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Οδηγίες χρήσης

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν

Προειδοποίηση! : Πριν από την πρώτη χρήση, βγάλτε τα στοιχεία  
του φίλτρου και αφαιρέστε την σακούλα.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ
• Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια. Φυλάξτε τις οδηγίες σε 

κοντινό σημείο για μελλοντική αναφορά.
• Αυτές οι οδηγίες και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, 

τις οποίες πρέπει να τηρείτε σε κάθε περίπτωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη 
τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας, για ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή λανθασμένη ρύθμιση 
των χειριστηρίων.

 Πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών) πρέπει να βρίσκονται μακριά από τη συσκευή.  Κρατήστε τα μικρά παιδιά 
(3-8 ετών) μακριά από η συσκευή εκτός εάν επιτηρούνται διαρκώς. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες 
ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης της συσκευής, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει 
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. Τα 
παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει 
να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται μέσω ενός εξωτερικού διακόπτη, όπως ένας 
χρονοδιακόπτης, ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

 Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση καθώς και για παρόμοιες χρήσεις όπως: χώρους 
κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας; αγροκτήματα, από 
πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, bed & breakfast και άλλους χώρους κατοικίας.

 Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό 
χώρο. 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Η μετακίνηση και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται από δύο τουλάχιστον 
άτομα - κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας για να αφαιρέσετε τη συσκευασία και 
να κάνετε την εγκατάσταση - κίνδυνος κοψίματος.

 Η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής νερού (εάν υπάρχει), οι ηλεκτρικές συνδέσεις και οι 
επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα 
εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Κρατήστε τα παιδιά μακριά 
από το χώρο εγκατάστασης. Μετά από την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει 
προκληθεί ζημιά σε αυτήν κατά τη μεταφορά. Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο Kέντρο Σέρβις. Μετά την εγκατάσταση, τα υλικά συσκευασίας (πλαστικά, 
φελιζόλ, κ.λπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας. Η συσκευή πρέπει να 
αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης - κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας. Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο 
τροφοδοσίας από τη συσκευή - κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο 
όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την ηλεκτρική τροφοδοσία με αφαίρεση του 
φις εάν η πρίζα είναι προσβάσιμη ή με χρήση του πολυπολικού διακόπτη που έχει εγκατασταθεί πριν από 
την πρίζα σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας και η συσκευή πρέπει να διαθέτει γείωση 
με βάση τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας.

 Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης (μπαλαντέζες), πολύπριζα ή προσαρμογείς. Μετά την 
εγκατάσταση, δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση του χρήστη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε βρεγμένοι ή με γυμνά πόδια. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν 
έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή εάν έχει υποστεί 
άλλη ζημιά.

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον ίδιο τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το 

τροφοδοτικό πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο 
τραυματισμού, χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια (κίνδυνος σχισίματος) και παπούτσια ασφαλείας 
(κίνδυνος για μώλωπες), φροντίστε ο χειρισμός του να γίνεται από δύο άτομα (μειώστε το φορτίο), ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Οι επισκευές από μη 
επαγγελματίες που δεν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κίνδυνο για 
την υγεία και την ασφάλεια, για τα οποία ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος. Τυχόν 
ελάττωμα ή ζημιά που προκλήθηκε από επισκευές ή συντήρηση που έγιναν από μη επαγγελματίες δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση, οι όροι της οποίας περιγράφονται στο έγγραφο που παραδίδεται με τη 
μονάδα.

 Το προϊόν συνοδεύεται από UV LED, το οποίο εκπέμπει ακτινοβολία, η οποία προκαλεί κίνδυνο για το 
δέρμα και τα μάτια. Συνιστάται να μην έρχεστε σε άμεση επαφή χωρίς προστατευτικά γυαλιά ή γάντια.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το σύμβολο ανακύκλωσης . Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει 

συνεπώς να απορρίπτονται με υπευθυνότητα και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της τοπικής δημοτικής αρχής όσον αφορά τη 
διάθεση αποβλήτων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
• Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Απορρίψτε σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών 

αρχών. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, 
επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. 
Αυτή η συσκευή επισημαίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
και με τους κανονισμούς 2013 για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (όπως τροποποιήθηκε). Εξασφαλίζοντας τη σωστή 
απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή των πιθανώς βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

 To σύμβολο στο προϊόν ή στα συνοδευτικά έντυπα υποδεικνύει ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα αλλά πρέπει να μεταφέρετε 
στο κατάλληλο κέντρο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Έξοδος αέρα

