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Αγαπεηέ πειάηε: 

Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα 

εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν 

ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν ρξόλν γηα λα δηαβάζεηε ηηο απιέο 

νδεγίεο απηνύ ηνπ θπιιαδίνπ. 

 

Βεβαησζείηε όηη ε απόξξηςε ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. 

 

Γηα λα απνξξίςεηε νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ηνπ ςπγείνπ, 

επηθνηλσλήζηε κε ηελ αξκόδηα ηνπηθή ππεξεζία απνξξηκκάησλ 

γηα νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή απόξξηςε. 

 

Απηή ε ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηνλ ζθνπό 

γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη. 
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ΠΡΟΟΥΖ: 

 

Η ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από κηθξά παηδηά ή 

αλαπήξνπο ρσξίο παξαθνινύζεζε. 

Θα πξέπεη λα παξαθνινπζείηε ηα κηθξά παηδηά γηα λα 

εμαζθαιίζεηε όηη δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. 
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Γενικά 

Απηόο ν ηύπνο ςπγείνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζε μελνδνρεία, 

θνηηεηηθέο εζηίεο θαη ζπίηηα. Δίλαη πνιύ θαηάιιεινο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηξνθίκσλ όπσο θξνύηα θαη αλαςπθηηθά. Σα 

πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη όηη έρεη κηθξό κέγεζνο, είλαη ειαθξύ, 

θαηαλαιώλεη ιίγε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

πνιύ εύθνιε. 
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Βαζηθά κέξε： 

1、Θεξκνζηάηεο 

2、Γπάιηλν ξάθη 

3、Πιαζηηθή ζήθε 

4、πξηάξη ιαραληθώλ 

5、Πόδη εμηζνξξόπεζεο 

1 

2 

4 

3 
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ΑΠΟΤΚΔΤΑΗΑ ΣΟΤ ΦΤΓΔΗΟΤ 

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Σν ςπγείν πξέπεη λα κεηαθέξεηαη από δύν ή 

πεξηζζόηεξα άηνκα. Αλ δελ γίλεη απηό, ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί 

ηξαπκαηηζκόο ζηελ πιάηε ή άιινο ηξαπκαηηζκόο. 

·Αθαηξέζηε ηελ ηαηλία θαη ηπρόλ εηηθέηεο από ην ςπγείν ζαο πξνηνύ 

ην ρξεζηκνπνηήζεηε (εθηόο από ηελ εηηθέηα δηαβάζκηζεο). 

· Γηα λα αθαηξέζεηε ηπρόλ ππνιείκκαηα ηαηλίαο ή θόιιαο, ηξίμηε 

δπλαηά ηελ πεξηνρή κε ηνλ αληίρεηξά ζαο. 

· Σα ππνιείκκαηα ηαηλίαο ή θόιιαο κπνξνύλ επίζεο λα αθαηξεζνύλ 

εύθνια αλ ηξίςεηε κηα κηθξή πνζόηεηα πγξνύ ζαπνπληνύ πηάησλ 

κε ηα δάρηπιά ζαο επάλσ ζηελ θνιιεηηθή νπζία. θνππίζηε κε 

ριηαξό λεξό θαη ζηεγλώζηε ηελ πεξηνρή. 

· Με ρξεζηκνπνηείηε κπηεξά αληηθείκελα θαη κελ ηξίβεηε νηλόπλεπκα, 

εύθιεθηα πιηθά ή δηαβξσηηθά απνξξππαληηθά γηα λα αθαηξέζεηε 

ηελ ηαηλία ή ηελ θόιια. Απηά ηα πξντόληα κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ δεκηά ζην ςπγείν ζαο. 

·Όηαλ κεηαθηλείηε ην ςπγείν, κε γέξλεηε ην ςπγείν ζε γσλία 

κεγαιύηεξε ησλ 45° από ηελ όξζηα ζέζε. 

