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Διαβάστε και κατανοήστε τις 

οδηγίες λειτουργίας πριν 

χρησιμοποιήσετε την συσκευή. 

Εξοικειωθείτε με τα στοιχεία ελέγχου και με τον 

τρόπο ορθής χρήσης της συσκευής. Τηρείτε όλα τα 

μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο. 

Λειτουργείστε υπεύθυνα έναντι τρίτων. 

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν πρόκληση 

ατυχημάτων ή κινδύνων σε τρίτους. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την ορθή 

σύνδεση και λειτουργία παρακαλώ απευθυνθείτε 

στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. 

Οδηγίες Ασφαλείας 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και 

όλες τις οδηγίες. Σε περίπτωση αποτυχίας να 

ακολουθήσετε τις προειδοποιήσεις και οδηγίες 

μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, φωτιά και/ή 

σοβαρός τραυματισμός. Φυλάξτε όλες τις 

προειδοποιήσεις και οδηγίες για μελλοντική χρήση. 

Παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με 

μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές 

ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή / και γνώσης, 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή μόνο 

όταν επιβλέπονται ή αφού ενημερωθούν για την 

ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοήσουν τους 

κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της. 

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με την 

συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα 

πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς την 

παρουσία επίβλεψης. 

Μπαταρία 

Ενδέχεται να διαρρεύσουν ατμοί σε περίπτωση μη 

εξουσιοδοτημένης χρήσης ή σε περίπτωση χρήσης 

ενός κατεστραμμένου συσσωρευτή. Κάνετε 

προσαγωγή φρέσκου αέρα και αναζητήστε ιατρική 

συμβουλή εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες. Οι ατμοί 

ενδέχεται να ερεθίσουν το αναπνευστικό σύστημα. 

 
 
Κίνδυνος Φωτιάς! Κίνδυνος έκρηξης! 

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φθαρμένους, 
ελαττωματικούς ή παραμορφωμένους 
συσσωρευτές. Ποτέ μην ανοίγετε ή καταστρέφετε 
τον συσσωρευτή ή τον αφήνετε να πέσει στο 
έδαφος.  
Ποτέ μην φορτίζετε την μπαταρία σε περιβάλλον με 
οξέα και εύφλεκτα υλικά. Προστατέψτε την 
μπαταρία από τη θερμότητα και τη φωτιά. 
Η μπαταρία πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C και + 40 
°C μόνο. 
Ποτέ μην τοποθετείτε την μπαταρία σε 
θερμαντήρες και μην την εκθέτετε σε ισχυρή 
ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Αν έχει φορτίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αφήστε πρώτα την μπαταρία να κρυώσει. 
Βραχυκύκλωμα - Μην γεφυρώσετε τις επαφές του 
συσσωρευτή με μεταλλικά μέρη. 
Ο συσσωρευτής πρέπει να είναι συσκευασμένος 
(πλαστική σακούλα, κουτί) ή οι επαφές του 
συσσωρευτή να σφραγίζονται κατά τη διάθεση, τη 
μεταφορά ή την αποθήκευση του. 
 

 

Οδηγίες χρήσης 

Οι συσσωρευτές προμηθεύονται μερικώς 
φορτισμένοι και πρέπει να φορτιστούν πλήρως 
πριν από την πρώτη χρήση. 

 Φορτίστε τον συσσωρευτή όταν η συσκευή 
λειτουργεί αργά ή σταματήσει. 

 Μια μπαταρία λιθίου μπορεί να φορτιστεί 
οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να μειώνεται η 
διάρκεια ζωής της. 

 Μια μπαταρία λιθίου προστατεύεται από το 
κέλυφος ηλεκτρονικής προστασίας έναντι 
βαθιάς εκφόρτισης. 

 Αν ο χρόνος λειτουργίας μιας πλήρως 

φορτισμένης μπαταρίας μειωθεί σημαντικά, 

σημαίνει ότι η μπαταρία έχει τελειώσει και 

πρέπει να αντικατασταθεί. 

θα πρέπει να γίνεται χρήση μόνο αυθεντικών 

μπαταριών. 
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Επεξήγηση Συμβόλων 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία περιέχει λίθιο! Μην κάνετε απόρριψη αυτού σε 
συμβατικό κάδο απορριμμάτων! 

 Αποφορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με χρήση του εργαλείου μέχρι 
να σταματήσει. 

 Αποσυνδέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από το εργαλείο. 

 

Οι ελαττωματικοί συσσωρευτές πρέπει να ανακυκλώνονται! 

 

Κίνδυνος έκρηξης! Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά. 

 

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες στο νερό. 

 

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 40οC. 