Πίνακας ελέγχου

Οθόνη LED

PM 2.5+Αισθητήρας ποιότητας αέρα

Είσοδος αέρα

Θύρα σύνδεσης καλωδίου ρεύματος

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ μπλοκάρετε την περιοχή εισόδου και εξαγωγής αέρα, η βελούδινη υφασμάτινη επένδυση μπορεί 
επίσης να μπλοκάρει την περιοχή εξαγωγής.
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ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργοποίηση:  Σε κατάσταση τερματισμού λειτουργίας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας , στη συνέχεια η 
μονάδα ενεργοποιείται με έναν ήχο "μπιπ" και τίθεται στην προεπιλεγμένη λειτουργία "ΑΥΤΟΜΑΤΗ".. 

Στη συνέχεια η ένδειξη «AUTO» είναι αναμμένη, ο αισθητήρας αρχίζει να ανιχνεύει και η μονάδα αρχίζει να 
λειτουργεί.

Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας και η μονάδα σταματά να λειτουργεί.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί «MODE» για να επιλέξετε AUTO, SLEEP, UV, AUTO +UV, 
SLEEP + UV, FAN MODE και η αντίστοιχη ένδειξη είναι αναμμένη.

Λειτουργία ύπνου: Η μονάδα τίθεται αυτόματα σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Όταν όμως η μονάδα 
βρίσκεται σε Λειτουργία ύπνου, εάν πατήσετε το κουμπί ταχύτητας, θα ακυρωθεί η "Λειτουργία ύπνου" και θα 
μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Αυτόματη λειτουργία: Η μονάδα προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με την 
ποιότητα αέρα του δωματίου. Όταν όμως η μονάδα βρίσκεται σε Αυτόματη λειτουργία, εάν πατήσετε το κουμπί 
ταχύτητας, θα ακυρωθεί η "Αυτόματη λειτουργία" και θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Λειτουργία UV: Η μονάδα προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με την ποιότητα 
αέρα του δωματίου με τη λειτουργία UV ενεργοποιημένη. Όταν όμως η μονάδα βρίσκεται σε Λειτουργία UV, εάν 
πατήσετε το κουμπί ταχύτητας, θα ακυρωθεί η "Λειτουργία UV" και θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Πατήστε το κουμπί “SPE ED” για να επιλέξετε ταχύτητα ανεμιστήρα “LOW, MID, HI” (Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή).
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Οθόνη LED

Με την ενεργοποίηση, ο αισθητήρας PM2.5 αρχίζει να ανιχνεύει και το εικονίδιο PM2.5 εμφανίζεται στην οθόνη. 
Η τιμή PM2,5 εμφανίζεται σε 888 περιοχές.

Η τρίχρωμη λυχνία ποιότητας αέρα ενημερώνεται σύμφωνα με την περιβαλλοντική τιμή PM2,5.

Τιμή PM2.5 Χρώμα ΛΥΧΝΙΑΣ
0 - 75 Μπλε χρώμα
76 - 150 Κίτρινο χρώμα
> 150 Κόκκινο χρώμα

Σημείωση: Στη λειτουργία "SLEEP", το εικονίδιο ύπνου εμφανίζεται στην οθόνη LED και όλα τα άλλα εικονίδια 
και το φως είναι σβηστά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΤΙΣ 2900 ΩΡΕΣ:
 - Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, ο κωδικός E03 αναβοσβήνει + ήχος bip για 5 δευτερόλεπτα.
 - Μετά από 5 δευτερόλεπτα, ο κωδικός E03 εναλλάσσεται με την ένδειξη PM2.5 (3 δευτερόλεπτα κύκλος E03 / 

3 δευτερόλεπτα κύκλος PM2.5) και η λυχνία ποιότητας αέρα (κύκλος) αναβοσβήνει.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΤΙΣ 3000 ΩΡΕΣ:
 - Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, ο κωδικός E03 αναβοσβήνει + ήχος bip για 5 δευτερόλεπτα.
 - Μετά από 5 δευτερόλεπτα, ο ήχος bip σταματά, ο κωδικός E03 συνεχίζει να αναβοσβήνει

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ
 - Αφού αντικατασταθεί το φίλτρο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «ON / OFF» για 3 

δευτερόλεπτα. Με έναν ήχο "BIP", ο κωδικός E03 σταματά να αναβοσβήνει. Η ψηφιακή οθόνη επιστρέφει 
στην κανονική εμφάνιση.
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ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

 - Ανοίξτε τη γρίλια εισαγωγής αέρα και 
αφαιρέστε το φίλτρο

 - Κόψτε τη σακούλα που περιέχει τα φίλτρα

 - Τοποθετήστε τα φίλτρα και κλείστε τη 
γρίλια εισαγωγής αέρα

 - Συνδέστε το τροφοδοτικό

Σημείωση: Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί κατά το άνοιγμα της γρίλιας εισαγωγής αέρα. Η μονάδα θα 
επιστρέψει στην κανονική χρήση μόνο μετά την επαναφορά της γρίλιας εισαγωγής αέρα.

