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Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές,
όπως -κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα- αγροικίες 
και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας - περιβάλλοντα 
τύπου πανδοχείου (bed & breakfast), τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής 
πώλησης.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή από άτομα 
με παρόμοια ειδίκευση, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες όπως αεροζόλ με εύφλεκτο
προωθητικό αέριο.

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν από τη συντήρηση του
χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα
της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να
επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον 
κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα
διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που 
συνιστάται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλείστε να απορρίψετε το ψυγείο σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την διάθεση της συσκευής λόγω του εύφλεκτου 
αερίου εμφύσησης και του ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το
καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί φθορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές παροχές
τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή μη γειωμένους αντάπτορες (δύο ακίδων).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή τον
καταψύκτη σας:
- Αφαιρέστε τις πόρτες.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να ανέβουν εύκολα 
μέσα.

Το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας πριν από
την εγκατάσταση εξαρτήματος.

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιείται για το
ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο διαλυθεί, πρέπει να απομακρυνθεί 
από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και να ανακυκλωθεί από μια ειδική εταιρεία ανάκτησης
 με αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική από την απόρριψη με καύση, ώστε να 
αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

κίνδυνος πυρκαγιάς / 
εύφλεκτων υλικών
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Κατά το πρότυπο EN:  Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες 
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά 
δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη 
δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας από 3 
έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ψυκτικές συσκευές.

Κατά το πρότυπο IEC:  Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές 
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά 
με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν την ουσία των ακόλουθων: Για να αποφύγετε τη μόλυνση των
τροφίμων, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες: 
–Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική
αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
–Καθαρίστε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και
τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
–Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε
το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί 
νερό για 5 ημέρες. （σημείωση 1）
–Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να
μην έρχονται σε επαφή ή να μην στάζουν σε άλλα τρόφιμα. 
–Οι θάλαμοι κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων είναι κατάλληλοι για την 
αποθήκευση προ-καταψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού 
και τη δημιουργία παγοκύβων.（σημείωση 2）
–Οι θάλαμοι ενός    , δύο     και τριών αστέρων     δεν είναι κατάλληλοι  
για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων. （σημείωση 3） 
–Αν η ψυκτική συσκευή παραμείνει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα,
απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοικτή για  
να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή. 
Για συσκευές χωρίς κατάψυξη 4 αστέρων: Η συσκευή δεν προορίζεται για την κατάψυξη 
νωπών τροφίμων. (σημείωση 4)
Σημείωση 1,2,3,4：Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε αν ισχύουν ανάλογα με το είδος 
των  θαλάμων του προϊόντος σας.
Η συσκευή δεν προορίζεται για εντοιχισμό.
Κάθε εργασία συντήρησης ή αντικατάσταση των λυχνίων LED θα πρέπει να γίνεται από 
τον κατασκευαστή ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
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2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

2.1 

Επιλέξτε ένα χώρο καλά αεριζόμενο με σταθερό και σκληρό πάτωμα, καθώς και καλό εξαερισμό. Μην  
τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πηγές θερμότητας όπως φούρνους, καυστήρες και καλοριφέρ. Μην  
εκθέτετε τη συσκευή απευθείας σε ηλιακό φως. Πολύ χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει  
δυσλειτουργία της συσκευής. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, γκαράζ κτλ.  
Μην σκεπάζετε τη συσκευή με κάποιο κάλυμα.  
Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, αφήστε ελεύθερο χώρο 10 εκ και από τις 2 πλευρές, 10 εκ από το πίσω  
μέρος και 30εκ από το πάνω. Αυτό θα επιτρέψει τον ψυχρό αέρα να κυκλοφορεί γύρω από τη συσκευή και θα  
βελτιώσει την απόδοση της ψύξης. 
.
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Άνω μεντεσές 

2.2

Κατσαβίδι τύπου Phillips / Ίσιο κατσαβίδι / γερμανικό κλειδί 

1) Αφαιρέστε τον πάνω μεντεσέ .



2) Αφαιρέστε τις βίδες με το κατσαβίδι τύπου Phillips.

3) Επανατοποθετήστε τον πάνω μεντεσέ, το στοπ και τον πλαστικό δακτύλιο της πάνω
πόρτας στην άλλη πλευρά.
A. Αφαιρέστε το παξιμάδι. Βγάλτε την ροδέλα, μετακινήστε τον άξονα στην απέναντι πλευρά και σφίξτε

καλά. 

B. Αφαιρέστε το στοπ της πόρτας

C. Τοποθετήστε το στοπ της πόρτας στην αντίθετη πλευρά και βιδώστε το στην πόρτα.

4) Αποσυναρμολογήστε τις βίδες που σταθεροποιούν τον κάτω μεντεσέ με το κατσαβίδι τύπου Phillips.
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Σημείωση η γωνία κλίσης πρέπει να είναι μικρότερη από 45 . 

5) Επανατοποθετήστε την κάτω πόρτα, τον δακτύλιο και το στοπ.

6) Επανατοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ στην άλλη πλευρά και σταθεροποιήστε με τις βίδες.

