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Ενδεδειγμένη σπήζη 

Η ζπζθεπή είλαη έηνηκε γηα ρξήζε θαη εηνηκάδεη ζε έλαλ θύθιν 12 ηαξηάθηα. ηε ζπλέρεηα 

κπνξείηε κε ηε βνήζεηα ησλ ζηηθ θαη ηεο ζηήξημεο πνπ πεξηιακβάλνληαη λα ηα δηαθνζκήζεηε 

ζύκθσλα κε ηα γνύζηα ζαο.  

Η ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή ρξήζε. Χξεζηκνπνηείηε ηε κόλν γηα 

νηθηαθνύο ζθνπνύο, νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε είλαη αθαηάιιειε. Δπηπιένλ, πνηέ κε 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ παξαζθεπαζηή ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο ή ζε πεξηνρέο κε ηξνπηθό θιίκα. 

Ο παξαζθεπαζηήο ζπκθσλεί κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο CE. Οπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζε ζηε ζπζθεπή πνπ δε γίλεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζα νδεγεί ζηελ αλαίξεζε ηεο 

ζπκκόξθσζεο κε ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ επζύλεηαη γηα δεκηέο ή 

ειαηηώκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηέηνηεο ηξνπνπνηήζεηο. 

Παξαθαιώ ζπκβνπιεπηείηε ηνπο λόκνπο ηεο ρώξαο πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηείηε.   

 

Πληποθοπίερ αζθαλείαρ 

Παξαθαιώ δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο παξαθάησ νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο γηα 

πξώηε θνξά θαη αθνινπζήζηε όιεο ηηο πξνεηδνπνηήζεηο, αθόκα θαη αλ είζηε εμνηθεησκέλνη κε 

ηε ρξήζε ζπζθεπώλ. Φπιάμηε απηέο ηηο νδεγίεο ζε αζθαιέο κέξνο γηα κειινληηθή αλαθνξά. 

Όηαλ πσιείηε ή δίλεηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα, ζηγνπξεπηείηε όηη ζπκπεξηιάβαηε θαη ηηο 

παξνύζεο νδεγίεο. 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ! Απηό ην ζύκβνιν ππνδεηθλύεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιή 

ρξήζε ηεο ζπζθεπήο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε ηνπ. 

Απηό ην ζύκβνιν ππνδεηθλύεη επηπιένλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα απηό ην ζέκα. 

Η ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κε εμσηεξηθό ρξνλνδηαθόπηε ή μερσξηζηό 

ζύζηεκα ηειεθνληξόι. 

Απηή ε ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από παηδηά 8 εηώλ θαη άλσ, όπσο επίζεο θαη από 

άηνκα κε κεησκέλε θπζηθή, αηζζεηεξηαθή θαη ςπρηθή ηθαλόηεηα, ή κε ειιηπή εκπεηξία θαη/ή 

γλώζε, αξθεί λα είλαη ππό επίβιεςε ή λα θαζνδεγνύληαη γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηεο θαη λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηνπο ζρεηηδόκελνπο θηλδύλνπο. Μελ επηηξέπεηε ζηα παηδία λα παίδνπλ κε ηε 

ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα. Μελ επηηξέπεηε ζηα παηδηά λα θαζαξίδνπλ ή λα θάλνπλ εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο εθηόο αλ είλαη άλσ ησλ 8 εηώλ θαη ππό επίβιεςε. Δπίζεο θπιάηε ηε κεκβξάλε ηεο 

ζπζθεπαζίαο καθξηά από παηδηά. Κίλδπλνο αζθπμίαο.   

Κξαηάηε ηα παηδηά θάησ ησλ 8 εηώλ καθξηά από ηε ζπζθεπή θαη ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο. 