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ： 

Μόιηο αθαηξέζεηε όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο （ηδηαίηεξα ν αθξόο 

αλάκεζα ζην εμσηεξηθό ηνπ ζπκππθλσηή θαη ηεο θακπίλαο πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα αθαηξεζεί), θαζαξίζηε ην εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ 

πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζεηε. 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΥΧΡΟΤ 

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Γηαηεξείηε ηα εύθιεθηα πιηθά, όπσο ε 

βελδίλε, καθξηά από ην ςπγείν γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

κπνξεί λα πξνθιεζεί ζάλαηνο, έθξεμε, ππξθαγηά ή εγθαύκαηα. 
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·Γηα λα εμαζθαιίζεηε ηνλ θαηάιιειν εμαεξηζκό ηνπ ςπγείνπ ζαο, 

αθήζηε δηάζηεκα 200 ρηιηνζηώλ από ηνπο ηνίρνπο ζε θάζε πιεπξά, 

200 ρηιηνζηά από ην πίζσ κέξνο ηνπ ςπγείνπ έσο ηνλ ηνίρν θαη 300 

ρηιηνζηά ρώξνπ από ην επάλσ κέξνο έσο ηελ νξνθή. 

·Αλ ηνπνζεηήζεηε ην ςπγείν ζαο δίπια ζε ηνίρν, αθήζηε επαξθή 

ρώξν από ηελ πιεπξά ηνπ κεληεζέ νύησο ώζηε ε πόξηα λα αλνίγεη 

πιήξσο. 

·Μελ ηνπνζεηείηε πνηέ ην ςπγείν δίπια ζε πεγέο ζεξκόηεηεο ή ζην 

άκεζν ειηαθό θσο. 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: ΜΖΝ ΑΦΑΗΡΔΗΣΔ ΣΟ ΒΤΜΑ ΣΖ ΓΔΗΧΖ. 

  ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ. 

  ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΠΑΛΑΝΣΔΕΑ. 

Αλ δελ αθνινπζήζεηε απηέο ηηο νδεγίεο, ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί 

ζάλαηνο, ππξθαγηά ή ειεθηξνπιεμία. 

Πξνηνύ κεηαθηλήζεηε ην ςπγείν ζαο ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε, είλαη 

ζεκαληηθό λα εμαζθαιίζεηε όηη ππάξρεη θαηάιιειε ειεθηξηθή 

ζύλδεζε. 

πληζηώκελε κέζνδνο γείσζεο 

Απαηηείηαη παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 220～240 Volt /50 Hz κόλν 

κε αζθάιεηα 10 Αmper θαη θαηάιιειε ειεθηξηθή γείσζε. πληζηάηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεθηξηθό θύθισκα πνπ ζα εμππεξεηεί κόλν απηή 

ηε ζπζθεπή. Υξεζηκνπνηήζηε πξίδα πνπ λα θιείλεη κε δηαθόπηε. Με 

ρξεζηκνπνηείηε πξνεθηάζεηο θαισδίσλ. 

ΖΜΔΗΧΖ: Γηα λα θάλεηε νπνηαδήπνηε επαλαηνπνζέηεζε, 

απνζπλδέζηε ην ςπγείν από ηελ πξίδα. Μόιηο ηειεηώζεηε, 

ζπλδέζηε ην ςπγείν ζην ξεύκα θαη ζηξίςηε ηνλ δηαθόπηε ζηε ζέζε 

πνπ ζέιεηε. 
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ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΖ 

Αλ ην ςπγείν δελ είλαη επζπγξακκηζκέλν θαηά ηελ ηνπνζέηεζε, νη 

πόξηεο κπνξεί λα κελ θιείλνπλ ή λα κε ζθξαγίδνπλ ζσζηά, 

πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα ςύμεο, πάγνπ ή πγξαζίαο. Δίλαη πνιύ 

ζεκαληηθό ην ςπγείν λα είλαη επζπγξακκηζκέλν γηα λα ιεηηνπξγεί 

ζσζηά. 

