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Type F0501 
 
Max: 180 Kg Min: 5 Kg Div: 100 g 
 
Μπαταρίες: 2x3V CR2032 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 

Αγαπητέ πελάτη,  

Η IMETEC σας ευχαριστεί  για την αγορά της συσκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι θα εκτιµήσετε την ποιότητα και την 

αξιοπιστία αυτής της συσκευής, που σχεδιάστηκε και παράχθηκε µε πρώτο µέληµα την ικανοποίηση του πελάτη. Το 

παρόν φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης έχει ετοιµαστεί σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία  EN 62079. 

���� 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οδηγίες και προειδοποιήσεις για µια σίγουρη λειτουργία 
Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ειδικότερα τις προειδοποιήσεις 
ασφαλείας. Φυλάξτε παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήρης καθόλη τη διάρκεια της ζωής της συσκευής για να το 
συµβουλευθείτε αν χρειασθεί. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτοµο παραδώστε του και το 
φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης. 
Εάν στην ανάγνωση αυτού του φυλλαδίου των οδηγιών υπάρχουν σηµεία που δεν είναι να κατανοητά, πριν 
χρησιµοποιήσετε τη συσκευή επικοινωνήστε µε το τµήµα τεχνικής υποστήριξης. Τα στοιχεία επικοινωνίας του 
τµήµατος τεχνικής υποστήριξης αναγράφονται στη τελευταία σελίδα των οδηγιών. 
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• Μετά από  την αφαίρεση της συσκευασίας , ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευής και την ενδεχόµενη παρουσία 

ζηµιών από τη µεταφορά. Σε περίπτωση αµφιβολίας,  µην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο τµήµα 

τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας, ή σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό ή στο κατάστηµα αγοράς. 



 
 

• Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι για τα παιδιά! Κρατήστε  µακριά από τα παδιά την πλαστική σακκούλα συσκευασίας γιατί 

µπορεί να προκαλέσει πνιγµό ! 

• Οι παρούσες συσκευές πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για το σκοπό που  έχουν σχεδιαστεί, αυτό είναι της ζυγαριάς 

ατοµικής χρήσης σε εσωτερικούς χώρους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται µη συνεπής και εποµένως επικίνδυνη. 

• Η ζυγαριά δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµόσια, ιατρική χρήση ή για τις εµπορικές συναλλαγές .  

• Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, διακόψτε τη λειτουργία, το ζύγισµα. Για την ενδεχόµενη 

επισκευή απευθύνεστε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο της τεχνικής υποστήριξης.  

• Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους ενηλίκους ηλικίας κάτω των 12 ετών, από φυσικά πρόσωπα µε 

πλήρεις τις φυσικές δυνατότητες τους ή από άτοµα µε µειωµένη διανοητική  ικανότητα  µόνον εφόσον έχουν διαβάσει και 

έχουν κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες χρήσεως και τους κινδύνους που µπορεί να προκληθούν από το προιόν, και 

πάντα κάτω από επίβλεψη. Τα παιδιά δεν µπορούν να παίζουν µε τη συσκευή. Ο καθαρισµός και η συντήρηση της 

συσκευής δεν µπορούν να γίνουν από τα παιδιά χωρίς τη επίβλεψη ενός ενηλίκου  

• Σε περίπτωση που η ζυγαριά δεν χρησιµοποιείται για µεγάλες χρονικές περιόδους, βγάλτε τις µπαταρίες από την θήκη 

τους.  

• Προστατεύσετε τη ζυγαριά από χτυπήµατα, υγρασία, σκόνη, χηµικά προϊόντα, από µεγάλες διαφορές θερµοκρασίας 

και τις πηγές θερµότητας (σόµπες, θερµάστρες, θερµαντικά σώµατα).  

���� Μην βυθίσετε ποτέ τη ζυγαριά σε νερό και προστατεύστε την απο υγρά που µπορεί να εισχωρήσουν. 

���� Μην αφήσει ποτέ τη ζυγαριά σε παιδιά που δεν επιβλέπονται από ενήλικα! 

���� Τοποθετήστε τη ζυγαριά µόνο πάνω σε σταθερές επίπεδες επιφάνειες. 