7) Επανατοποθετήστε το μεσαίο μεντεσέ.
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8) Τοποθετήστε την κάτω πόρτα στη δεξιά θέση και σταθεροποιήστε το μεσαίο μεντεσέ

9) Επανατοποθετήστε τον πάνω μεντεσέ.

10) Τοποθετήστε την πάνω πόρτα στη δεξιά θέση και σταθεροποιήστε τον πάνω μεντεσέ και το κάλυμμα.

11) Τοποθετήστε τα πλαστικά καπάκια και τα καλύμματα στις θέσεις τους.
Βεβαιωθείτε οτι η συσκευή είναι αποσυνδεμένη από το ρεύμα και άδεια.
Ρυθμίστε τα ποδαράκια στο υψηλότερο επίπεδο.
Προτείνεται να κάνετε τα παραπάνω με τη βοήθεια κάποιου.

12) Τοποθετήστε τον ρυθμιστή στην άλλη πλευρά και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά
ευθυγραμμισμένη.
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2.

Η πόρτα της συσκευής πρέπει να μπορεί να ανοίγει εντελώς όπως 
φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
W×D≥902×1052mm

D

W

2.  

Ευθυγραμμίστε σωστά τη συσκευή με τα 2 ρυθμιζόμενα πόδια στο 
μπροστά μέρος της. Αν η συσκευή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη 
η πόρτα δεν θα κλείνει σωστά. 
Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια ακουμπούν σωστά στο πάτωμα. Γυρνώντας  
τα προς την φορά των δεικτών του ρολογιού τα χαλαρώνετε, γυρνώντας 
τα αντίστροφα τα σφίγγετε.

2.     

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ελαφρύ διάλυμα μαγειρικής σόδας. Ξεβγάλτε με ζεστό νερό 
χρησιμποιώντας ένα σφουγγάρι ή ένα πανί. Καθαρίστε τα ράφια και το συρτάρι με ζεστό νερό και σαπούνι και 
στεγνώστε τα καλά πριν τα βάλετε μέσα στη συσκευή. Καθαρίστε το εξωτερικό του ψυγείου με ένα υγρό πανί.  
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα «Καθαρισμός της συσκευής». 

* Η φωτογραφία είναι ενδεικτική. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει
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2.  

Μην προκαλείτε βλάβες στο καλώδιο ρεύματος. Για λόγους ασφαλείας μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη 
συσκευή με φθαρμένο ή κατεσταμμένο καλώδιο ρεύματος.
Για την αποφυγή βλάβης στην συσκευή ή πιθανότητα πυρκαγιάς, δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε μέσα στο 
ψυγείο εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά ή διαβρωτικά υλικά.
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά κοντά στο ψυγείο για την αποφυγή πυρκαγιάς.
Το προιόν αυτό είναι ψυγείο οικιακής χρήσης και είναι κατάλληλο αποκλειστικά για την αποθήκευση 
τροφίμων.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, τα οικιακά ψυγεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους 
σκοπούς, όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιοχημικών προιόντων.  
Μην τοποθετείτε στην κατάψυξη υγρά εμφιαλωμένα σε γυάλινα ή μεταλλικά σκεύη (π.χ. μπύρες ή 
αναψυκτικά) για να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα. 
Πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο ψυγείο, ενεργοποιήστε το και περιμένετε 24 ώρες για να βεβαιωθείτε ότι 
λειτουργεί σωστά και να του επιτρέψετε να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Δεν πρέπει να βάζετε 
πολλά τρόφιμα μέσα στο ψυγείο..

 !
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι συμβατή με το φις του ψυγείου. 

Περιμένετε 2 ώρες πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία. Το ψυκτικό υγρό χρειάζεται χρόνο για να 
ηρεμήσει.

2.   

Το ψυγείο σας πριλαμβάνει ράφια και θήκες από γυαλί ή πλαστικό. Ανάλογα με το μοντέλο μπορεί να
υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί αυτών.  
Θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα από τα γυάλινα ράφια μεγάλουμεγέθους στο κάτω οδηγό, ακριβώς πάνω
από το καλάθι φρούτων και λαχανικών και να το διατηρήσετε εκεί. 
Για να αφαιρέσετε ένα ράφι τραβήξτε το προς τα έξω έως ότου να μπορεί να στραφεί προς τα πάνω ή προς
τα κάτω και να αφαιρεθεί. 
Ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία για να το ξαναβάλετε στη θέση του.  