Γηα λα επζπγξακκίζεηε ην ςπγείν ζαο, κπνξείηε είηε λα ζηξίςεηε ην 

πόδη επζπγξάκκηζεο πξνο ηα δεμηά γηα λα αλπςώζεηε ην ςπγείν ή λα 

ην ζηξίςεηε πξνο ηα αξηζηεξά γηα λα ρακειώζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε 

πιεπξά. 

ΖΜΔΗΧΖ: Βάιηε θάπνηνλ λα ζπξώμεη ην επάλσ κέξνο ηνπ 

ςπγείνπ γηα λα κελ πέθηεη όιν ην βάξνο ζην πόδη επζπγξάκκηζεο. 

Με απηόλ ηξόπν ζα είλαη επθνιόηεξε ε ξύζκηζε ηνπ πνδηνύ 

επζπγξάκκηζεο. 

 
ΥΡΖΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ 
Γηα λα επηηύρεηε ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα από ην ςπγείν 

ζαο, είλαη ζεκαληηθό λα ην ρξεζηκνπνηείηε ζσζηά. 

Θεξκνζηάηεο 

Οη δηαθόπηεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ θαηάςπμε βξίζθνληαη ζην 

επάλσ ξάθη ηνπ δηακεξίζκαηνο ζπληήξεζεο. Σελ πξώηε θνξά πνπ 

ζα ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ην ςπγείν κεηά ηελ ηνπνζέηεζε, 

ξπζκίζηε ηνλ δηαθόπηε ηνπ ζεξκνζηάηε ζην 3. Πξνηνύ βάιεηε 

ηξόθηκα, αθήζηε ην ςπγείν λα θξπώζεη πιήξσο. Καιό είλαη λα 

πεξηκέλεηε 24 ώξεο πξνηνύ βάιεηε ηξόθηκα. 

Ο δηαθόπηεο ζεξκνζηάηε ειέγρεη ηε ζεξκνθξαζία. Όζν κεγαιύηεξνο 

είλαη ν αξηζκόο ξύζκηζεο, ηόζν πεξηζζόηεξν ζα ιεηηνπξγήζεη ν 

ζπκπηεζηήο γηα λα ρακειώζεη ηε ζεξκνθξαζία. 

Όηαλ ν δηαθόπηεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο είλαη ζηε ζέζε OFF, ην 
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ςπγείν δελ ιεηηνπξγεί, 

 

Απνζήθεπζε θξέζθσλ ηξνθίκσλ 

Σπιίμηε ηα ηξόθηκα πνπ βάδεηε ζην ςπγείν ζε αεξνζηεγέο θαη 

πδαηνζηεγέο πιηθό. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα εκπνδίζεηε ηε δηαξξνή 

ηεο νζκήο θαη ηεο γεύζεο ησλ ηξνθίκσλ ζε όιν ην ςπγείν. 

 

·Φξνύηα – Πιύληε ηα, αθήζηε ηα λα ζηεγλώζνπλ 

θαη απνζεθεύζηε ηα ζην ςπγείν ζε 

πιαζηηθέο ζαθνύιεο ή ζην ζπξηάξη 

ιαραληθώλ. 

·Φπιιώδε ιαραληθά – Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπαζία θαη ηα θύιια 

πνπ έρνπλ πξόβιεκα, πιύληε ηα κε 

θξύν λεξό θαη ζηξαγγίμηε ηα. Βάιηε ηα 

ζε πιαζηηθή ζαθνύια ή πιαζηηθό δνρείν 

θαη απνζεθεύζηε ηα ζην ζπξηάξη 

ιαραληθώλ. 

·Φάξη – Υξεζηκνπνηήζηε ηα θξέζθα ςάξηα ηελ 

ίδηα εκέξα πνπ ηα αγνξάζαηε. 

·Κξέαο – Απνζεθεύζηε ηα πεξηζζόηεξα θξέαηα 

ζηελ αξρηθή ηνπο ζπζθεπαζία αξθεί λα 

είλαη αεξνζηεγήο θαη πδαηνζηεγήο. 

Ξαλαζπζθεπάζηε ηα αλ ρξεηάδεηαη. 