���� 
Μην πατάτε πάνω στη ζυγαριά µε πόδια βρεγµένα µετά από ντους, µην πιτσιλάτε την επιφάνεια της ζυγαριάς – 
υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος από γλίστρηµα! 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ [Fig. Z] 
Ανατρέξτε στην εικόνα  [Z] για να ελέγξετε το περιεχόµενο της συσκευασίας 

1. Οθόνη LCD 

2. Πλήκτρο λειτουργίας DOWN 

3. Πλήκτρο λειτουργίας USERS 

4. Πλήκτρο λειτουργίας SET 

5. Πλήκτρο λειτουργίας DOWN 

6. Πλήκτρο λειτουργίας UP 

7. Πλήκτρο UNIT για την επιλογή της µονάδας µέτρησης (kg/lb) 

8. Χώρος τοποθέτησης των µπαταριών 

9. Βάση στήριξης – εξοικονόµησης χώρου αποθήκευσης 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

•Ζυγίζεστε πάντα στους ίδιους όρους, κατά προτίµηση µετά το ξύπνηµα, για να µην επηρεάζεται η µέτρηση από τις  

διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια της ηµέρας λόγω σίτισης, πέψης ή σωµατικής δραστηριότητας κάθε ατόµου. Από µέρα σε 

µέρα µπορούν να µετρηθούν αλλαγές βάρους. 

• Ο χρόνος της απεικόνισης εξαρτάται από τη δυνατότητά σας να σταθεροποιήσετε την ισορροπία σας: γενικά, όσο το 

βάρος είναι µεγάλο, ο χρόνος απεικόνισης είναι µεγαλύτερος. Κατά τη διάρκεια της µέτρησης παραµείνετε ακίνητοι πάνω 

στη ζυγαριά. 

ΧΡΗΣΗ 
• Ελάχιστη µέτρηση: 5 kg 



 
 

• Μέγιστη µέτρηση: 180 kg 

• ∆ιαβάθµιση: 100 g 

• ∆υνατότητα αποµνηµόνευσης προσωπικών µετρήσεων 5 διαφορετικών ατόµων ( συνολικά 10 µνήµες για κάθε άτοµο) 

���� Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά πάνω σε χαλιά αλλά µόνο σε σκληρές επίπεδες επιφάνειες. 

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

• Ανοίξτε το κάλυµµα µπαταριών (2) στο πίσω µέρος της ζυγαριάς [fig. 1]  

• Τοποθετήστε τις µπαταριές τηρώντας τη πολικότητα +/- σωστά [fig. 2].  

• Η οθόνη LCD (1) θα παρουσιάσει τη ένδειξη που ακολουθεί 

 

• Σε περίπτωση που ισχύει βγάλτε τους µονωτές των µπαταριών που εξέχουν από το καπάκι των µπαταριών (2), ή 

αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο παρεµβολής µεταξύ µπαταριών και επαφών σεβόµενοι τη πολικότητα.  

• Σε περίπτωση που η ζυγαριά δεν εµφανίζει καµία λειτουργία αφαιρέστε τις µπαταρίες και ξανατοποθετήστε τις.  Η 

οθόνη LCD (1) θα παρουσιάσει τη ένδειξη που ακολουθεί 

 

• Κλείστε το καπάκι των µπαταριών  (2) και αναµείνατε την ένδειξη στην οθόνη LCD (1) της απεικόνισης που ακολουθεί.   

 

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

• Πιέστε το πλήκτρο UNIT (3) [εικ. 3] προκειµένου να επιλέξετε τη µονάδα µέτρησης (kg/lb). Σε κάθε πίεση θα αλλάξει η 

µονάδα µέτρησης που εµφανίζεται στην οθόνη LCD (1):  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΣΤΗ 
•Πιέστε το πλήκτρο USERS (3) για να ενεργοποιήσετε τις µετρήσεις ενός ατόµου. 



 
 

•Η ένδειξη P1 θα αναβοσβήνει στην οθόνη LCD (1) 

 

• Πιέστε επαναλαµβανόµενα το πλήκτρο USERS (6) για να περάσετε διαδοχικά στους χρήστες P2, P3, P4 και P5 µέχρι η 

οθόνη να εµφανίσει το δικό σας αριθµό χρήστη. 