 

Επιβεβαιώστε την συμμόρφωση του ηλεκτρικού εργαλείου με τα πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Υποδηλώνει κίνδυνο, οδηγίες ασφαλείας ή εφιστά την προσοχή. Αυτό το σύμβολο 
μπορεί να υπάρχει σε συνδυασμό με άλλα σύμβολα ή εικονογράμματα. 

 

Εάν δεν συμμορφώνεστε με τις οδηγίες και τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται 
στις οδηγίες λειτουργίας, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Διαβάστε 
τις οδηγίες λειτουργίας πριν ξεκινήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή. 

 

Διπλή μόνωση 

 

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται σε γενικά/οικιακά απορρίμματα. 
Απόρριψη πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικά σημεία συλλογής . 

 

Κανονικός φορτιστής: ασφάλεια 2Α 
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Απόρριψη 

Οι οδηγίες απόρριψης βασίζονται στις εικόνες 
που αναγράφονται στη συσκευή ή στη 
συσκευασία της. 
 

Οποιεσδήποτε φθαρμένες ή 

κατεστραμένες συσκευές πρέπει να 

παραδίδονται σε κατάλληλα σημεία 

συλλογής.   

 

Απορρίψτε τις μπαταρίες με φιλικό προς το 

περιβάλλον τρόπο. 

Οι μπαταρίες ιόντων λίθου υπόκεινται σε ειδική 
υποχρέωση διάθεσης απορριμάτων. Απορρίψτε 
τυχόν ελαττωματικές μπαταρίες σε ένα 
εξειδικευμένο κατάστημα. Η μπαταρία πρέπει να 
αφαιρεθεί πριν τη διάλυση της συσκευής. Οι 
κατεστραμμένες μπαταρίες ενδέχεται να 
βλάψουν το περιβάλλον και την υγεία σας εάν 
διαρρεύσουν τοξικοί ατμοί ή υγρά από αυτές. 
Επομένως, μην αποστέλλετε ποτέ μια 
ελαττωματική μπαταρία μέσω ταχυδρομείου 
κ.λπ. 
Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. 
Απορρίψτε τις μπαταρίες όταν εκφορτιστούν. 
Συνιστούμε την εφαρμογή μονωτικής ταινίας 
στους πόλους για προστασία από βραχυκύκλωμα. 
Ποτέ μην ανοίγετε την μπαταρία. 
 
Μεταφορά συσκευασιών διανομής 

Η συσκευασία προστατεύει τη μηχανή από ζημιά 
κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας 
συνήθως επιλέγονται με βάση τις 
περιβαλλοντικές αρχές και τις αρχές επεξεργασίας 
των αποβλήτων και επομένως είναι 
ανακυκλώσιμα. Η επιστροφή του υλικού της 
συσκευασίας στην κυκλοφορία εξοικονομεί 
πρώτες ύλες και μειώνει την παραγωγή 
αποβλήτων. Μέρη συσκευασιών (π.χ. φύλλα) 
μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. 
 
 

 

Κίνδυνος ασφυξίας! 

Κρατήστε τα μέρη των συσκευασιών μακριά από 
τα παιδιά και απορρίψτε τα όσο το δυνατόν 
συντομότερα. 
 
Εγγύηση 

Για αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο, η εταιρεία 
παρέχει στον τελικό χρήστη - ανεξάρτητα από τις 
υποχρεώσεις του αντιπροσώπου που απορρέουν 
από τη σύμβαση αγοράς - τις ακόλουθες 
εγγυήσεις: 
Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την παραλαβή 
της συσκευής, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται 
από το αρχικό παραστατικό αγοράς. Τα 
εξαρτήματα, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και 
ελαττώματα που προκαλούνται από τη χρήση 
εξαρτημάτων που δεν είναι συμβατά, η επισκευή 
με εξαρτήματα που δεν είναι αυθεντικά από τον 
κατασκευαστή, η χρήση εκτεταμένης δύναμης,  
χτυπήματα και σπάσιμο, καθώς και υπερφόρτωση 
του κινητήρα αποκλείονται από την παρούσα 
εγγύηση. Η αντικατάσταση της εγγύησης 
περιλαμβάνει μόνο ελαττωματικά εξαρτήματα, 
όχι ολόκληρες συσκευές. Η επισκευή βάσει της 
εγγύησης πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από 
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες ή από την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας. 
Σε περίπτωση παρέμβασης μη εξουσιοδοτημένου 
προσωπικού η εγγύηση θα ακυρωθεί. 
Όλα τα έξοδα ταχυδρομικών αποστολών ή 
παράδοσης καθώς και οποιαδήποτε άλλα 
μεταγενέστερα έξοδα βαρύνουν τον πελάτη. 