·Τπνιείκκαηα θαγεηνύ – Καιύςηε ηα ππνιείκκαηα θαγεηνύ κε 

πιαζηηθό πεξηηύιηγκα ή αινπκηλόραξην. 

           Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

πιαζηηθά δνρεία κε ζθηρηό θαπάθη. 

Απνζήθεπζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ 

Ο ρώξνο θαηάςπμεο είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ηελ απνζήθεπζε 

θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηελ θαηάςπμε ηξνθίκσλ ζην ζπίηη. 
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Η επηηπρήο θαηάςπμε εμαξηάηαη από ηε ζσζηή ζπζθεπαζία. Όηαλ 

θιείλεηε θαη ζθξαγίδεηε ηε ζπζθεπαζία δελ πξέπεη λα επηηξέπεηε ηελ 

είζνδν ή έμνδν αέξα ή πγξαζίαο. Αλ γίλεη απηό, νη νζκέο θαη ε γεύζε 

ησλ ηξνθίκσλ ελδέρεηαη λα κεηαθεξζνύλ ζε όιν ην ςπγείν αιιά θαη 

λα μεξαλζνύλ ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα. 

εκείσζε: Με βάδεηε πνηέ εκθηαισκέλα ηξόθηκα ή πνηά ζηελ 

θαηάςπμε. 

Γηα θαιύηεξε απόδνζε, αθήζηε αξθεηό ρώξν ηόζν ζηελ 

θαηάςπμε όζν θαη ζηε ζπληήξεζε ώζηε λα θπθινθνξεί ν 

αέξαο αλάκεζα ζηηο ζπζθεπαζίεο. Δπίζεο, αθήζηε αξθεηό 

ρώξν εκπξόο ώζηε ε πόξηα λα θιείλεη θαιά. 

 

Απόςπμε 

Γηακέξηζκα ζπληήξεζεο – Η δηαδηθαζία απόςπμεο γίλεηαη 

απηόκαηα από ηνλ δηαθόπηε 

ζεξκνζηάηε. Σα λεξά από ηελ 

απόςπμε ξένπλ ζην δίζθν 

απνζηξάγγηζεο θαη εμαηκίδνληαη 

απηόκαηα. 

Γηακέξηζκα θαηάςπμεο – Η απόςπμε ηεο θαηάςπμεο 

γίλεηαη κε ρεηξνθίλεηε 

δηαδηθαζία. 

 

·Γπξίζηε ηνλ δηαθόπηε ζεξκνζηάηε ζηε ζέζε OFF θαη αθήζηε ηελ 

πόξηα ηεο θαηάςπμεο αλνηρηή. 

·Αθαηξέζηε όια ηα ηξόθηκα, ηε ζήθε γηα ηα παγάθηα θαη ην ξάθη ή 

κεηαθέξεηέ ηα ζην δηακέξηζκα ζπληήξεζεο. 
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·Καζαξίζηε ην ιησκέλν πάγν κε έλα παλί. 

·Μόιηο ηειεηώζεη ε απόςπμε, γπξίζηε ηνλ δηαθόπηε ζεξκνζηάηε 

ζηελ αξρηθή ζέζε. 

 

εκείσζε: Γηα λα απνθύγεηε δεκηέο ζηα ηνηρώκαηα ηεο θαηάςπμεο, 

κε ρξεζηκνπνηείηε αηρκεξά αληηθείκελα γηα λα αθαηξέζεηε ηνλ 

πάγν ή λα μερσξίζεηε ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα. 

 

Καζάξηζκα ηνπ ςπγείνπ 

Πξνηνύ αξρίζεηε ην θαζάξηζκα ηνπ ςπγείνπ, απνζπλδέζηε ην θηο ηνπ 

ξεύκαηνο από ηελ πξίδα. 

Υξεζηκνπνηήζηε έλα θαζαξό ζθνπγγάξη ή απαιό παλί θαη ήπην 

απνξξππαληηθό ζε ριηαξό λεξό. Με ρξεζηκνπνηείηε δηαβξσηηθά ή 

δπλαηά θαζαξηζηηθά. 