 

• Η ένδειξη του αριθµού χρήστη της επιλογής σας θα παραµείνει εµφανής στην οθόνη για 2 δευτερόλεπτα και στην 

συνέχεια η ζυγαριά θα µηδενιστεί για τον επιλεγµένο χρήστη  

 

• Αν επιθυµείτε να αλλάξετε το χρήστη επαναλάβετε την ανωτέρω  διαδικασία  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) 

 Για να λειτουργήσει η ζυγαριά ανεβείτε πάνω της .  

•Πιέστε το πλήκτρο USERS (3) για να έχετε πρόσβαση στις µετρήσεις ενός συγκεκριµένου χρήστη. 

•Πιέστε το πλήκτρο SET (4) για να ενεργοποιήσετε την διαδικασία αποτύπωσης, η ένδειξη του ύψους (σε εκατοστά – 

cm) θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη LCD (1) 

 

•Πιέστε τα πλήκτρα UP (5) και  DOWN (3) για να εισάγετε το σωστό ύψος. 

•Πιέστε το πλήκτρο SET (4) για να επιβεβαιώσετε τη τιµή ύψους που εισάγατε και περιµένετε 2 δευτερόλεπτα, η ζυγαριά 

θα µηδενίσει το βάρος για το συγκεκριµένο χρήστη. 

•Αν επιθυµείτε να διορθώσετε το ύψος επαναλάβατε την ανωτέρω διαδικασία. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΜΟΝΟ 

•Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σκληρή επίπεδη επιφάνεια  



 
 

• Για να λειτουργήσει η ζυγαριά ανεβείτε πάνω της . 

 

• Παραµείνετε ακίνητοι πάνω στην ζυγαριά µέχρι το βάρος να απεικονισθεί σταθερά στην οθόνη  LCD (1). Η ένδειξη θα 

λάµψει 2 φορές πριν σταθεροποιηθεί. 

   

• Η µέτρηση βάρους θα εµφανίζεται στην οθόνη για 10 δευτερόλεπτα πριν σβήσει αυτόµατα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για να ζαναζυγιστείτε, κατεβείτε απο την ζυγαριά, περιµένετε µέχρι να σβήσει η µέτρηση βάρους και µετά ξανανεβείτε.   
Η ζυγαριά διακόπτει την λειτουργία της µετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας. Εάν η συσκευή δεν χρησιµοποιείται για 
µεγάλη χρονική περίοδο σας συµβουλεύουµε να αφαιρέσετε τις µπαταρίες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ B.M.Ι. (∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ) 
Ο δείκτης σωµατικής µάζας (Body Mass Index) είναι µία κοινά αποδεκτή µέθοδος που χρησιµοποιείται για την ανάλυση 

των µετρήσεων βάρους σε σχέση µε το ύψος. 

Ο τύπος είναι ο εξής  B.M.I. = βάρος σε kg / (ύψος σε m)
2
  

Η ∆ιεθνής Οργάνωση Υγείας και η ιατρική που ασχολείται µε την διατροφή χρησιµοποιούν τον παρακάτω πίνακα για 

ένδειξη της κατάστασης – της φόρµας – ενός ατόµου. 

Κατηγορία B.M.I (kg/m
2
) 

Σοβαρή έλλειψη βάρους <16,00 
Μικρή έλλειψη βάρους 16,00 - 19,99 
Ελαφριά έλλειψη βάρους 17,00 - 18,49 
Κανονικό βάρος 18,50 - 24,99 
Υπέρβαρος 25,00 - 29,99 
Παχυσαρκία 30,00 - 34,99 
Σοβαρή παχυσαρκία 35,00 - 39,00 
Παθολογική παχυσαρκία >40,00 
 

���� 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Ο πίνακας ισχύει µόνο για άτοµα ηλικίας άνω των 20 ετών  

 

Για άτοµα ηλικίας µεταξύ 12 και 19 ετών σας δίνουµε τις παρακάτω τιµές σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Υγείας  

Πίνακας για κορίτσια 

Ηλικία Σοβαρή έλλειψη 
βάρους 

Μέτρια έλλειψη 
βάρους 

Κανονικό βάρος Υπέρβαρη Παχυσαρκία 

12 <13,6 13,6 - 14,9 15,0 - 21,7 21,8 - 26,1 < 26,1 
13 <14,0 14,0 - 15,4 15,5 - 22,7 22,8 - 27,2 < 27,2 
14 <14,3 14,3 - 15,8 15,9 - 23,5 23,6 - 28,2 < 28,2 
15 <14,6 14,6 - 16,2 16,3 - 24,1 24,2 - 28,8 < 28,8 
16 <14,7 14,7 - 16,3 16,3 - 25,5 25,6 - 29,3 < 29,3 
17 <14,7 14,7 - 16,4 16,5 - 24,8 24,9 - 29,5 < 29,5 



