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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Κατά τη χρήση του βραστήρα σας, βασικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται, 
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω： 
1． Πριν χρησιμοποιήσετε το βραστήρα βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεχτικά τις 

οδηγίες χρήσης. 
2． Απαιτείται η επίβλεψη κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής από ή κοντά σε 

παιδιά. 
3． Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η 

συχνότητα ρεύματος που αναγράφεται στην πινακίδα διαβάθμισης στο κάτω μέρος 
της συσκευής σας είναι ίδια με αυτά του παρεχόμενου ρεύματος στο δίκτυο σας. Σε 
περίπτωση διαφοράς επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστημα πώλησης και μην την 
χρησιμοποιήσετε. 

4． Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος πριν από το γέμισμα, 
άδειασμα, καθαρισμό ή ενώ δεν βρίσκεται σε χρήση η συσκευή. 

5． Μην βάζετε νερό πέρα από το σημείο ένδειξης μέγιστης πλήρωσης του βραστήρα, 
καθώς υπάρχει κίνδυνος το νερό να χυθεί. Γεμίζετε τη συσκευή μόνο με κρύο νερό. 

6． Για να αποτρέψετε κίνδυνο πυρκαγιάς, μην κάνετε χρήση της συσκευής κοντά σε 
εύφλεκτα υλικά, ή δίπλα σε εστίες θέρμανσης (ηλεκτρικές ή αερίου), ή μέσα σε 
φούρνους. 

7． Μην επιτρέπετε στο καλώδιο παροχής ρεύματος να κρέμεται από την άκρη κάποιου 
πάγκο. Μην αφήνετε το καλώδιο παροχής ρεύματος να έρθει σε επαφή με 
οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. 

8． Μην πατάτε ή τσακίζετε το καλώδιο παροχής ρεύματος καθώς υπάρχει κίνδυνος να 
χαλάσει και να προκληθεί ηλεκτροπληξία. 

9． Αν το καλώδιο ρεύματος φέρει σημάδια φθοράς, ή αν η συσκευή έχει 
δυσλειτουργήσει, ή έχει πέσει, ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα 
απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τμήμα service για έλεγχο, ή και επιδιόρθωση της 
συσκευής. 

10． Μην έρχεστε σε επαφή με την επιφάνεια του βραστήρα όσο είναι ζεστός. Πάντα 
κάνετε χρήση της λαβής του και των πλήκτρων μόνο. 

11． Προς αποφυγή τραυματισμού από τον ατμό, μην φέρνετε το πρόσωπο σας 
απευθείας στο ύψος του στομίου του βραστήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
του. 

12． Αν γίνεται η χρήση της συσκευής επάνω σε κάποια ξύλινη επιφάνεια πάντα να 
τοποθετείτε κάποιο σουβέρ από κάτω της ώστε να προστατέψετε τα ευαίσθητα 
ξύλινα τελειώματα από τυχόν φθορά λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. 

13． Προς αποφυγή πρόκλησης εγκαυμάτων, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι πάντοτε 
κλειστό κατά τη διάρκεια λειτουργίας του βραστήρα. 

14． Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων σε περίπτωση που το καπάκι του βραστήρα είναι 
ανοιχτό ενώ το νερό βράζει. 

15． Πάντα να χειρίζεστε με προσοχή το βραστήρα όσο είναι ζεστός. 
16． Η μετακίνηση του βραστήρα ενώ περιέχει ζεστό νερό πρέπει πάντοτε να γίνεται με 

ιδιαίτερη προσοχή. Ποτέ μην σηκώνετε το βραστήρα από το καπάκι του. Πάντοτε να 
κάνετε χρήση της λαβής του. 

17． Μην βάζετε το βραστήρα σε λειτουργία ενώ είναι άδειος.. 
18． Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εισάγετε το βραστήρα, ή τη βάση, ή 

το καλώδιο παροχής ρεύματος σε οποιοδήποτε υγρό. 
19． Η χρήση του βραστήρα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε συνδυασμό με 

την παρεχόμενη βάση. Μην κάνετε χρήση της βάσης για οποιοδήποτε άλλο λόγο.. 
20． Για να αποφύγετε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, μην κάνετε χρήση της συσκευής 

κοντά σε εύφλεκτα υλικά. 