Πιύληε κε ην ρέξη, μεπιύληε θαη ζηεγλώζηε όιεο ηηο επηθάλεηεο 

ζρνιαζηηθά. 

Με ρξεζηκνπνηείηε θαζαξηζηηθά θεξηά, ζπκππθλσκέλα 

απνξξππαληηθά, ριώξηα ή θαζαξηζηηθά πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην ζηα 

πιαζηηθά θαη ειαζηηθά κέξε. 

Με ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ραξηνπεηζέηεο, θαζαξηζηηθά ηδακηώλ, 

δηαβξσηηθά θαζαξηζηηθά ή εύθιεθηα πγξά ζηα πιαζηηθά κέξε δηόηη 

απηά κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ γξαηζνπληέο ή δεκηέο ζηα πιηθά. 

Καζαξίζηε κε έλα παλί βνπηεγκέλν ζε απηό ην δηάιπκα θαη κεηά 

ζηεγλώζηε κε έλα απαιό παλί. 

 

ΜΔΓΑΛΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΔΚΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
Αλ ην ςπγείν δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγάιε ρξνληθή 

πεξίνδν, θάληε ηα εμήο: 

Απνζπλδέζηε ην ςπγείν από ην ξεύκα βγάδνληαο ην θηο από ηελ 

πξίδα. 
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Καζαξίζηε θαη ζηεγλώζηε ην εζσηεξηθό ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηελ 

παξάγξαθν γηα ην θαζάξηζκα ηνπ ςπγείνπ. 

Αθήζηε ηελ πόξηα αλνηρηή γηα λα κε ζπζζσξεπηνύλ νζκέο όηαλ ην 

ςπγείν δελ ιεηηνπξγεί. 
 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 
ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο, κπνξείηε λα ιύζεηε εύθνια πνιιά 

ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα. 

Σν ςπγείν δελ ιεηηνπξγεί…Διέγμηε αλ: 

--  Σν θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ πξίδα. 

--  Ο δηαθόπηεο ζεξκνζηάηε είλαη ζηελ ζέζε OFF. 
 
Σν θσο δελ αλάβεη…Διέγμηε αλ:f 

-- Σν θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ πξίδα. 

-- Κάπνηα αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνύ έρεη θαεί. 

-- Η ιάκπα δελ είλαη θαιά βηδσκέλε ζηελ ππνδνρή. 

-- Η ιάκπα έρεη θαεί. 

 

Σα ηξόθηκα παγώλνπλ ζηε ζπληήξεζε…Διέγμηε αλ: 

-- Ο δηαθόπηεο ζεξκνζηάηε έρεη ξπζκηζηεί ζε πνιύ ρακειή ζέζε. 

--  Σα απνζεθεπκέλα ηξόθηκα αθνπκπάλε ζηελ έμνδν ςύμεο ή ζην 

πίζσ ηνίρσκα ηνπ ςπγείνπ. 

 

Σα ηξόθηκα ζηε ζπληήξεζε δελ είλαη θξύα…Διέγμηε αλ: 

-- Οη αεξαγσγνί είλαη κπινθαξηζκέλνη ζηε ζπληήξεζε. Αλ είλαη, 

παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ηνπ θξύνπ αέξα. 

-- Οη πόξηεο αλνίγνπλ πνιύ ζπρλά ή δελ θιείλνπλ θαλνληθά. 

-- Έρεηε βάιεη πνιύ κεγάιε πνζόηεηα ηξνθίκσλ ζην ςπγείν ή 

ζηελ θαηάςπμε. 

-- Έρεηε ξπζκίζεη ηνλ ζεξκνζηάηε ζε πνιύ ρακειή ζεξκνθξαζία. 
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Σα λεξά ηεο απόςπμεο ηξέρνπλ κέζα ζην ςπγείν ή ζην 

πάησκα…Διέγμηε αλ: 

-- Σν ζηόκην απνζηξάγγηζεο είλαη κπινθαξηζκέλν. 