Δάλ παξαηεξήζεηε θαπλό, αζπλήζηζην ζόξπβν ή νζκή, θαηεπζείαλ βγάιηε ηε ζπζθεπή γηα 

ηαξηάθηα από ηελ πξίδα. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ζηακαηήζηε λα ηνλ ρξεζηκνπνηείηε κέρξη λα 

ειεγρζεί από εηδηθό. Πνηέ κελ εηζπλέεηε θαπλό από πηζαλή θσηηά ζε ζπζθεπή. Δάλ παξόια 

απηά εηζπλεύζεηε θαπλό, αλαδεηήζηε ηαηξηθή θξνληίδα. Η εηζπλνή θαπλνύ κπνξεί λα είλαη 

επηβιαβήο γηα ηελ πγεία. 

ηγνπξεπηείηε όηη δε βξίζθνληαη δίπια ζηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα πεγέο γπκλήο θιόγαο (π.ρ. 

αλακκέλα θεξηά). Κίλδπλνο θσηηάο! 

Με ιεηηνπξγείηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα ρσξίο επίβιεςε. Πάληνηε αθαηξείηε ηνλ από ηελ 

πξίδα όηαλ δελ ηνλ ρξεζηκνπνηείηε. Απνζεθεύζηε ηνλ κόλν εθόζνλ έρεη θξπώζεη πιήξσο. 

Κίλδπλνο θσηηάο! 

Πξνζνρή: Κίλδπλνο θσηηάο! Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα θνληά ζε πνιύ 

εύθιεθηα πιηθά, π.ρ. θνπξηίλεο, πθάζκαηα θηι.  

Πνηέ κελ εθζέηεηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα απεπζείαο ζε πεγέο ζεξκόηεηαο (πρ. ζεξκάζηξεο) 

ή ζε απεπζείαο θσο ή ζε δπλαηό ηερλεηό θσο. Δπίζεο απνθύγεηε ηελ επαθή κε λεξό πνπ 

ζηάδεη ή πηηζηιάεη θαη κε επηζεηηθά πγξά. Μελ ιεηηνπξγείηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα θνληά ζε 

λεξό. Πνηέ κε βπζίδεηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα. Μελ ηνπνζεηείηε αληηθείκελα γεκάηα κε πγξό, 

π.ρ. βάδα ή αλαςπθηηθά πάλσ ζηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα. Παξαθαιώ ζηγνπξεπηείηε όηη δελ 

εθζέηεηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα ζε ππεξβνιηθά ρηππήκαηα ή δνλήζεηο. Μελ αθήλεηε μέλα 

αληηθείκελα λα κπαίλνπλ ζηε ζπζθεπή. Η ζπζθεπή κπνξεί ζε αληίζεηε πεξίπησζε λα ππνζηεί 

δεκηά. Πάληνηε αθαηξείηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα θξαηώληαο ην θηο θαη πνηέ ην θαιώδην.  

Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα, έπηπια ή άιια βαξηά αληηθείκελα πάλσ ζην θαιώδην 

ηνπ ξεύκαηνο θαη ζηγνπξεπηείηε όηη δελ είλαη ιπγηζκέλν. 

Πνηέ κε δέλεηε θόκπν ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο θαη πνηέ κελ ην δέλεηε κε άιια θαιώδηα. Σν 

θαιώδην ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηέηνηα ζέζε ώζηε θαλέλαο λα κε κπνξεί λα ην παηήζεη ή λα 

ζθνληάςεη. ηγνπξεπηείηε όηη ην θαιώδην δελ αγγίδεη θαπηέο επηθάλεηεο ηεο ζπζθεπήο. 

Με ρξεζηκνπνηείηε αληάπηνξεο ή επεθηάζεηο θαισδίνπ πνπ δελ είλαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηνπο 

θαλνληζκνύο αζθαιείαο θαη κελ παξαπνηείηε ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο! Δάλ ην θαιώδην έρεη 

ππνζηεί βιάβε πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ 

ηνπ, ή από παξνκνίνπ θαηάξηηζεο άηνκν γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο.  

 

 

Πεπιγπαθή πποϊόνηορ 

1. Κόθθηλε ελδεηθηηθή ιπρλία 

2. Πξάζηλε ελδεηθηηθή ιπρλία 

3. Καπάθη 

4. Λαβή 

5. Δπηθάλεηεο ςεζίκαηνο 

6. Καινύπηα γηα ηαξηάθηα 

 

 

 

Ππιν ηη σπήζη 

Βγάιηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα από ηε ζπζθεπαζία θαη αθαηξέζηε όια ηα πιηθά 

ζπζθεπαζίαο. Διέγμηε ηνλ γηα ηπρόλ δεκηέο. Μελ ηνλ ρξεζηκνπνηείηε εάλ έρεη ππνζηεί 

δεκηά. 



Καζαξίζηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα όπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην «Καζαξηζκόο». 

Λαδώζηε ειαθξώο ηηο επηθάλεηεο ςεζίκαηνο (5) κε βνύηπξν, καξγαξίλε ή ιάδη θαηάιιειν 

γηα καγείξεκα. Απηό ζα δηεπθνιύλεη ηελ απνκάθξπλζε θαηάινηπσλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

από ηηο επηθάλεηεο ςεζίκαηνο (5). ηε ζπλέρεηα ζπλδέζηε ην θηο ζηελ πξίδα θαη ζεξκάλεηε 

ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα κηα θνξά κε ην θαπάθη θιεηζηό (3). Κίλδπλνο εγθαύκαηνο! Η 

ζεξκνθξαζία ησλ επηθαλεηώλ πνπ αγγίδεηε κπνξεί λα είλαη πνιύ πςειέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο ηνπ.   

Μηα ειαθξηά νζκή θαη, αθόκα, έλαο ειαθξύο θαπλόο κπνξεί λα ππάξρνπλ θαηά ηελ πξώηε 

θνξά πνπ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ιόγσ ππνιεηκκάησλ ηεο θαηαζθεπήο. Απηό είλαη 

θπζηνινγηθό θαη ζα εμαθαληζηεί κεηά από ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Παξαθαιώ 

εμαζθαιίζηε ηνλ επαξθή εμαεξηζκό. Δάλ είλαη απαξαίηεην αλνίμηε έλα παξάζπξν. 

ηε ζπλέρεηα, απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα θαη αθήζηε ηε ζπζθεπή γηα 

ηαξηάθηα λα θξπώζεη κε ην θαπάθη (3) αλνηρηό.  

Έπεηηα θαζαξίζηε μαλά ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θεθαιαίνπ 

«Καζαξηζκόο». Η ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα είλαη πιένλ έηνηκε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε.  

 

Ππώηη σπήζη 

Κίλδπλνο εγθαύκαηνο! Η ζεξκνθξαζία ησλ επηθαλεηώλ πνπ αγγίδεηε κπνξεί λα είλαη πνιύ 

πςειή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα ζε επίπεδε, κε-ζεξκαηλόκελε επηθάλεηα. Όηαλ ηνλ 

ηνπνζεηείηε ζε επαίζζεηε επηθάλεηα ρξεζηκνπνηήζηε έλα αλζεθηηθό ζηελ πςειή 

ζεξκνθξαζία ζνππιά θάησ από ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα. 

Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα κε ρξνλνδηαθόπηε ή κε πξίδα 

απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ.  

Αλάινγα κε ην κείγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηε, κπνξεί λα είλαη βνεζεηηθόο ν ειαθξύο 

ςεθαζκόο ησλ επηθαλεηώλ ςεζίκαηνο (5) θαη ησλ θαινππηώλ γηα ηαξηάθηα (6) κε θπηηθό 

ιάδη. Απηό κπνξεί λα θάλεη επθνιόηεξε ηελ αθαίξεζε ησλ ςεκέλσλ ηαξηώλ.  

 πλδέζηε ην θηο ηνπ ξεύκαηνο ζε κηα εύθνια πξνζβάζηκε πξίδα. Η ζπζθεπή δε 

δηαζέηεη δηαθόπηε ελεξγνπνίεζεο θαη ζα μεθηλήζεη λα ζεξκαίλεηαη θαηεπζείαλ. Η 

θόθθηλε ελδεηθηηθή ιπρλία (1) ζα αλάςεη κόιηο ε ζπζθεπή ζπλδεζεί ζηελ πξίδα. Η 

πξάζηλε ελδεηθηηθή ιπρλία (2) ζα αλάςεη όηαλ επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία ςεζίκαηνο.  

