ του απορροφητήρα. Τέλος, 

επανατοποθετήστε τα μεταλλικά φίλτρα 
στην αρχική τους θέση. 

 Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα έχουν μια 
διάρκεια ζωής 3 εώς 6 μημών, ανάλογα 
με τις συνθήκες χρήσης τους. 

 Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα δεν 
πλένονται ούτε ανακυκλώνονται. Μετά 
την χρήση τους, πρέπει να 
αντικαθιστώνται με καινούργια φίλτρα. 

 Για να αφαιρέσετε τα χρησιμοποιημένα 
φίλτρα, ακολουθείστε την αντίστροφη 
διαδικασία τοποθέτησής τους. 

 Ανάλογα με το μοντέλο, απαιτείται η 
χρήση σετ με αντάπτορες (έξτρα). 

Τεχνικές πληροφορίες (Εικ. 4) 

Διαστάσεις: 

Πλάτος = 600/ 900 mm 

Βάθος = 300 mm (κυρίως σώμα) 

Ύψος = 183/273 mm 

Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά: 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Εγκατάσταση 

Για να εγκαταστήσετε τον απορροφητήρα 
μέσα στο έπιπλο της κουζίνας, μπορείτε να 
διαλέξετε μία από τις παρακάτω δυνατότητες 
εντοιχισμού (a ή b): 

a) Στήριξη του άνω μέρους της συσκευής στο 

ντουλάπι: 

Συμβουλευτείτε την Εικόνα 4 για τα σημεία 
που υποδεικνύονται για τις οπές στον 
πάτο/ράφι του ντουλαπιού. 

b) Στο εσωτερικό του επίπλου. 

Όταν το σώμα του απορροφητήρα 
εντάσσεται μέσα στο έπιπλο, στερεώστε 
με δύο βίδες σε κάθε πλευρά από το 
εσωτερικό του σώματος του 
απορροφητήρα, χρησιμοποιώντας τις 
πλευρικές τρύπες. 

Το χαμηλότερο μέρος του απορροφητήρα θα 
πρέπει να απέχει τουλάχιστον 60cm από τις 
ηλεκτρικές εστίες ή 65cm αν έχετε εστίες 
γκαζιού. Αν έχετε εστίες γκαζιού και στις 
οδηγίες χρήσεώς τους υποδεικνύεται 
μεγαλύτερη απόσταση, παρακαλούμε να τις 

ακολουθήσετε. Χρησιμοποιείστε 
σωλήνα/μπουρί εξόδου τουλάχιστον 12,5cm. 
Για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή 
απορρόφηση του απορροφητήρα, ο 
σωλήνας για την έξοδο του αέρα δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 4 μέτρα μήκος, ή να 
περιλαμβάνει περισσότερες από 2 γωνίες 
90º. 

Παρόλα αυτά, συνιστάται η εξαγωγή του 
αέρα στον εξωτερικό χώρο από την κουζίνα, 
(και η μη χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα). 
Εάν όμως, δεν υπάρχει ευχέρεια “εξόδου”, 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν φίλτρα ενεργού 
άνθρακα τα οποία επιτρέπουν την επιστροφή 
του καθαρού αέρα στο εσωτερικό της 
κουζίνας. 

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την μετώπη του 
απορροφητήρα με μία άλλη που θα ταιριάζει 
στα έπιπλα κουζίνας σας, ακολουθείστε τις 
παρακάτω οδηγίες (Eικ. 3): 

 Τραβήξτε προς τα έξω το συρρόμενο 
μέρος. 
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 Αφαιρέστε τις βίδες (Τ) που στηρίζουν 
την πρόσοψη. 

 Εγκαταστήστε την νέα πρόσοψη, 
χρησιμοποιώντας τις ίδιες βίδες που 
στήριζαν την προηγούμενη. 

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων 

Πριν αναζητήσετε τεχνική υποστήριξη για κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω: 

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Επίλυση 

Ο απορροφητήρας δεν 

λειτουργεί 

Το καλώδιο δεν είναι 

συνδεδεμένο. 

Συνδέστε το καλώδιο με την παροχή 

ρεύματος. 

Δεν υπάρχει ρεύμα στην 

πρίζα. 
Ελέγξτε/επισκευάστε το ηλεκτρικό κύκλωμα. 

Το κύριο φίλτρο δεν είναι 

εγκατεστημένο. 
Τοποθετήστε το στη θέση του. 

Η απορρόφηση δεν 

είναι ικανοποιητική ή 

υπάρχουν κραδασμοί 

Τα φίλτρα έχουν γεμίσει λίπη. Καθαρίστε ή αντικαταστήσετε τα φίλτρα. 

Ο σωλήνας εξαγωγής έχει 

βουλώσει. 
Ξεβουλώστε τον σωλήνα εξαγωγής. 

Ακατάλληλος σωλήνας 

εξαγωγής, πχ  < 12,5cm, 

σταθερές περσίδες στον 

εξωτερικό τοίχο, κλπ. 

Επικοινωνήστε με τον τοποθέτη και 

ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης από το 

παρόν εγχειρίδιο. 

Οι λαμπτήρες δεν 

ανάβουν 
Έχουν καεί Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. 

Προστασία περιβάλλοντος 

Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας  

Τα υλικά της συσκευασίας φέρουν το 
πράσινο σύμβολο ένδειξης ανακυκλώσιμης 
ύλης.  

Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας στους 
αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης, 
αναλόγως του υλικού: χαρτόκουτα, αφρώδες 
πολυστυρένιο και πλαστικές μεμβράνες. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλίσετε την 
ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. 

Απόσυρση παλιών συσκευών   

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2012/19/EU σχετικά με τη διαχείριση 
απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (WEEE), οι ηλεκτρικές οικιακές 
συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται 
στους συμβατικούς κάδους ή χώρους 
συλλογής στερεών αστικών αποβλήτων.  

Οι παλιές, προς απόσυρση, συσκευές πρέπει 
να περισυλλέγονται ξεχωριστά, ώστε να 

βελτιστοποιείται η διαδικασία αξιοποίησης και 
ανακύκλωσης των υλών που περιέχουν και 
να αποτρέπεται οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
βλαβερή επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον. Το σύμβολο του 
διαγραμμένου με Χ κάδου απορριμμάτων 
πρέπει να επικολλάται σε όλα αυτά τα 
προϊόντα, ώστε να υπενθυμίζει στους 
χρήστες τους την υποχρέωση να 
εξασφαλίζουν την υπό ειδικές συνθήκες 
διαχείριση τέτοιων συσκευών.  

Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν 
με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα αγοράς, 
για να ενημερώνονται σχετικά με τους 
κατάλληλους χώρους απόσυρσης των 
παλιών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών τους. 

Πριν αποσύρετε τη συσκευή σας, 
αχρηστέψτε τη (τραβήξτε το καλώδιο 
ηλεκτροδότησής της, κόψτε το και πετάξτε 
το). 
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