-- Σν δνρείν εμάηκηζεο είλαη ζηε ζέζε ηνπ. 

 

Σν ςπγείν θάλεη αζπλήζηζην ζόξπβν…Διέγμηε αλ: 

-- Σν ςπγείν είλαη επζπγξακκηζκέλν ζην πάησκα. 

-- Σν ςπγείν αθνπκπάεη ζηνλ ηνίρν. 

-- Ο δίζθνο απνζηξάγγηζεο δελ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζσζηά. 

 

Μαδεύεηαη πγξαζία ζην εζσηεξηθό…Διέγμηε αλ: 

--  Οη αεξαγσγνί είλαη κπινθαξηζκέλνη ζην ςπγείν. 

-- Η πόξηα αλνίγεη ζπρλά. 

-- Σν δσκάηην έρεη πγξαζία. 

-- Σα ηξόθηκα δελ είλαη ζσζηά ζπζθεπαζκέλα. 

--  Ο δηαθόπηεο δελ έρεη ξπζκηζηεί ζσζηά ζύκθσλα κε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Οη πόξηεο δελ θιείλνπλ πιήξσο…Διέγμηε αλ: 

-- Σα ξάθηα είλαη ζηε ζσζηή ζέζε 

-- Σα ιάζηηρα είλαη βξώκηθα. 

-- Σν ςπγείν είλαη επίπεδν. 
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ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ 

    

1)      ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ – Γηαηεξήζηε ηνπο αεξαγσγνύο αλνηρηνύο, 

ζην πεξίβιεκα ηεο ζπζθεπήο θαη ην ελζσκαησκέλν πιαίζην, ρσξίο 

εκπόδηα. 

2)      ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ – Με ρξεζηκνπνηείηε κεραληθέο ζπζθεπέο ή 

άιια κέζα γηα λα επηηαρύλεηε ηε δηαδηθαζία απόςπμεο, εθηόο από 

απηά πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

3)      ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ – Μελ πξνθαιείηε δεκηέο ζην θύθισκα ηνπ 

ςπγείνπ. 

4)      ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ – Με ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

κέζα ζηα δηακεξίζκαηα απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ ηεο ζπζθεπήο, εθηόο 

θαη αλ είλαη εγθεθξηκέλεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

5)      Η ζπζθεπή πξέπεη λα απνζπλδέεηαη από ην ξεύκα πξνηνύ 

γίλεη νπνηαδήπνηε είδνπο ζπληήξεζε. 

6)      Απηή ε ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από άηνκα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) κε κεησκέλεο θπζηθέο, 

αηζζεηηθέο ή λνεηηθέο δπλαηόηεηεο ή έιιεηςε εκπεηξίαο θαη γλώζεσλ, 

παξά κόλν αλ παξέρεηαη επνπηεία ή νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε 
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ηεο ζπζθεπήο από θάπνην άηνκν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπο. 

7)      Σα παηδηά πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ώζηε λα κελ παίδνπλ 

κε ηε ζπζθεπή. 

8)      Αλ ην θαιώδην ξεύκαηνο πάζεη δεκηά, πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ αληηπξόζσπό ηνπο ή από 

παξόκνηα εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα γηα λα απνθεπρζνύλ θίλδπλνη. 

9)  Απνξξίςηε ην ςπγείν ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε εύθιεθησλ εθξεθηηθώλ αεξίσλ θαη ςπθηηθώλ 

κέζσλ. 

10）Πξνηνύ απνξξίςεηε ηε ζπζθεπή, αθαηξέζηε ηηο πόξηεο γηα λα κελ 

παγηδεπηεί κέζα θάπνην παηδί. 
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Οδεγίεο γηα ηελ αιιαγή αλνίγκαηνο ηεο πόξηαο 

ηνπ ςπγείνπ αξηζηεξά θαη δεμηά 

1、 Ξεβηδώζηε ηηο βίδεο θάησ από ηελ νξνθή κε 

ζηαπξνθαηζάβηδν θαη αθαηξέζηε ην θαπάθη ηνπ ςπγείνπ. 