Οξηζκέλα ηκήκαηα ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα δεζηαζνύλ πάξα πνιύ. Χξεζηκνπνηήζηε 

γάληηα θνπδίλαο γηα ηελ απνθπγή εγθαπκάησλ. Κίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ.  

 Αλνίμηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα θαη πξνζζέζηε πξνζεθηηθά ην κείγκα ζηα θαινύπηα 

γηα ηαξηάθηα (6) ρξεζηκνπνηώληαο έλα θνπηάιη ή θνξλέ. Σν επίπεδν κέρξη ην νπνίν 

κπνξείηε λα γεκίζεηε κε κείγκα εμαξηάηαη από ην κείγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Με γεκίζεηε 

ηα θαινύπηα (6) πάλσ από ην ρείινο. 

Η πξάζηλε θσηεηλή έλδεημε (2) ζα είλαη αλακκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ ςεζίκαηνο 

ελώ ε ζεξκνθξαζία είλαη ζην ηδαληθό επίπεδν. Δάλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη πνιύ, ε πξάζηλε 

ελδεηθηηθή ιπρλία (2) ζα ζβήζεη θαη ε ζπζθεπή ζα μαλαδεζηαζεί. 

 Ψήζηε ηα ηαξηάθηα ζύκθσλα κε ηα γνύζηα ζαο. Ο ρξόλνο ςεζίκαηνο θπκαίλεηαη από 

πεξ. 6 κε 8 ιεπηά. Αλάινγα κε ην κείγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ζαο, ν 

ρξόλνο κπνξεί λα είλαη ιίγν πεξηζζόηεξνο ή ιίγν ιηγόηεξνο. εθώζηε ζηηγκηαία ην θαπάθη 

(3) κεηά από ηνπιάρηζηνλ 2 ιεπηά γηα λα ειέγμεηε ηελ πνξεία ςεζίκαηνο. εθώλνληαο ην 

θαπάθη (3) πην λσξίο κπνξεί λα νδεγήζεη ζην «ζπάζηκν» ησλ ηαξηώλ. Κξαηήζηε ην θαπάθη 

(3) απνθιεηζηηθά από ηε ιαβή (4), όπνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειόηεξε. 



 Μόιηο ςεζνύλ ζην βαζκό πνπ επηζπκείηε, αθαηξέζηε ηα ηαξηάθηα από ηελ αλνηρηή 

ζπζθεπή αλαζεθώλνληαο θαη βγάδνληάο ηα από ηα θαινύπηα ηαξηώλ (6) ρξεζηκνπνηώληαο 

π.ρ. έλα μύιηλν πηξνύλη ή μύιηλε ζπάηνπια. Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε κεηαιιηθά αληηθείκελα 

γηα λα αθαηξέζεηε ηα ηαξηάθηα γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηα θαινύπηα ηαξηώλ 

(6). 

 Αθήζηε ηα ηαξηάθηα λα θξπώζνπλ πξηλ ζπλερίζεηε λα ηα επεμεξγάδεζηε. 

 Δάλ δε ζέιεηε λα ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα βγάιηε ηνλ 

από ηε πξίδα θαη αθήζηε ηνλ λα θξπώζεη. 

 Καζαξίζηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζην θεθάιαην 

«Καζαξηζκόο». 

 

ςνηήπηζη 

Η ζπληήξεζε απαηηείηαη εάλ ε ζπζθεπή έρεη ππνζηεί βιάβε, εάλ έρνπλ εηζέιζεη πγξά ή 

αληηθείκελα ζην θπξίσο ζώκα ηεο ζπζθεπήο, εάλ έρεη εθηεζεί ζε βξνρή ή πγξαζία ή εάλ ε 

ζπζθεπή δε ιεηηνπξγεί ζσζηά ή έρεη πέζεη θάησ. Δάλ παξαηεξήζεηε θαπλό, αζπλήζηζην 

ζόξπβν ή κπξσδηά, απελεξγνπνηήζηε ηνλ θαηεπζείαλ θαη βγάιηε ηνλ από ηελ πξίδα. ε 

απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ζηακαηήζηε λα ηε ρξεζηκνπνηείηε κέρξη λα ειεγρζεί από ηερληθό. 

Οπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη από θαηαξηηζκέλνπο 

επαγγεικαηίεο. Πνηέ κελ αλνίγεηε ην πεξίβιεκα ηεο ζπζθεπήο.  

 

Καθαπιζμόρ 

Απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ην ξεύκα πξηλ ηνλ θαζαξηζκό. Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο! 

Αθήζηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα λα θξπώζεη. Κίλδπλνο εγθαπκάησλ! 

Πνηέ κε βπζίδεηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα ζε λεξό! 

Μελ θαζαξίδεηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα κε θαζαξηζηηθά ή δηαιπηηθά. Απηή ε πξνθύιαμε 

ζα πξνζηαηέςεη ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα από βιάβεο θαη από ηελ ύπαξμε ππνιεηκκάησλ 

θαζαξηζηηθώλ ζηελ επόκελε παξαζθεπή ηαξηώλ. Δλεξγήζηε σο αθνινύζσο: 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο θαζαξίζηε πξσηίζησο ηηο επηθάλεηεο 

ςεζίκαηνο (5) θαη ηα θαινύπηα ηαξηώλ (6) κε ζηεγλό ραξηί γηα λα αθαηξέζεηε 

ππνιείκκαηα ιηπαξήο νπζίαο. 

 ηε ζπλέρεηα θαζαξίζηε όιεο ηηο επηθάλεηεο θαη ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο κε έλα ειαθξά 

λσπό παλί πηάησλ. 

 ηεγλώζηε ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα θαη όια ηα εμαξηήκαηα πξηλ ηνλ 

μαλαρξεζηκνπνηήζεηε.  

 

Αποθήκεςζη όηαν δε σπηζιμοποιείηαι  

Όηαλ ε ζπζθεπή δε ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα απνζεθεπηεί εύθνια ηπιίγνληαο ην θαιώδην 

γύξσ από ην πίζσ πόδη θαη απνζεθεύνληαο ηε ζπζθεπή γηα ηαξηάθηα ζε όξζηα ζέζε γηα 

νηθνλνκία ρώξνπ.  

 

Επίλςζη πποβλημάηων 

Η ζπζθεπή δε ιεηηνπξγεί. 

 ηγνπξεπηείηε όηη ην θηο είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλν κε ηελ πξίδα. 

 Διέγμηε όηη ε πξίδα πνπ ρξεζηκνπνηείηε έρεη ξεύκα. Γνθηκάζηε λα ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή 

γηα ηαξηάθηα ζε άιιε πξίδα. 

 



Σν κείγκα ηξέρεη από ηηο άθξεο ηεο ζπζθεπήο. 

 Πξνζζέζηε ιηγόηεξν κείγκα ζηα θαινύπηα γηα ηαξηάθηα (6). Ο βαζκόο δηεύξπλζεο 

εμαξηάηαη από ην κείγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  

 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά  

Ιζρύο: 900W 

Σξνθνδνζία: 220-240V – 50/60Hz 

 

 

Για κάθε λόγο βεληίωζηρ, η Beper διαηηπεί ηο δικαίωμα να ηποποποιήζει ή να 
βεληιώζει ηο πποϊόν σωπίρ ειδοποίηζη.  

 

 

Η επξσπατθή νδεγία 2011/65/EU ζρεηηθά κε ηα Απόβιεηα εηδώλ Ηιεθηξηθνύ 

θαη Ηιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΗΗΔ) απαηηεί νη παιηέο νηθηαθέο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο λα κελ απνξξίπηνληαη ζηνπο ηππηθνύο δεκνηηθνύο θάδνπο 

ζθνππηδηώλ. Οη παιηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπιιέγνληαη μερσξηζηά ώζηε λα 

δηεπθνιύλεηαη ε αμηνπνίεζε θαη ε αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 

λα κεηώλεηαη ε επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ θαη ζην πεξηβάιινλ. Σν ζύκβνιν 

ηνπ θάδνπ κε ην Χ ζαο ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζή ζαο όηαλ πεηάηε ηε ζπζθεπή λα 

ζπιιέγεηαη μερσξηζηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΓΤΗΗ 

Απηή ε ζπζθεπή έρεη ειεγρζεί ζην εξγνζηάζην. Από ηελ εκέξα αγνξάο ηζρύεη εγγύεζε 

24 κελώλ γηα ειαηηώκαηα πιηθώλ θαη θαηαζθεπήο. Γηα ηε ρξήζε ηεο εγγύεζεο ζα 

πξέπεη λα επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο.   

