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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TH-858C PLUG-IN 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Το Econo-Heat TH-858C είναι ψηφιακός χρονοδιακόπτης παροχής ρεύματος που προορίζεται κυρίως ως αξεσουάρ για το 

θερμαντικό πάνελ Econo-Heat eHeater για ενεργοποίηση και διακοπή της λειτουργίας του σε προκαθορισμένους χρόνους. 

Μπορεί ωστόσο, επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες άλλες εφαρμογές. Ο χρονοδιακόπτης έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Εμφανίζει την ώρα της ημέρας. 

• Εχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει μέχρι και οκτώ ON / OFF προγράμματα. 

• Ευέλικτο χειριστήριο προγραμματισμού, για π.χ. ημερήσιο, εβδομαδιαίο, εργάσιμες ημέρες, Σαββατοκύριακα. 

• Χειροκίνητη παράκαμψη. 

• Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης για ενεργοποιήση παροχής για μια καθορισμένη περίοδο. 

• Ρύθμιση ώρας θερινής / χειμερινής περιόδου. 

• Μπαταρία για back-up των ρυθμίσεων. 

• Πλήκτρο επαναφοράς λειτουργίας. 

• Τυχαία λειτουργία ON / OFF για ενεργοποίηση ασφάλειας. 

 

2. ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Ενεργοποίηση της μπαταρίας 

Ο χρονοδιακόπτης διατίθεται με προστατευτική ετικέτα μεταξύ της μπαταρίας και επαφών της για να αποτρέψει την 

αποφόρτιση της μπαταρίας πριν από τη χρήση. Για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα στο 

πίσω μέρος του χρονοδιακόπτη χαλαρώνοντας την βίδα συγκράτησης. Αφαιρέστε προσεκτικά την ετικέτα και 

επανατοποθετήστε την μπαταρία μεταξύ των επαφών της με το σωστό προσανατολισμό ± όπως απεικονίζεται στο πλαστικό 

κάλυμμα. Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα στη θέση του και σφίξτε τη βίδα συγκράτησης. 

Φόρτιση της μπαταρίας 

Εάν η οθόνη παραμένει κενή, επαναφορτίστε την μπαταρία συνδέοντας το χρονοδιακόπτη σε μια πρίζα ρεύματος. 

Επαναφορά μηδενισμός του χρονοδιακόπτη 

Χρησιμοποιήστε ένα μυτερό αντικείμενο όπως ένα μολύβι ή ένα στυλό για να μηδενίσετε τη μνήμη του χρονοδιακόπτη, 

πατώντας το πλήκτρο με την ένδειξη RESET (Επαναφορά). Αυτή η ενέργεια θα διαγράψει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις, 

συμπεριλαμβανομένης και της ρύθμισης  της ημέρας. 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
Οι παρακάτω πίνακες εξηγούν τις λειτουργίεςς των πλήκτρων και τις ενδείξεις της οθόνης του χρονοδιακόπτη: 
 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

DAY HMEPA Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το πλήκτρο CLOCK για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημέρα της 

εβδομάδας και με το πλήκτρο PROG για να ρυθμίσετε την ημέρα ή μπλοκ των ημερών για τις οποίες 

μία προγραμματισμένη λειτουργία πρέπει να γίνει. 

HOUR ΩΡΑ Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το πλήκτρο CLOCK για να ρυθμίσετε την ώρα με τον πραγματικό 

χρόνο και με το πλήκτρο PROG για να ρυθμίσετε την ώρα κατά την οποία μία προγραμματισμένη 

λειτουργία πρέπει να αρχίσει ή να σταματήσει. 

MIN ΛΕΠΤΑ Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το πλήκτρο CLOCK για να ρυθμίσετε τα λεπτά του πραγματικού 

χρόνου και με το πλήκτρο PROG για να ρυθμίσετε τα λεπτά στα οποία μία  προγραμματισμένη 

λειτουργία πρέπει να αρχίσει ή να σταματήσει. 