 
2、 Αθαηξέζηε ηηο βίδεο ηνπ επάλσ κεληεζέ κε ζηαπξνθαηζάβηδν. 

The two 

screws fixed 

the cover. 
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3、 Βγάιηε ηνλ κεληεζέ, ην επάλσ ζηνπ ηεο πόξηαο θαη ην έδξαλν 

ηεο πόξηαο από ηελ άιιε πιεπξά ηνπ ςπγείνπ. 

A、Αληηθαηαζηήζηε ηνλ επάλσ κεληεζέ. 

Οη βίδεο ηνπ 

κεληεζέ 
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B、Αληηθαηαζηήζηε ην έδξαλν ηεο πόξηαο θαη ην ζηνπ. 
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4、 Ξεβηδώζηε ηηο βίδεο ηνπ θάησ κεληεζέ κε ζηαπξνθαηζάβηδν, 

ηνπνζεηήζηε ηνλ κεληεζέ ζηελ άιιε πιεπξά θαη βηδώζηε ηηο 

βίδεο. 

εκείσζε：Η γσλία θιίζεο ηνπ ςπγείνπ δελ πξέπεη λα 

μεπεξλά ηηο 45. 
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5、Βάιηε ην πόδη επζπγξάκκηζεο ζηελ άιιε πιεπξά θαη ξπζκίζηε 

ην γηα λα επζπγξακκηζηεί ε θακπίλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη βίδεο 

ζηαζεξνπνίεζεο 

ηνπ θάησ κεληεζέ 
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6、Βάιηε ηελ πόξηα ζε όξζηα ζέζε, ηνπνζεηήζηε ηνλ επάλσ 

κεληεζέ θαη κεηά ην θαπάθη ηεο νξνθήο. 

 

Βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή δελ είλαη ζπλδεκέλε ζην ξεύκα θαη όηη 

είλαη άδεηα. 

Ρπζκίζηε ηα δύν πόδηα επζπγξάκκηζεο ζηελ πςειόηεξε ζέζε. 

πληζηάηαη λα ππάξρεη θάπνηνο πνπ ζα ζαο βνεζήζεη. 

ΖΜΔΗΧΖ： 

Γηα λα αθαηξέζεηε ηελ πόξηα, γείξεηε ηελ πόξηα πξνο ηα πίζσ. 

Πξέπεη λα αθνπκπήζεηε ηε ζπζθεπή ζε θάηη ζηαζεξό, γηα 

παξάδεηγκα ζε κηα θαξέθια, θάησ αθξηβώο από ην επάλσ 

θαπάθη. 

Μελ αθήζεηε ηε ζπζθεπή ηειείσο νξηδόληηα θάησ δηόηη κπνξεί λα 

γίλεη δεκηά ζην ζύζηεκα ςύμεο. 
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ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

                                                Α.Μ.Π. 00510 

(ΠΓ 117/2004) 

Τν πξντόλ πνπ αγνξάζαηε έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί κε πιηθά 

πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη εμαξηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ θαη λα 

μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τν ζύκβνιν ππνδεηθλύεη όηη ε ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ζην 

ηέινο ηεο δσήο ηνπο, ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο απνξξηκκάησλ, μερσξηζηά 

από ηα ζθνππίδηα ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Παξαθαινύκε, ξσηήζηε ηνλ ηνπηθό ζαο δήκν γηα ηνλ ρώξν 

απόξξηςεο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ή γηα ηνπνζεζία απόξξηςεο ζπζθεπώλ 

πξνο αλαθύθισζε. 

Σηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρνπλ ζεκεία ζπγθέληξσζεο 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. 

Παξαθαινύκε, βνεζήζηε καο λα πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ πνπ δνύκε! 

 

ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ  

 

Τν πξντόλ απηό ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαθάησ νδεγηώλ: 

EMC-Directive: 2004/108/EC 

Low Voltage Directive: 2006/95/EC 

CE Marking Directive: 96/57/EC 

ROHS Directive: 2002/95/EC 
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