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

Κύρια μονάδα x 1
HEPA+Φίλτρο άνθρακα 
(φίλτρο όλα-σε-ένα) x 1) Εγχειρίδιο χρήσης x 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα προϊόντος Καθαριστής αέρα
Διαστάσεις προϊόντος 245x245x525 mm
Ονομαστική τάση/συχνότητα AC100-240V, 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου 33 W
Καθαρό βάρος 4,2 kg
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ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
• Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα πανί και διάλυμα χλιαρού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού.
• Τοποθετήστε το προϊόν σε σακούλα συσκευασίας. Τοποθετήστε τη σακούλα στο χαρτοκιβώτιο συσκευασίας. 

Τοποθετήστε το χαρτοκιβώτιο σε στεγνό μέρος

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

Καθαρίστε το αρχικό φίλτρο: Ανοίξτε τη γρίλια εισαγωγής αέρα, αφαιρέστε το στοιχείο φίλτρου, 
χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα εξοπλισμένη με κεφαλή βούρτσας ή μια στεγνή βούρτσα για να 
καθαρίσετε τη σκόνη από την επιφάνεια του φίλτρου.

Τοποθετήστε ξανά το στοιχείο φίλτρου στη μονάδα μετά τον καθαρισμό.

Σημείωση: Μην καθαρίζετε το αρχικό φίλτρο με βρεγμένη πετσέτα, για να μην φράξετε την τρύπα του αρχικού 
φίλτρου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα Μέθοδος ελέγχου/Οδηγοί

Το προϊόν δεν λειτουργεί Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε 
πρίζα παροχής ρεύματος με τη σωστή τάση.

Ο όγκος εξόδου αέρα είναι χαμηλός.
Ελέγξτε εάν εμφανίζεται το E03, τότε το φίλτρο πρέπει 
να αντικατασταθεί, εάν όχι, ανατρέξτε στον οδηγό 
συντήρησης φίλτρου (Σελίδα 8)

Το μηχάνημα έχει μια δυσάρεστη 
μυρωδιά

Καθαρίστε τα φίλτρα σύμφωνα με τον οδηγό συντήρησης 
φίλτρων (Σελίδα 8). Εάν το πρόβλημα παραμένει, 
αντικαταστήστε τα φίλτρα. Ακόμη και μετά την αλλαγή 
του φίλτρου το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την 
εξυπηρέτηση πελατών.

Ο αέρας μόλις και μετά βίας 
καθαρίζεται.

Ελέγξτε εάν εμφανίζεται το E03, τότε το φίλτρο πρέπει 
να αντικατασταθεί, εάν όχι, ανατρέξτε στον οδηγό 
συντήρησης φίλτρου (Σελίδα 8)

Υψηλός θόρυβος λειτουργίας Το στοιχείο φίλτρου ΔΕΝ έχει τοποθετηθεί καλά
Ένδειξη LED "E00" Αστοχία μοτέρ
Ένδειξη LED "E01" Αστοχία αισθητήρα PM2.5
Οθόνη LED "E03" Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί



8

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
1. Επιχειρήστε να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα με τη βοήθεια των συστάσεων που παρέχονται στον 

ΟΔΗΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ.
2. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή για να δείτε εάν το σφάλμα παραμένει. 

ΕΑΝ Η ΒΛΑΒΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ 
ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΕΡΒΙΣ

Για να λάβετε τεχνική υποστήριξη, καλέστε τον αριθμό που αναγράφεται στο βιβλιαράκι εγγύησης ή 
ακολουθήστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu

Όταν καλείτε την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, να αναφέρετε:
• Μια σύντομη περιγραφή της βλάβης
• Τον τύπο και το ακριβές μοντέλο της συσκευής
• Τον αριθμό σέρβις (αριθμός που βρίσκεται μετά τη λέξη Service στην πινακίδα ονομαστικών στοιχείων). Ο 

αριθμός σέρβις αναφέρεται επίσης στο βιβλιαράκι εγγύησης
• την πλήρη διεύθυνσή σας
• τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Εάν απαιτείται επισκευή, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης (για να 
διασφαλιστεί η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και η σωστή επισκευή).


