
 

 

 

Επαγγελματικό μπλέντερ 

 

Εγχειρίδιο χρήσης 
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Διαβάστε προσεκτικά και κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. 

 



Προσοχή 

1. Ελέγξτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί κάποια ζημιά κατά τη μεταφορά. 

2. Ελέγξτε αν η συσκευασία είναι πλήρης. Περιεχόμενα συσκευασίας: 

-Εγχειρίδιο χρήσηςX1 

-Kάρτα εγγύησης x1 

-Μπλέντερ x1  

-Καπάκι κανάτας, καπάκι δοσομετρητής, αναδευτήρας, Βάση μπλέντερ, κανάτα (περιλαμβάνει λεπίδες και 

στεγανωτικό δακτύλιο) 

3. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, μην αφήνετε τη συσκευή να βρίσκεται 

σε πλάγια θέση. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη σταθερή επιφάνεια και κοντά σε εύφλεκτα υλικά. 

4. Μην αφήνετε τη συσκευή να εκτίθεται σε ηλιακό φως και στη βροχή. 

5. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα. 

6. Η συσκευή έχει μοτέρ υψηλών ταχυτήτων και είναι εξοπλισμένη με προστασία υπερθέρμανσης η οποία 
την απενεργοποιεί για να μην προκληθεί βλάβη στο μοτέρ. 

7. Κλείστε τα καπάκια καλά κατά τη διάρκεια του αλέσματος. Αν χρειαστεί ανοίξτε το καπάκι δοσομετρητή 
που βρίσκεται στο πάνω μέρος του καπακιού και εισάγετε τον αναδευτήρα μέσα στην κανάτα από την 
τρύπα. Αυτό βοηθάει στο να μειώνεται η ενέργεια που καταναλώνεται για το άλεσμα με την ομαλή 
περιστροφή των λαχανικών. 

 

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή πρέπει να τηρείτε βασικούς κανόνες ασφαλείας 

συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:  

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 

2. Πριν τη χρήση ελέγξτε αν η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη συσκευή. 

3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση απο άτομα ή παιδιά με μειωμένη νοητική, φυσική ή αισθησιακή 

κατάσταση, ή με έλλειψη πείρας ή γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο 

υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. 

4. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή όσο λειτουργεί. 

5. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε το καπάκι στην κανάτα. Το καπάκι βοηθάει την ανάμειξη τροφίμων μέσα 

στη συσκευή. Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή αφαιρέστε την κανάτα και χρησιμοποιήστε πιρούνι ή 

κουτάλι για να απομακρύνετε τα υπολείμματα φαγητού. 

6. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή κρατήστε το καπάκι για να αποφύγετε ότι θα φύγει από τη θέση του. 

7. Κατά τη χρήση της συσκευής μην αφαιρείτε το καπάκι και μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στην κανάτα. 

8. Μην τοποθετείτε μέσα στην κανάτα μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια κτλ. 

9. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί άδεια για περισσότερο από 90 δευτερόλεπτα γιατί αυξάνεται η 

θερμοκρασία του μοτέρ και μπορεί να προκληθεί βλάβη. 

10. Σε περίπτωση που η λεπίδα πέσει ή σπάσει, αμέσως απενεργοποιήστε τη συσκευή και καλέστε 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

11. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δε λειτουργεί, πριν τη μετακινήσετε και κατά 

τον καθαρισμό. 

12. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην βυθίζετε το μοτέρ ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό. 

13. Μην καθαρίζετε τις λεπίδες με γυμνά χέρια, γιατί είναι πολύ κοφτερές. Χρησιμοποιήστε βούρτσα ή 

κάποιο χοντρό ύφασμα. 

14. Αν η συσκευή δε λειτουργεί αποσυνδέστε την από το ρεύμα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. 

15. Αποφεύγετε να έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη. 



16. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φις ή μετά από δυσλειτουργίες της 

συσκευής, ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο 

εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή, ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση. 

17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τις 

γωνίες του τραπεζιού ή πάνω από τον νεροχύτη, καθώς και πάνω από εστίες ή άλλες πηγές θερμότητας. 

18. Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα μέρη άλλα από αυτά που προτείνει ή σας παρέχει ο κατασκευαστής. 

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού 

19. Κρατήστε τα χέρια σας αλλά και άλλα σκεύη μακριά από την κανάτα, όσο η συσκευή λειτουργεί για να 

αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού και φθοράς της συσκευής. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ειδική ξύστρα μόνο όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία.  

20. Πάντα να ενεργοποιείτε τη συσκευή με το κάλυμμά στη θέση του. Οι λεπίδες είναι κοφτερές, οπότε να 

χειρίζεστε το μπλέντερ με προσοχή. 

21. Όταν αλέθετε καυτό υγρό, απομακρύνετε το στρόγγυλο πώμα από το καπάκι. 

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  

 

 



Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Μοντέλο 
S2169CB 

Τάση 220~240V Ανεκτή θερμοκρασία 
κανάτας 

-40°-120° 

Συχνότητα 50/60Hz Μέγιστη ένταση 15A 

Ονομαστική/μέγιστη ισχύς 1680W / 2200W Προστασία 
υπερθέρμανσης 

125° 

Χωρητικότητα κανάτας 2.5L   

 

Πίνακας ελέγχου 

1. Διακόπτης ΟΝ/OFF --- Η συσκευή ενεργοποιείται στη θέση“ON” και απενεργοποιείται στη θέση “OFF”. 

2. Επιλογέας ταχύτητας – Ρυθμίζει την ταχύτητα λειτουργίας. Ξεκινήστε από την ελάχιστη “MIN” και 

περιστρέψτε τον επιλογέα προς τη μέγιστη ταχύτητα “MAX” για να αυξήσετε την ταχύτητα. Περιστρέψτε 

τον επιλογέα από τη θέση “MAX” προς τη θέση “MIN” για να μειώσετε ταχύτητα 

Προσοχή: Να ενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή ξεκινώντας από τη χαμηλότερη ταχύτητα. 

3. Διακόπτης Pulse --- Στη θέση “ON” το μπλέντερ λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα. Απελευθερώστε το 

διακόπτη για να επιστρέψετε στην επιλογή ρύθμισης ταχύτητας. 

 

Λειτουργία 

Πριν βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 

Η κανάτα είναι τοποθετημένη και ασφαλισμένη στη βάση του μπλέντερ. 

Το καπάκι είναι τοποθετημένο και ασφαλισμένο στην κανατά. 

Ο επιλογέας ταχύτητας είναι στραμμένο στη θέση ΜΙΝ 

 

1. Εισάγετε το καλώδιο σε κατάλληλη παροχή ρεύματος. Το μπλέντερ είναι έτοιμο για χρήση. 

2. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό ασφαλείας. Για να ενεργοποιηθεί η συσκευή τοποθετείστε 

και ασφαλίστε την κανάτα στη βάση. 

3. Εισάγετε τα συστατικά στην κανάτα, με προσοχή να μην υπερβούν την ένδειξη MAX. 

4. Στρέψτε τον επιλογέα στη θέση ΜΙΝ και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Μετά περιστρέψτε τον επιλογέα 

στην επιθυμητή ταχύτητα. 

5. Διακόπτης Pulse: Επιλέξτε τη θέση ΟΝ για να λειτουργήσετε τη συσκευή στη μέγιστη ταχύτητα. Κρατήστε 

πατημένο το διακόπτη και επαναλάβετε κάθε 1-3 δευτερόλεπτα. Ανάλογα με την επεξεργασία, 

επιστρέψτε στην κανονική λειτουργία. 

6. Όταν τελειώσει η διαδικασία αλέσματος, απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι η συσκευή 

να σταματήσει εντελώς για να απομακρύνετε την κανάτα και να σερβίρετε. 

Προειδοποίηση: Σε κάθε περίπτωση αφαιρέστε την κανάτα ΜΟΝΟ ΑΦΟΥ η συσκευή έχει σταματήσει να 

λειτουργεί και οι λεπίδες έχουν σταματήσει να περιστρέφονται. 