CLOCK ΡΟΛΟΙ Χρησιμοποιείται για να εμφανίσει στην οθόνη την ώρα της ημέρας. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 

τα πλήκτρα DAY, HOURS και MIN για να ρυθμίσετε την ώρα της ημέρας 

PROG ΠΡΟΓΡ Χρησιμοποιείται για να επιλέξετε τα 8 προγράμματα ON / OFF διαδοχικά. 

RESET ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ Χρησιμοποιείται για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις που εισήγαγε ο χρήστης. Συμπερι- λαμβάνει 

την ώρα της ημέρας και οποιεσδήποτε προγραμματισμένες ρυθμίσεις χρόνου. 

ΑUTO 

MANUAL 

ΑΥΤOΜΑΤΟ / 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 
Χρησιμοποιείται για τις παρακάτω επιλογές χρονισμού: Auto OFF Αυτόματη διακοπή, Manual ON 

Χειροκίνητη παροχή, Auto ON Αυτόματη παροχή, Manual OFF Χειροκίνητη διακοπή. 

RND ΤΥΧΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Χρησιμοποιείται για την επιλογή της τυχαίας λειτουργίας ασφαλείας, σύμφωνα με την οποία ο 

χρονοδιακόπτης επιτρέπει παροχή ρεύματος και διακοπή της παροχής σε τυχαίες χρονικές στιγμές, 

π.χ, ελέγχοντας ένα φωτιστικό, έτσι ώστε στο σπίτι σας να φαίνεται ότι υπάρχει δραστηριότητα. 

± 1 H ± 1 ΩΡΑ Χρησιμοποιείται για να αυξήσει ή να μειώσει την ρύθμιση κατά μία ώρα όταν επιλέξετε τη χειμερινή 

ώρα ή τη θερινή ώρα. 

COUNTDOWN ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 

Με τη λειτουργία χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης, ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει την παροχή 

ρεύματος από την πρίζα του ( είναι ΟΝ)  για το χρονικό διάστημα που ρυθμίστηκε από το χρήστη. 
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ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

MO  TU  WE  TH   FR  SA SU 
Ημέρες της 

εβδομάδας 

Δείχνει την ημέρα της εβδομάδας. Επίσης δείχνει την ημέρα ή μπλοκ των ημερών της 

εβδομάδας που έχουν επιλεχθεί για κάθε προγραμματισμένη παροχή και διακοπή ρεύματος. 

ON 

OFF 

Χρονοδιακόπτης 

ON/OFF 

Η ένδειξη ON δείχνει ότι ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει την παροχή ρεύματος από την πρίζα του. 

Η ένδειξη OFF δείχνει ότι ο χρονοδιακόπτης δεν επιτρέπει  παροχή ρεύματος από τη πρίζα του. 

88:88 88 
Ενδειξη 

Χρονοδιακόπτη 

Η ώρα της ημέρας ή προγραμματισμένες φορές εμφανίζονται με τη μορφή ΩΩ: ΛΛ ss (ώρες, 

λεπτά και δευτερόλεπτα). 

AUTO MANUAL 
Automatic/ 

Manual 

Λειτουργία 

Δείχνει σε ποιά λειτουργία είναι ο χρονοδιακόπτης. Στην αυτόματη λειτουργία, ο 

χρονοδιακόπτης θα ανοίγει την παροχή ON και διακόπτει την παροχή OFF, σύμφωνα με τις 

προγραμματισμένες ημέρες και φορές. Στη λειτουργία Manual, ο χρονοδιακόπτης θα είναι ON 

ή OFF, όπως έχει επιλέξει ο χρήστης. 

 

5.ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CLOCK. Στη συνέχεια: 

• Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο DAY και προωθήστε πλήκτρο � με το βέλος στο επάνω μέρος της οθόνης ώστε να δείχνει  

τη σωστή ημέρα της εβδομάδας. 

• Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο HOURS να επιλέξετε την ώρα και το πλήκτρο MIN για να επιλέξετε τα λεπτά στην οθόνη.  