21． Κατά τη διάρκεια της βράσης του νερού, ή για το αμέσως επόμενο διάστημα μετά 
αυτής, μην ανοίγετε το καπάκι του βραστήρα καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης 
εγκαύματος από τον εξερχόμενο ατμό.  

22． Μην αφήνετε στάλες υγρών να πέσουν επάνω στην πλακέτα LCD ή να κρατάτε 
οποιοδήποτε πλήκτρο πατημένο παρατεταμένα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 
συσκευής καθώς υπάρχει φόβος να βραχούν τα μέρη της και να προκληθεί 
ανεπιθύμητη λειτουργία. 

23． Μην τοποθετείτε περισσότερο νερό από το μέγιστο όριο που φέρει η σήμανση του 
βραστήρα καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στη συσκευή. 

24． Να κάνετε αφαλάτωση της συσκευής σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να 
διασφαλίσετε την βέλτιστη λειτουργία της.. 

25． Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης του καλωδίου παροχής ρεύματος, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί αποκλειστικά και μόνο από το επίσημο τεχνικό δίκτυο της εταιρείας 
προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος ζημίας, βλάβης ή και τραυματισμού. 

26． Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα ή και παιδιά με μειωμένη 
φυσική, αισθησιακή, ή νοητική ικανότητα, ή με έλλειψη εμπειρίας, ή γνώσης εκτός 
και αν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.  

Πάντοτε να επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης για τυχόν μελλοντική αναφορά. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
1． 

1) Πριν από τη πρώτη χρήση της συσκευής, γεμίστε το βραστήρα με κρύο καθαρό νερό 
ως την ένδειξη μέγιστης πλήρωσης και βράστε το. Πετάξτε το νερό και επαναλάβετε 
τη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ: 

2) Ο βραστήρας θα πρέπει πάντοτε να είναι αποσυνδεδεμένος από την παροχή 
ρεύματος κατά τη διάρκεια πλήρωσης του με νερό. 

3) Γεμίστε το βραστήρα στο επιθυμητό σας επίπεδο. Μην υπερπληρώνετε καθώς 
υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης. Η ένδειξη στάθμης του νερού θα σας βοηθήσει 
στον υπολογισμό της σωστής ποσότητας νερού. Μπορείτε να γεμίσετε το βραστήρα 
είτε μέσω του στομίου, είτε ανοίγοντας το καπάκι του βραστήρα. Μην ξεχνάτε να 
κλείνετε το καπάκι του βραστήρα μετά το γέμισμα καθώς σε διαφορετική 
περίπτωση ο βραστήρας δεν θα σβήσει αυτόματα όταν το νερό βράσει. 

4) Μην γεμίζετε με ποσότητα νερού μικρότερη από 0.5 λίτρα (ένδειξη “min”) ώστε να 
αποφύγετε να μείνει χωρίς νερό ο βραστήρας κατά τη λειτουργία. 

5) Μην γεμίζετε με ποσότητα νερού μεγαλύτερη από 1.7 λίτρα (ένδειξη “max”). 
6) Ο βραστήρας σας φέρει μια ασφάλεια αυτόματης απενεργοποίησης σε περίπτωση 

υπερθέρμανσης, και θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που θα τεθεί ο βραστήρας σε 
λειτουργία ενώ περιέχει ανεπαρκή ποσότητα νερού. Βεβαιωθείτε ότι πάντα η 
ποσότητα του νερού περνάει την ένδειξη “min”. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η 
αυτόματη απενεργοποίηση, σβήστε το βραστήρα και αφήστε τον να κρυώσει για 5 
με 10 περίπου λεπτά. Μετά γεμίστε ξανά με κρύο νερό και λειτουργήστε κανονικά 
τη συσκευή. 

7) Όταν το νερό αρχίσει να βράζει η συσκευή απενεργοποιείτε αυτόματα. 
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. 
• Μην ανοίγετε το καπάκι ενώ ρίχνετε το νερό. 
• Σε περίπτωση υπερπλήρωσης το βραστό νερό μπορεί να ξεχειλίσει. 
• Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη βάση. 

8) Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση. 



 
2. 

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια στεγνή, λεία και επίπεδη επιφάνεια, εισάγετε το 
καλώδιο στην παροχή ρεύματος. Όταν ο βραστήρας βρίσκεται τοποθετημένος 
επάνω στη βάση του, το ρεύμα περνάει αυτόματα.. 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

• Πιέστε για λίγο το  “ ” , θα ακουστεί ένα ήχος «ντιιιι..» και η συσκευή θα τεθεί 
σε λειτουργία. 

• Μόλις το νερό βράσει, η ένδειξη θα σβήσει και ο βομβητής θα ηχήσει ένα 
παρατεταμένο «ντι-ντι-ντι» ήχο. 

 
3. 

• Πιέστε το “

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

” για 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής θα ηχήσει το «ντι…» ήχο, και θα 
εκκινήσει ή λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας. Ο φωτισμός LED θα ανάψει σε 
χρώμα κόκκινο, και αφότου βράσει το νερό θα διατηρηθεί η θερμοκρασία του για 
τις επόμενες 2 ώρες. Στο διάστημα αυτών των 2 ωρών, ο βραστήρας θα 
ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που η θερμοκρασία του νερού θα πέφτει 
στους 85℃ 

• Πιέστε το “ ” μια φορά, η ένδειξη 60℃ θα ανάψει, και ο φωτισμός LED θα 
ανάψει σε πράσινο χρωματισμό. Σε αυτή τη λειτουργία το νερό θα σταματήσει να 
ζεσταίνεται όταν φτάσει στους 60℃. 

• Πιέστε το “ ” δύο φορές, η ένδειξη 70℃ θα ανάψει, και ο φωτισμός LED θα 
ανάψει σε μπλε χρωματισμό. Σε αυτή τη λειτουργία το νερό θα σταματήσει να 
ζεσταίνεται όταν φτάσει στους 70℃. 

• Πιέστε το “ ” τρεις φορές, η ένδειξη 80℃ θα ανάψει, και ο φωτισμός LED θα 
ανάψει σε κίτρινο χρωματισμό. Σε αυτή τη λειτουργία το νερό θα σταματήσει να 
ζεσταίνεται όταν φτάσει στους 80℃. 

• Πιέστε το “ ” τέσσερεις φορές, η ένδειξη 90℃ θα ανάψει, και ο φωτισμός LED 
θα ανάψει σε μωβ χρωματισμό. Σε αυτή τη λειτουργία το νερό θα σταματήσει να 
ζεσταίνεται όταν φτάσει στους 90℃. 

 

 
 



 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφότου τελειώσετε με τη χρήση του βραστήρα πάντα να τον αποσυνδέετε 
από την παροχή ρεύματος. 

4.  
• Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος του βραστήρα με μαλακό, απαλό πανί ή σφουγγάρι. 

Για τους επίμονους λεκέδες χρησιμοποιήστε ελαφρά υγρό πανί ποτισμένο με 
μαλακό διάλυμα απορρυπαντικού. Μην κάνετε χρήση σκληρών καθαριστικών ή 
χημικών. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 

• Ποτέ μην εισάγετε το βραστήρα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 
• Κατά καιρούς, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού σας, είναι φυσικό να 

δημιουργείται μια κρούστα αλάτων στη βάση του βραστήρα σας στην περιοχή που 
βρίσκεται η αντίσταση, και η οποία κρούστα μειώνει την αποδοτικότητα της 
συσκευής σας. 

• Η ποσότητα των υπολοίπων αλάτων (και επομένως η συχνότητα ανάγκης 
αφαλάτωσης) εξαρτάται τόσο από το βαθμό σκληρότητας του νερού της περιοχής 
σας, όσο και από τη συχνότητα χρήσης του βρστήρα.. 