Η εγγύηζη ιζσύει μόνο με ηο πιζηοποιηηικό εγγύηζηρ και ηην απόδειξη 

αγοπάρ πος αποδεικνύει ηην ημεπομηνία αγοπάρ και ηο μονηέλο ηηρ ζςζκεςήρ.  

Γηα ηερληθή ππνζηήξημε, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε απεπζείαο κε ηνλ έκπνξν ή ηα 

θεληξηθά καο, ώζηε λα δηαηεξήζεηε ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ΝΑ ΜΗΝ 

αθπξώζεηε ηελ εγγύεζε. 

Όποι εγγύηζηρ 

Δάλ ε ζπζθεπή παξνπζηάζεη θάπνην πξόβιεκα ιόγσ ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο 

ή/θαη πιηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, εγγπόκαζηε δσξεάλ επηζθεπή 

ππό ηνλ όξν όηη: 

 Η ζπζθεπή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά θαη γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη 

 Η ζπζθεπή δελ έρεη παξαπνηεζεί, αιιηώο δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί.  

 Θα επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο 

 Σπρόλ θπζηθή θζνξά ηεο ζπζθεπήο ιόγσ ρξήζεο δελ ζα θαιπθζεί από ηελ 

παξνύζα εγγύεζε. 

Καη’ επέθηαζε, νπνηνδήπνηε θνκκάηη πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπάζεη από αηύρεκα ή 

κέξε πνπ θαηαλαιώλνληαη κε εκθαλή ζεκάδηα θζνξάο (όπσο ιάκπεο, κπαηαξίεο, 

κέξε πνπ παξάγνπλ ζεξκόηεηα…)θαη ηα αηζζεηηθά θνκκάηηα εμαηξνύληαη από ηελ 

εγγύεζε, θαζώο θαη θάζε αιινίσζε πνπ πξνθύπηεη από ηε κε εθαξκνγή ησλ 

θαλόλσλ ρξήζεο, από ηελ ακέιεηα θαηά ηε ρξήζε θαη/ή ηε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, 

ηελ απξνζεμία, ηε ιάζνο ή αθαηάιιειε εγθαηάζηαζε, ηε δεκηά θαηά ηε κεηαθνξά θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε δεκηά πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Γηα θάζε βιάβε πνπ δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί εληόο ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο, ε 

ζπζθεπή ζα αληηθαζίζηαηαη δσξεάλ.  

ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ην ηκήκα πξνο αληηθαηάζηαζε ιόγσ ειαηηώκαηνο, ζξαύζεο 

ή δπζιεηηνπξγίαο είλαη έλα αμεζνπάξ θαη/ή έλα αθαηξνύκελν κέξνο ηνπ πξντόληνο, ε 

Beperδηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη κόλν ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη όρη 

όιν ην πξντόλ.  

Σεσνική ςποζηήπιξη 

Αθόκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο πάληα ζα επηθεληξσλόκαζηε ηελ επηζθεπή 

ειαηησκαηηθώλ ζπζθεπώλ. Γηα ηερληθή ππνζηήξημε θαη/ή επηζθεπέο κεηά ηε ιήμε ηεο 

εγγύεζεο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε απεπζείαο ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε: 

Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν ζηε ρώξα ζαο ή κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο 

Πειαηώλ ηεο Beper ζην emailassistenza@beper.com, ην νπνίν ζα πξνσζήζεη ην 

αίηεκά ζαο ζηνλ αληηπξόζσπν ηεο ρώξαο ζαο 

 

mailto:assistenza@beper.com