• Μπορείτε να επιλέξετε την ημέρα, ώρα ή λεπτά πατώντας ή κατ’ επανάληψη πιέζοντας το κατάλληλο πλήκτρο. 
Σημείωση: Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης Econo-Heat TH-858C δείχνει την ώρα μόνο σε μορφή 24 ωρών (π.χ. 19:30 αντί για 7:30 μ.μ.). 

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ο χρονοδιακόπτης έχει οκτώ ατομικά προγράμματα ON/OFF. Για κάθε πρόγραμμα ο χρήστης επιλέγει χρονική στιγμή παροχής 

ON (ημέρα(-ες), ώρα και λεπτό) και χρονική στιγμή διακοπής OFF (ημέρα(-ες), ώρα και λεπτό). 

• Για να προγραμματίσετε το πρώτο από τα οκτώ προγράμματα, ενεργοποιήσυε τον προγραμματισμό πατώντας το 

πλήκτρο PROG μία φορά.Ο αριθμός 1 θα εμφανιστεί στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης για να υποδείξει το πρώτο 

ON / OFF του πρόγραμμα. 

• Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο DAY για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές μίας ή ομαδοποιημένων 

ημερών για την χρονική στιγμή έναρξης της ON λειτουργίας του προγράμματος 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ένα ή περισσότερα βέλη � στην κορυφή της οθόνης θα υποδεικνύει  την επιλεγμένη ημέρα(-ες).  

• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα HOURS και MIN  για να επιλέξετε το ON χρόνο του προγράμματος 1.  

• Πατήστε το πλήκτρο PROG μία φορά για να εισάγετε την ώρα OFF του προγράμματος 1. 

• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα DAY, HOURS και MIN όπως παραπάνω για να επιλέξετε το χρόνο διακοπής OFF του 

προγράμματος 1.  

• Πατήστε το πλήκτρο PROG για τον τερματισμό του προγράμματος 1 και να εισέλθετε στο Πρόγραμμα 2. Ο αριθμός 2 

θα εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να δημιουργήσετε τα 

προγράμματα 2 έως 8. 

• Για έξοδο από τη λειτουργία Προγραμματισμού, πατήστε το πλήκτρο CLOCK. 

• Για να ελέγξετε τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο PROG επανειλημμένα στο βήμα μέσα από κάθε 

ρύθμιση και την έξοδο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο CLOCK. 

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su 

Ανεξάρτητες ημέρες της εβδομάδας 

Mo, Tu, W e ,  Th, Fr  

Sa, Su 

Mo, Tu, We,  Th, Fr, Sa  

Mo, We, Fr 

Tu, Th, Sat 

Mo, Tu, We 

Th, Fr, Sat 
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7. AUTO / MANUAL   - ΑΥΤΟΜΑΤΗ / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ���� για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες (θέστε το κάτω βέλος �στο κάτω μέρος 

της οθόνης ώστε να αντιστοιχεί με την απαιτούμενη ρύθμιση): 

 
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (COUNTDOWN) 
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αντίστροφης μέτρησης του χρονοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε  θερμαντική ή άλλη συσκευή 

για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα εφάπαξ. 

• Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο CLOCK και PROG μία φορά ταυτόχρονα. 

• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  HOURS και  MIN για να ρυθμίσετε την αντίστροφη μέτρηση του χρόνου. Η μέγιστη ρύθμιση 

μέτρηση για την επιλογή του χρόνου είναι 9 ώρες και 59 λεπτά και ο ελάχιστος χρόνος είναι 1 λεπτό. 

• Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ����για να ξεκινήσει ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Ο χρονοδιακόπτης θα είναι ON 

μέχρι να παρέλθει ο χρόνος αντίστροφης μέτρησης. 

• Για να σταματήσετε την αντίστροφη μέτρηση του χρόνου, πιέστε το πλήκτρο ����και  για να συνεχίσετε την αντίστροφη 

μέτρηση του χρόνου, πατήστε το πλήκτρο ����ξανά. 