• Τα κατάλοιπα αλάτων δεν είναι επιβλαβή για την υγεία σας. Παρόλα αυτά, αν 
πέσουν μέσα στο ρόφημα σας, ενδέχεται να αλλοιώσουν τη γεύση του. Επομένως 
είναι καλό να γίνεται αφαλάτωση του βραστήρα σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ: Καθαρίζετε το βραστήρα από τα κατάλοιπα αλάτων συχνά. 
• Γεμίστε το βραστήρα ως την ένδειξη “max” με αναλογία 1 μέρους ξύδι, και 2 μερών 

νερού. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να σβήσει αυτόματα. 
• Αφήστε το μείγμα μέσα στο βραστήρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
• Το επόμενο πρωινό αδειάστε το βραστήρα. 
• Γεμίστε ξανά το βραστήρα ως την ένδειξη “max” με καθαρό νερό και βράστε ξανά. 
• Αδειάστε το νερό για να φύγουν τα όποια υπόλοιπα αλάτων αλλά και ξυδιού. 
• Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βραστήρα με καθαρό νερό. 

 



ENGLISH 

When using your kettle, basic safety precautions should always be followed, including the 
following： 
1． Before making use of this kettle make sure you have read all instructions carefully 

and thoroughly. 
2． Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. 
3． Before connecting the kettle, check whether the voltage indicated on the 

appliance(underside of kettle and base unit) corresponds with the mains voltage in 
your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the kettle. 

4． Switch off and unplug from the outlet before filling, emptying, cleaning, or when not 
in use. 

5． Do not overfill above the maximum level indication mark, as boiling water may be 
ejected. Fill with cold water only. 

6． To prevent any risk of fire, do not operate this unit in the presence of explosive 
and/or flammable fumes, or materials, or near gas and electric burners or inside 
heated ovens. 

7． Do not let the cord hang over the edge of a table or a counter. Do not let the cord 
touch any hot surface. 

8． Never yank on the cord as this may damage the cord and leading to a risk of electric 
shock. 

9． If the cord or plug is damaged, or after the appliance malfunctions or is dropped or 
damaged in any way, return the appliance to your nearest authorized service agent 
for examination, repair, or adjustment. 

10． Avoid touching the surface of the hot kettle, always use the handle and knobs. 
11． To avoid possible steam damage, avoid facing directly the spout while operating the 

kettle. 
12． If operated on wood furniture, use a protective pad to prevent damage on delicate 

finishes. 
13． To avoid scalding, always ensure the lid is firmly closed before operation. 
14． Scalding may occur if the lid is opened while boiling water. 
15． Always handle the lid carefully when the unit is hot. 
16． Extreme caution must be used when moving the kettle containing hot water. Never 

lift the kettle by its lid. Always use the body handle. 
17． Do not switch the kettle on if it is empty. 
18． To prevent any electrical hazard, do not immerse this kettle, power base or cord set 

in any liquid. 
19． Use this kettle only along with the supplied base unit. Do not use the base unit for 

other purposes. 
20． To prevent the risk of fire, do not operate in the presence of explosive and/or 

flammable materials. 
21． During the boiling of water, or in the short time after the water boils, do not attempt 

to open the lid, as the steam might scald your hand.  
22． Prevent any liquid from sprinkling the LCD board, or having any key pressed during 

the operating process, so as  to avoid the risk of water plunging the product and 
leading to abnormal operation. 

23． Never exceed the maximum water volume the water, as there exists a risk of 
damaging the kettle. 

24． Perform descaling of the kettle on a regular basis so as to maintain optimal operation 
of your kettle. 

25． If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 



26． This appliance should not be used by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 
they have are supervised by the person who is responsible for their safety.  

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance 
Save these instructions for future reference 
 
INSTRUCTIONS FOR USE  
 
1. 

1) Before first use, fill the kettle with clean and cold water to its maximum capacity and 
boil. Discard the water and repeat this process. 

FIRST USE PREPARATION: 

2) The kettle should always be unplugged when filling or adding water. 
3) Fill the kettle with water to the desired level. Do not overfill or there will be a risk of 

spillage or spitting. The water level indicator will assist you to measure the correct 
amount. You can fill the kettle via the spout or by opening the lid. Do not forget to 
close the lid after filling, otherwise the kettle will not automatically switch off once 
the water has started boiling. 

4) Do not fill with less than 0.5 liters of water (to “min” indication) to prevent the kettle 
from running dry while operating. 