Συμβουλές για σωστή χρήση 

 Πρώτα εισάγετε τα υγρά και μαλακά συστατικά, μετά εισάγετε τον πάγο και μετά τα στέρεα υλικά. 

 Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε τη χαμηλή ταχύτητα και μετά να ρυθμίζετε τη λειτουργία στη μέγιστη 

ταχύτητα. 

 Πάντα να πατάτε το καπάκι σφιχτά στη θέση του πριν βάλετε το μπλέντερ σε λειτουργία. Όσο το 

μπλέντερ είναι σε λειτουργία, μπορείτε να αφαιρέσετε το στρόγγυλο πώμα για να προσθέσετε τα 



συστατικά μέσα από την τρύπα του καπακιού. 

 Όταν επεξεργάζεστε καυτά υγρά, ξεκινήστε το άλεσμα στη χαμηλή ταχύτητα και μετά ρυθμίστε τη 

λειτουργία σε μεγαλύτερη ταχύτητα. Όταν η ποσότητα μέσα στην κανάτα είναι μεγάλη, χρησιμοποιήστε 

τη λειτουργία Pulse αρχικά και μετά ρυθμίστε το μπλέντερ να λειτουργεί στην κανονική ταχύτητα. 

 Κατά τη διαδικασία αλέσματος, αν τα συστατικά ωθούνται προς τα τοιχώματα της κανάτας, σημαίνει ότι 

η ταχύτητα αλέσματος είναι υψηλή και πρέπει να μειωθεί. Αν από την άλλη τα συστατικά κινούνται 

πάνω από τις λεπίδες, σημαίνει ότι η ταχύτητα είναι χαμηλή και πρέπει να αυξηθεί. 

 Απομακρύνετε την κανάτα από τη βάση ΜΟΝΟ αφού η συσκευή έχει σταματήσει εντελώς και οι λεπίδες 

δεν περιστρέφονται άλλο. 

 Το μπλέντερ είναι εξοπλισμένο με προστασία υπερθέρμανσης για την προστασία του μοτέρ σε τέτοιες 

περιπτώσεις. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει τελείως το μοτέρ πριν βάλετε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή. 

 Αν το μοτέρ δεν έχει κρυώσει επαρκώς, δε θα ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής, ή θα ξεκινήσει και θα 

σταματήσει μετά από λίγο. 

Υπερθέρμανση μοτέρ 

1. Ελέγξτε αν το φις τροφοδοσίας έχει χαλαρώσει.  

2. Βεβαιωθείτε αν το μπλέντερ λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες. 

3. Ελέγξτε αν το περιεχόμενο της κανάτα είναι κολλώδες 

4. Ελέγξτε αν η ποσότητα στην κανάτα είναι υπερβολικά μεγάλη. 

5. Ελέγξτε μήπως η ταχύτητα είναι χαμηλή και το μπλέντερ λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

6. Σε περίπτωση που η συσκευή κλείσει μετά από μεγάλο διάστημα λειτουργίας, μπορείτε να 

απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να απομακρύνετε την κανάτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρύο 

αέρα για να μειωθεί η θερμοκρασία γρηγορότερα. 

7. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία της συσκευής ξεκινάει στη χαμηλή ταχύτητα ή στη λειτουργία Pulse για 

αρχική επεξεργασία και μετά αυξήστε την ταχύτητα αν χρειάζεται. 

8. Η ποσότητα των συστατικών δεν πρέπει να ξεπερνάει την ένδειξη ΜAX στην κανάτα. Για πιο παχύρευστα 

υλικά, μειώστε την ποσότητα αναλόγως. 

9. Αν θέλετε να εισάγετε τον αναδευτήρα, βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα της κανάτας δεν ξεπερνούν τα 

2/3 της μέγιστης επιτρεπόμενης ποσότητας. Μη χρησιμοποιείτε τον αναδευτήρα για να ανακατεύετε το 

φαγητό πάνω από 30 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιήστε το αναλόγως με την περιστροφή των συστατικών. 

10. Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί λόγω υπερφόρτωσης ή λόγω μακράς λειτουργίας, αποσυνδέστε την από 

την παροχή ρεύματος, πατήστε το πλήκτρο re-set που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής και 

συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος για να τη βάλετε ξανά σε λειτουργία. Αν η συσκευή δε 

λειτουργεί, περιμένετε μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία της συσκευής (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρύο 

αέρα για γρηγορότερα αποτελέσματα). 

Συμβουλές διατροφής 

 Κόψτε τα υλικά σε κομμάτια περίπου 3.75εκ., εισάγετε νερό (2/3 της κανάτας), κλείστε το καπάκι σωστά, 

ορίστε στην μεσαία ταχύτητα και ξεκινήστε το άλεσμα για περίπου 1~5 δευτερόλεπτα. Όταν το μείγμα 

κατά την ανάμειξη φτάνει στην κορυφή της κανάτας, απενεργοποιήστε τη συσκευή, απομακρύνετε το 

περιεχόμενο και ξεπλύνετε την κανάτα με κρύο νερό. 

 Κοπή πάγου: Τοποθετείστε τον πάγο μέσα στην κανάτα και εισάγετε ποσότητα νερού περίπου μέχρι τα  

¾ της κανάτας ώστε ο πάγος να επιπλέει περίπου 1.25εκ πάνω από τις λεπίδες. Ενεργοποιήστε τη συσκευή 

στη μεγαλύτερη ταχύτητα για 2~3 δευτερόλεπτα και απενεργοποιήστε τη συσκευή. Στραγγίστε το νερό και 

χρησιμοποιήστε τον θρυμματισμένο πάγο. 



 Όταν αλέθετε λαχανικά για χυμό, μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικά γάλα εκτός από νερό. 

 Όταν αλέθετε στέρεα υλικά χωρίς κάποιο υγρό, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 90 
δευτερόλεπτα. Αν το περιεχόμενο δεν έχει φτάσει στην επιθυμητή σύσταση, σταματήστε τη λειτουργία 
του μπλέντερ και περιμένετε για 1 λεπτό. Μετά ενεργοποιήστε την ξανά για περίπου 60 δευτερόλεπτα. 

Φτιάξτε χυμούς από φρούτα & λαχανικά 

Κόψτε τα φρούτα ή λαχανικά σε μικρά κομμάτια (περίπου 3.50εκ) και τοποθετείστε τα στην κανάτα. 

Προσθέστε νερό και πάγο ανάλογα με την προτίμησή σας. Κλείστε καλά και καπάκι και το στρογγυλό πώμα 

και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Ξεκινήστε από τη χαμηλή ταχύτητα και μετά αυξήστε την ταχύτητα μέχρι να 

έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Φτιάξτε μαρμελάδες / σάλτσες 

Για να κάνετε σάλτσες ή μείγμα για μαρμελάδα, κόψτε τα συστατικά σε κομμάτια περίπου 2.5εκ και 

τοποθετείστε τα στην κανάτα. Προσθέστε 15-150ml υγρού (νερό, χυμό, λίπος κτλ) ανάλογα με την ποσότητα 

και σύσταση των υλικών. Αν θέλετε το φαγητό να στροβιλιστεί στο εσωτερικό της κανάτας, κάντε εναλλαγή 

της ταχύτητας από μεσαία σε υψηλή. 

Αν θέλετε το φαγητό να στροβιλιστεί στο εσωτερικό της κανάτας, μπορείτε να εισάγετε τον αναδευτήρα σε 

γωνία όσο το μπλέντερ λειτουργεί. Όταν το στροβίλισμα επιτευχθεί, μπορείτε να σταματήσετε να 

χρησιμοποιείτε τον αναδευτήρα. 

 

Όταν φτιάχνετε σάλτσες, μπορείτε να προσθέσετε άλλα υγρά εκτός από νερό (πχ: γάλα, λάδι, κρασί, ζωμό 

από κρέας, χυμό πορτοκάλι, χυμό ντομάτας κτλ) 

Άλεσμα φαγητού 

Το μπλέντερ έχει μοτέρ μεγάλης ισχύος και άρα μπορεί να αλέσει διάφορα είδη καρπών και σπόρων. 