 
 

18-19 <14,7 14,7 - 16,5 16,6 - 25,0 25,1 – 29,7 < 29,7 
 

Πίνακας για αγόρια 

Ηλικία Σοβαρή έλλειψη 
βάρους 

Μέτρια έλλειψη 
βάρους 

Κανονικό βάρος Υπέρβαρη Παχυσαρκία 

12 <13,8 13,6 - 14,9 15,0 - 20,8 20,9 - 24,7 <24,7 
13 <14,2 14,2 - 15,4 15,5 - 21,7 21,8 - 25,8 <25,8 
14 <14,7 14,7 - 16,0 16,1 - 22,6 22,7 - 26,9 <26,9 
15 <15,1 15,1 - 16,5 16,6 - 23,5 23,6 - 27,8 <27,8 
16 <15,4 15,4 - 16,9 16,9 - 24,2 24,2 - 28,6 <28,6 
17 <15,7 15,7 - 17,3 17,4 - 24,9 25,0 - 29,2 <29,2 
18 <15,8 15,8 - 17,5 17,6 - 25,4 25,5 - 29,7 <29,7 
19 <15,9 15,9 - 17,6 17,7 - 25,4 25,5 - 29,7 <29,7 

 

•Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σκληρή επίπεδη επιφάνεια  

•Πιέστε το πλήκτρο USERS (3) για να έχετε πρόσβαση στις µετρήσεις ενός συγκεκριµένου χρήστη και περιµένετε µέχρι η 

ζυγαριά να µηδενίσει. 

 

• Για να λειτουργήσει η ζυγαριά ανεβείτε πάνω της . 

• Παραµείνετε ακίνητοι πάνω στην ζυγαριά µέχρι το βάρος να απεικονισθεί σταθερά στην οθόνη  LCD (1). Η ένδειξη θα 

λάµψει 2 φορές πριν σταθεροποιηθεί. 

 

• Στο συγκεκριµένο σηµείο ο δείκτης B.M.I. θα εµφανισθεί στην οθόνη LCD (1) για 1 δευτερόλεπτο. 

 

• Η µέτρηση βάρους και ο δείκτης B.M.I. θα εµφανισθούν ακόµη µία φορά και στη συνέχεια η οθόνη της ζυγαριάς θα 

σβήσει αυτόµατα 

 

Ανασκόπηση των αποµνηµονευµένων µετρήσεων 

•Πιέστε το πλήκτρο USERS (3) για να έχετε πρόσβαση στις µετρήσεις ενός συγκεκριµένου χρήστη 



 
 

 

•Πιέστε τα πλήκτρα UP (5) και  DOWN (3) για να εµφανισετε τις τελευταίες µετρήσεις της µνήµης. 

 

•Πιέστε ξανά τα πλήκτρα UP (5) και  DOWN (3) για να επιλέξετε συγκεκριµένη µέτρηση απο τις τελευταίες δέκα  για το 

συγκεκριµένο άτοµο. 

  

•Αφού δείτε τη µέτρηση βάρους και το δείκτη B.M.I. σε διάρκεια 2 δευτερολέπτων τη καθεµία η ζυγαριά θα µηδενίσει σε 0 

kg και θα είναι έτοιµη για µελλοντική χρήση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 

Για να ξαναζυγιστείτε, κατεβείτε απο την ζυγαριά, περιµένετε µέχρι να σβήσει η µέτρηση βάρους και µετά ξανανεβείτε.   

Η ζυγαριά διακόπτει την λειτουργία της µετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας. Εάν η συσκευή δεν χρησιµοποιείται για 

µεγάλη χρονική περίοδο σας συµβουλεύουµε να αφαιρέσετε τις µπαταρίες. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

���� 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μην χρησιµοποιείτε χηµικά, τοξικές ουσίες, διαβρωτικά, οξειδωτικά υλικά, διαλυτικές ουσίες . 
Καθαρίστε την κρυστάλλινη επιφάνεια µε ένα υγρό και µαλακό πανί.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 
∆εν υπάρχουν τµήµατα της συσκευής που µπορούν να επισκευασθούν από το χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης ανατρέξτε 

στο πίνακα προβληµάτων που ακολουθεί. 