5) Do not fill with more than 1.7 liters of water (to “max” indication). 
6) An automatic safety cut-out has been fitted for protection against overheating, and 

will operate if the kettle is switched on while containing insufficient water. Always 
ensure the water inside the kettle covers the minimum mark on the water level 
indicator gauge. If the automatic safety cut-out has operated, switch the kettle off, 
disconnect from the power supply and allow the kettle to cool down for 5 to 10 
minutes. Then refill with cold water and switch on and the kettle will operate as 
normal. 

7) Once the water has started boiling, the kettle switches off automatically. 
a. Disconnect the kettle from the mains electricity supply. 
b. Do not open the lid when pouring. 
c. If the kettle is overfilled ,boiling water may be ejected. 
d. The kettle is only to be used with the provided stand base. 

8) This appliance is intended to be used for household purposes only. 
 
2. 

• Place the base unit on a dry, smooth and horizontal surface, insert the plug to the 
socket. Once the kettle is attached on the base, the power puts through 
automatically. 

BASIC OPERATION: 

• Press the “ ” key shortly, a “Di…” sound shall be heard and the unit will start 
operating. 

• Once the water has boiled, the indicator shall turns off and the buzzer will send out a 
group “di-di-di” sounds. 

 
3. 

• Press “

ADVANCED OPERATION: 

” for 3 seconds, the buzzer will start to send out “di” sound, The function 
of heat insulation will commence. The LED light will be shinning in red color, while 



after the water has boiled, the kettle will maintain the water temperature for 2 hours 
with the indicator light shinning. During these 2 hours the kettle will automatically 
start operating once the water temperature drops at 85℃ 

• Press “ ” once, and the indicator light of 60℃ will shine, and the LED light will 
shine in green color. This means that the kettle will stop heating when the water 
temperature reaches 60℃. 

• Press “ ” twice, and the indicator light of 70℃ will shine, and the LED light will 
shine in blue color. This means that the kettle will stop heating when the water 
temperature reaches 70℃. 

• Press “ ” for 3 times, and the indicator light of 80℃ will shine, and the LED light 
will shine in yellow color. This means that the kettle will stop heating when the water 
temperature reaches 80℃ 

• Press “ ” for 4 times, and the indicator light of 90℃ will shine, and the LED light 
will shine in purple color. This means that the kettle will stop heating when the water 
temperature reaches 90℃ 

 

 
 
 
 
IMPORTANT: Once you have finished using your kettle, disconnect from the power supply
 

. 

4.  
• Wipe the exterior of the kettle with a soft, damp cloth or sponge. Remove persistent 

spots with a cloth moistened with mild liquid detergent. Do not use abrasive 
scouring pads or powders. 

MAINTAINANCE INSTRUCTIONS: 

• Never immerse the kettle in water or other liquids. 
• From time to time, depending on the hardness of your water supply, a boiled scale 

deposit is naturally formed and can be found mostly adhered to the heating element, 
thus reducing the heating efficiency. 

• The amount of boiled scale deposited (and subsequently the need to clean or rescale) 
largely depends on the water hardness in your area as well as on the frequency with 
which the kettle is being used. 



• Boiled scale is not harmful to your health. But if poured into your beverage, it can 
give a powdery taste. Therefore, the kettle should be descaled periodically as 
indicated below. 

DESCALING: Descale your kettle regularly. 
• Fill the kettle up to “max” with a mixture of one part ordinary vinegar and two parts 

water. Switch on and wait for the appliance to switch off automatically. 
• Let the mixture remain inside the kettle over-night. 
• Discard the mixture on the next morning. 
• Fill the kettle with clean water up to “max” mark and boil again. 
• Discard the boiled water to remove any remaining scale and vinegar. 
• Rinse the inside of the kettle with clean water. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Α.Μ.Π. 00510 

               (ΠΔ 17/2004) 
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 η 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 
 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC-Directive: 2004 / 108 / EC 
Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EC 
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 55014-1:2006+A1+A2 
EN 55014-2:1997+A1+A2 
EN 61000-3-2:2006+A1+A2 
EN 61000-3-3:2008 
EN 60335-1:2012 
EN 60335-2-15 :2002+A1+A2+A11 
EN 62233:2008 
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