• Για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία, πατήστε τα πλήκτρα CLOCK και PROG ταυτόχρονα. 

 
9. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΙΝΗΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ 

• Για να αλλάξετε από χειμερινή ώρα σε θερινή ώρα πατήστε τα πλήκτρα και HOURS και MIN την ίδια στιγμή. Η ώρα της 

ημέρας προχωρήσει κατά μία ώρα και ένα σύμβολο S θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

• Για να επιστρέψετε στη χειμαρινή ώρα, πατήστε τα πλήκτρα HOURS και MIN ταυτόχρονα. 

Το σύμβολο S θα εξαφανιστεί. 

 

10. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΧΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) - RANDOM 
• Με την επιλογή αυτού του τρόπου, ο χρονοδιακόπτης θα ανίγει την παροχή και θα την διακόπτει  σε ένα τυχαίο μοτίβο από 1 

λεπτό έως 8 ώρες. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσετε ένα φωτιστικό με παροχή 

ρεύματος ON και διακοπή παροχής OFF σε τυχαίες χρονικές στιγμές, έτσι ώστε στο σπίτι σας θα φαίνεται ότι υπάρχει 

δραστηριότητα. 

• Για να εισαγάγετε αυτή, λειτουργία, πατήστε τα πλήκτρα DAY και ΗOURS ταυτόχρονα. 

Ένα σύμβολο R θα εμφανιστεί στην οθόνη και ο χρονοδιακόπτηςθα ανάψει μετά από περίπου 1 λεπτό. 

• Η λειτουργία αυτή θα υπερισχύει των άλλων προγραμματισμένων λειτουργιών, δηλαδή η λειτουργία Τυχαία μπορεί να 

απενεργοποιήσετε το ρολόι, ακόμη και αν αυτό έχει προγραμματιστεί να είναι ενεργοποιημένο. 

• Για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία, πατήστε τα πλήκτρα DAY και ΗOURS ταυτόχρονα. 

Το σύμβολο R θα εξαφανιστεί από την οθόνη. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Auto OFF Ο χρονοδιακόπτης είναι OFF,  θα επιτ΄πεψει την παροχή  ΟΝ και στη συνέχεια θα διακόψει την παροχή OFF,  

σύμφωνα με ρυθμίσεις του προγράμματος. 

Manual ΟΝ Ο χρονοδιακόπτης είναι μόνιμα ON. 

Auto ON Ο χρονοδιακόπτης είναι ON και θα σβήσει κατά την επόμενη προγραμματισμένη ώρα OFF. 

Manual OFF Ο χρονοδιακόπτης είναι μόνιμα OFF. 
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11. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Χρησιμοποιήστε ένα μυτερό αντικείμενο όπως ένα μολύβι ή ένα στυλό για να καθαρίσετε τη μνήμη της συσκευής, πατώντας το 

πλήκτρο με την ένδειξη RESET μέχρι να αλλάξει η οθόνη. Η ώρα της ημέρας θα ξεκινήσει από το μηδέν και όλες οι 

προγραμματισμένες ρυθμίσεις του χρόνου θα διαγραφούν. 

 

12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

• Ελάχιστη περίοδος μεταγωγής: 1 λεπτό 

• Τάση: 220 ~ 230 VAC 50~60 Hz 

• Μέγιστη ισχύς παροχής 3600 W max 

• Μέγιστο φορτίο: 16 A  - Επαγωγικό Φορτίο: 2 A 

 

13. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη μόνο σε πρίζα ρεύματος. 

• Μην χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη με καλώδιο προέκτασης ή πολύπριζο. 

• Μην συνδέετε το χρονοδιακόπτη σε ένα άλλο χρονοδιακόπτη. 

• Μην χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη για να ελέγχετε συσκευές με προσβάσιμα κινούμενα μέρη, όπως μίξερ τροφίμων. 

• Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στην πρίζα. 

• Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος. 

• Χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη μόνο σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

• Η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας σε περιβάλλον είναι: -10°C έως +40 °C. 

• Μην ανοίγετε το χρονοδιακόπτη. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.  

• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα και την οθόνη. 

• Μην καθαρίζετε το χρονοδιακόπτη με χημικές ουσίες ή στιλβωτικά προϊόντα.  

• Μην βυθίζετε το χρονοδιακόπτη σε νερό. 

 

14. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
1) Η εγγύηση ισχύει για τον πρώτο αγοραστή της συσκευής, για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς KAI για οικιακή χρήση. Συσκευές που 

χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση δεν καλύπτονατι από εγγύηση καθώς αυτές καλύπτοναι με συμβάσεις συντήρησης. Σε περίπτωση βλάβης η 

εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με την απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής ή φωτοτυπία αυτών που είναι εμφανής η εκτύπωση φορολογικής 

σήμανσης και  να αναγράφονται  τα στοιχεία του αγοραστή. 

2) Η εγγύηση πρέπει να ενεργοποιηθεί σε 10 ημέρες από την αγορά της συσκευής από την ιστοσελίδα www.carad.gr στην ενότητα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ή να 

ταχυδρομηθεί το απόκομμα της εγγύησης που προορίζεται για τον κατασκευαστή σε 10 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, συμπληρωμένο με τα στοιχεία 

του αγοραστή και σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το κατάστημα αγοράς. 

3) Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή της συσκευής καθώς και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων αν η βλάβη προέρχεται από σφάλμα κατασκευαστικό. 

Καμία υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται για επισκευή εντός εγγύησης στις περιπτώσεις που ακολουθούν: 

• Για βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του αγοραστή (π.χ. σπασίματα εξαρτημάτων, τομές, χτυπήματα, αποκόλλησεις) και από μη τήρηση 

των οδηγιών χρήσης. 

• Για βλάβες που προκλήθηκαν από απουσία συντήρησης της συσκευής (π.χ. απουσία καθαρισμού φίλτρων, απουσία καθαρισμού της συσκευής, 

χρήση ακατάλληλων ουσιών για καθαρισμό ) σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 

• Για βλάβες που προκλήθηκαν από διακοπές ηλεκτροδότησης ή από αύξηση ή  πτώση της παρεχόμενης τάσης στη συσκευή, πέραν του 15%, από το 

δίκτυο ηλεκτροδότησης.  

• Για βλάβες που προέρχονται από εσφαλμένη εγκατάσταση της συσκευής ή ακατάλληλη χρήση της συσκευής. 

• Για επέμβασεις στη συσκευή από άτομα ή τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία. 

• Για ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (άλατα).  

• Για βλάβες που προκλήθηκαν από λάθος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού (π.χ. ηλεκτρικός πίνακας, ασφάλειες, καλωδιώσεις, γειώσεις 

κ.λ.π.). 

• Για βλάβες που προκλήθηκαν από φυσικά αίτια και ατυχήματα. 

• Για αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών που φθείροναι με την χρήση (λυχνίες φωτισμού, μπαταρίες φίλτρα, λάστιχα πορτών)  

4) Η κατ’ οίκον επίσκεψη τεχνικού για φορητές συσκευές (συσκευές που παραλαμβάνονται από κατάστημα) επιβαρύνει τον πελάτη όπως και τα έξοδα 

μεταφοράς/αποστολής της συσκευής σε σημείο τεχνικής υποστήριξης.  

5) Αδικαιολόγητες κλήσεις του τεχνικού της εταιρείας δεν καλύπτονται από την εγγύηση και τα έξοδα μεταβάσης επιβαρύνουν τον πελάτη. 

6) Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία αναλαμβάνει την υπεύθυνη επισκευή των συσκευών της και όχι την αντικατάσταση αυτών. Τα εξαρτήματα και υλικά που 

αντικαθίστανται δωρεάν στη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στην εταιρεία. 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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