Για να εκμεταλευτείτε τον μέγιστο δυνατό αποθηκευτικό χώρο μπορείτε να αφαιρέσετε 
κάποιο ράφι ή θήκη της συσκευής, σύμφωνα με τις πραγματικές σας καθημερινές ανάγκες. 
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Η τοποθέτηση των συρταριών και ραφιών  με τον παραπάνω τρόπο είναι και ο πλέον ενεργειακά 
αποδοτικός τρόπος αποθήκευσης των τροφίμων
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Με την παρούσα, δηλώνουμε 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 
ErP Directive 09 / 125 / EC 
CE Marking: 93 / 68 / EEC 
RoHS Directive: 11 / 65 / EU & Delegated Directive (EU) 2015/863 Αντίγραφο της Δήλωσης 
Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr
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Πίνακας 1 – Κλιματικές κλάσεις 

Κλάση Σύμβολο Εύρος τιμών θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος 

Εκτεταμένη εύκρατη κλάση SN Από 10oC έως 32oC 

Εύκρατη κλάση N Από 16oC έως 32oC 

Υποτροπική κλάση ST Από 16oC έως 38oC 

Τροπική κλάση T Από 16oC έως 43oC 

Εκτεταμένη εύκρατη: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος από 10oC έως 32oC 

Εύκρατη: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 

16oC έως 32oC 

Υποτροπική: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 

από 16oC έως 38oC 

Τροπική: η παρούσα ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 

16oC έως 43oC 

Για τα παρακάτω ανταλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία 

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. 

17ης Νοεμβρίου 87Α 

55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310944944 

Περιγραφή 
ανταλλακτικού 

Διάθεση σε Ελάχιστη περίοδος διάθεσης του 
ανταλλακτικού 

Θερμοστάτης Επαγγελματίες 
επισκευαστές 

Τουλάχιστον 7 χρόνια από τη διάθεση του 
τελευταίου τεμαχίου στην αγορά 

Αισθητήρας 
θερμοκρασίας 

Επαγγελματίες 
επισκευαστές 

Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά 

Πλακέτα τυπωμένου 
κυκλώματος 

Επαγγελματίες 
επισκευαστές 

Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά 

Φωτεινές πηγές Επαγγελματίες 
επισκευαστές 

Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά 

Χειρολαβές θυρών Επαγγελματίες επισκευαστές
και τελικοί χρήστες

Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά 

Γιγγλυμοί θυρών Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά 

Ράφια Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά 

Καλάθια Τουλάχιστον 7 χρόνια από την τελευταία 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά 

Παρεμβύσματα 
θυρών 

Τουλάχιστον 10 χρόνια από την τελευταία 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά 

Επαγγελματίες επισκευαστές
και τελικοί χρήστες

Επαγγελματίες επισκευαστές
και τελικοί χρήστες

Επαγγελματίες επισκευαστές
και τελικοί χρήστες

Επαγγελματίες επισκευαστές
και τελικοί χρήστες



Δελτίο πληροφοριών προϊόντος
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή: MORRIS

Διεύθυνση του προμηθευτή: 17ης Νοεμβρίου 87Α, ΤΚ 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Αναγνωριστικό του μοντέλου: S89211DAP 

Τύπος ψυκτικής συσκευής:

Τύπος σχεδιασμού: ελεύθερηΣυσκευή χαμηλού θορύβου: 

Συσκευή συντήρησης κρασιών: Άλλη ψυκτική συσκευή: ΝΑΙ

Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

Παράμετρος Τιμή Παράμετρος Τιμή

Ύψος 1430

Πλάτος 550 204
Συνολικές
διαστάσεις
(σε χιλιοστά) Βάθος 550

Συνολικός όγκος (l)

EEI 99.3 E

Εκπομπές αερομεταφερόμενου 
ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW)

40

Τάξη ενεργειακής απόδοσης

Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου 

ακουστικού θορύβου C

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
 (kWh/a)

176 Κλιματική κλάση:
εύκρατη,

υποτροπική,

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 
(ºC), στην οποία αρμόζει η ψυκτική 
συσκευή

16
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 
(ºC), στην οποία αρμόζει η ψυκτική 
συσκευή

38

Winter setting

Παράμετροι θαλάμου:

Παράμετροι και τιμές του θαλάμου

Τύπος θαλάμου Όγκος τ ου
θαλάμου

(dm³ ή l)

Συνιστόμενη 
ρύθμιση της 

θερμοκρασίας 
για βέλτιστη 
συντήρηση 

τροφίμων (ºC). Οι 
συνθήκες αυτές 
δεν αντιβαίνουν 

στις συνθήκες 
συντήρησης που 

καθορίζονται 
στον πίνακα 3 

του 
παραρτήματος IV 

Ικανότητα
κατάψυξης
(kg/24h)

Τύπος 
αποπάγωσης 
(Αυτοαποπά-

γωση=A, 
χειροκίνητη 

αποπάγωση=M)

Προθήκη - - - -

Συντηρητής κρασιών - - - -

Δροσερός θάλαμος - - - -

Νωπών τροφίμων 163 4 - M

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ



Ψύκτης - - - -

0-αστέρων ή 
παραγωγής πάγου

- - - -

1 αστέρος - - - -

2 αστέρων - - - -

3 αστέρων - - - -

4 αστέρων 41 -18 2 M

τμήμα 2 αστέρων - - - -

Θάλαμος
μεταβλητής
θερμοκρασίας

- - - - -

Για θαλάμους 4 αστέρων

Εγκατάσταση ταχείας κατάψυξης

Παράμετροι φωτεινής πηγής

Τύπος φωτεινής πηγής

LED

Τάξη ενεργειακής απόδοσης -

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Διαδικτυακός σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του κατασκευαστή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 
4 στοιχείο α) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2019 της Επιτροπής www.morris.gr
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ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ελάχιστη διάρκεια εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής: 24 μήνες
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