Παρακάτω είναι ορισμένα από αυτά τα είδη: 

1. Δημητριακά: σιτάρι, κριθάρι, φαγόπυρο, βρόμη, καστανό ρύζι, κεχρί κτλ 

2. Σπόροι / Κόκκοι: Σπόροι σόγιας, πράσινα φασόλια, κόκκινα φασόλια, μαύρα φασόλια, κόκκοι καφέ κτλ 

3. Καρποί: Κάσιους, κουκουνάρι, σουσάμι κτλ  

4. Μπαχαρικά: Κανέλα, αποξηραμένα φρούτα, κάρδαμο, φλούδα πορτοκαλιού κτλ. 

Φτιάξτε γάλα σόγιας 

 Τοποθετείστε στην κανάτα 200g μαγειρεμένους σπόρους σόγιας (ή άλλο δημητριακό) 

 Τοποθετείστε 800~1000ml βραστό νερό και βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή στη χαμηλότερη ταχύτητα. 

 Αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί στη χαμηλότερη ταχύτητα για λίγο και μετά βάλτε τη συσκευή να 

λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί. Μετά χαμηλώστε πάλι την 

ταχύτητα. 

 Προσθέστε ζάχαρη και επιπλέον νερό ανάλογα με την προτίμησή σας. Απενεργοποιήστε το μπλέντερ και 

σερβίρετε. 

Φτιάξτε smoothies / παγωτό 

 Όταν φτιάχνετε smoothies πρώτα τοποθετείστε τον πάγο, μετά το υγρό και τελικά τα στέρεα υλικά. 

 Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε νερό, γάλα, γιαούρτι ή τσάι φρούτων. 

 Αν το μείγμα δεν αλέθεται αρκετά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αναδευτήρα. Όταν χρησιμοποιείτε 

τον αναδευτήρα, τοποθετείστε τον σε γωνία και μην το χρησιμοποιήσετε για πάνω από 30 δευτερόλεπτα. 

 Όταν φτιάχνετε παγωτό από φρούτα ξεφλουδίστε το φρούτο, αφαιρέστε τους σπόρους και βάλτε το στην 



κατάψυξη για να αντικαταστήσετε τον πάγο. Αφού πολτοποιήσετε το μείγμα τοποθετείστε το πάλι στην 

κατάψυξη. 

Φροντίδα και καθαρισμός 

 Πριν τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη με τον διακόπτη στη θέση OFF 

και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. 

 Καθαρισμός κανάτας: γεμίστε την κανάτα με νερό, πατήστε το πλήκτρο pulse για 10 δευτερόλεπτα, μετά 

απενεργοποιήστε και ξεπλύνετε την κανάτα με νερό. 

 Χρησιμοποιήστε πανί για να σκουπίσετε την κανάτα και το καπάκι, στεγνώστε τα προσεκτικά για να 

αποφύγετε την ύπαρξη βακτηρίων και οσμών. 

 ΜΗΝ τοποθετείτε τα χέρια σας μέσα στην κανάτα για να καθαρίσετε τις λεπίδες. Υπάρχει κίνδυνος 

τραυματισμού. 

 Χρησιμοποιήστε στεγνό πανί για να σκουπίσετε τη βάση, μη βάζετε τη βάση κάτω από νερό και μην τη 

βυθίζετε ποτέ σε νερό. 

 Τα φθαρμένα μέρη πρέπει να αντικαθίστανται από γνήσια ανταλλακτικά. 

 Αν η συσκευή δε λειτουργεί, απενεργοποιήστε την και καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

 Κάθε επιδιόρθωση πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και μόνο. 

 



 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 

Α.Μ.Π. 00510 
  Π.Δ. 117/2004                                                                                                                       

             
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών 

προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να 

ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 

συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, 

ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. 

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς 

τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών: 

EMC-Directive: 14 / 30 / EU 

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 

CE Marking: 93 / 68 / EEC 

RoHS Directive: 11 / 65 / EU 

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr 

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 

17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 

www.amiridis-savvidis.gr 

http://www.morris.gr/
http://www.amiridis-savvidis.gr/