Πρόβληµα Πιθανή Αιτία Λύση 
Η οθόνη εµφανίζει την ένδειξη 

 

Αποφόρτιση µπαταρίας ( η ζυγαριά θα 
σβήσει τα δευτερόλεπτα που 

ακολουθούν) 

Αλλαγή µπαταρίας 

Η οθόνη εµφανίζει την ένδειξη 

 

Ζυγαριά υπερφορτωµένη Αφαιρέστε το υπερβολικό βάρος από 
τη ζυγαριά 



 
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

Η συσκευασία του προϊόντος αποτελείται απο ανακυκλώσιµα υλικά. Ανακυκλώστε τα υλικά συσκευασίας 
σύµφωνα οδηγίες προστασίας του περιβάλλοντος.  
 

 

Αυτή η συσκευή επισηµαίνεται σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία είναι το πλαίσιο µίας Πανευρωπαϊκής 
εγκυρότητας επιστροφής και ανακύκλωσης για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού. 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

 
Η  συσκευή περιέχει 2 µπαταρίες τύπου CR2032. 

���� 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
Μην πετάτε τις άδειες µπαταρίες µε τα οικιακά απόβλητα. Ανακυκλώστε τις στα ειδικά σήµεία ανακύκλωσης 
µπαταριών. 

 

Για να ανοίξετε το καπάκι της θήκης των µπαταριών (2) ανατρέξτε στην [fig.1].  Αφαιρέστε τις µπαταρίες από τη 

συσκευή. Ανακυκλώστε τις στα ειδικά σήµεία ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 

ανακύκλωσης µπαταριών επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές, η µε το κατάστηµα αγοράς. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 
Για τις επισκευές ή την αγορά των ανταλλακτικών απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες ή µε την εταιρεία στα 

στοιχεία που ακολουθούν. 

Η συσκευή καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Για τις λεπτοµέρειες, για να συµβουλευθείτε τους όρους 

εγγύησης  που ακολουθούν. Η µη τήρηση των οδηγιών που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο για την χρήση το καθαρισµό 

και την συντήρηση της συσκευής ακυρώνουν το δικαίωµα κάλυψης από την εγγύηση του κατασκευαστή. 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1) Η εγγύηση ισχύει για τον πρώτο αγοραστή και για 24 µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς και για οικιακή χρήση της 
συσκευής. Συσκευές που χρησιµοποιούνται για επαγγελµατική χρήση δεν καλύπτονται από εγγύηση. Σε περίπτωση 
βλάβης η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε µε την απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής ή φωτοτυπία αυτών. 

2) Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή της συσκευής καθώς και την αντικατάσταση των εξαρτηµάτων (ηλεκτρονικών - 
µηχανολογικών) µόνο αν η βλάβη προέρχεται από σφάλµα κατασκευαστικό. Καµία υποχρέωση δεν αναλαµβάνεται 
από την εταιρεία όταν η βλάβη προέρχεται: 

• από κακή χρήση του αγοραστή (π.χ. σπασίµατα εξαρτηµάτων, έλλειψη καθαριότητας, φθορές από χρήση, εκδορές, 
κλπ ). 

• από την αύξηση ή πτώση της παρεχόµενης τάσης στη συσκευή  (πέραν του 15%) από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.  
• από εσφαλµένη λειτουργία/ εγκατάσταση της συσκευής. 

• από επέµβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτηµένοι από την εταιρεία. 

• για ζηµιές που προέρχονται από χηµικές ή ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα). 
3) Τυχόν επισκευή της συσκευής δεν σηµαίνει και παράταση του χρόνου εγγυήσεως.  
4) Η κατ’ οίκον επίσκεψη του τεχνίτη επιβαρύνει τον πελάτη όπως και τα έξοδα µεταφοράς της συσκευής. Για 
αδικαιολόγητες κλήσεις του τεχνικού της εταιρείας τα έξοδα µεταβάσεως επιβαρύνουν τον πελάτη. 

5) Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία αναλαµβάνει την υπεύθυνη επισκευή των συσκευών της και όχι την αντικατάσταση 
αυτών. 

6) Τα εξαρτήµατα και υλικά που αντικαθίστανται δωρεάν στη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στην εταιρεία. 
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