
 GR 

GR Οδηγίες χρήσης για το επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας και γκαζόν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GE-CG 18Li 
Art.-Nr.: 34.103.70   I.-Nr.: 11016 
  



 GR 

 

  



 GR 

 

  



 GR 

 

  



 GR 

 
  



 GR 

Κίνδυνος! 
Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να 
λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά τις 
Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες 
πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και 
αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για 
ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των 
Υποδείξεων ασφαλείας. 
 
1. Υποδείξεις ασφαλείας 
Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιάριο! 
 
Κίνδυνος! 
Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσετε τις 
Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες χρήσης δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά 
και/ή σοβαροί τραυματισμοί. Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και 
τις Οδηγίες χρήσης για το μέλλον. 
 
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά, άτομα με περιορισμένες σωματικές, 
αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας ή/και έλλειψη γνώσεων που δεν 
είναι εξοικειωμένα με τις οδηγίες. Τα παιδιά να επιβλέπονται για να είναι σίγουρο πως δεν 
παίζουν με τη συσκευή. Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός και η συντήρηση να εκτελούνται 
από παιδιά. Πριν τον καθαρισμό βγάλτε τη μπαταρία από τη συσκευή. 
 
2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα είδη 
2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1/2) 
 
1 Μαχαίρι κοπής χλόης 
2 Φραγή ενεργοποίησης 
3 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
4 Διακόπτης απελευθέρωσης μαχαιριών 
5 Μαχαίρι κοπής θάμνων 
6 Προστασία μαχαιριού για το ψαλίδι χόρτων 
7 Προστασία μαχαιριού για το μαχαίρι θάμνων 
 
 
2.2 Συμπαραδιδόμενα είδη 
Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα 
του προϊόντος. Σε περίπτωση ελλείψεων τμημάτων παρακαλούμε να αποταθείτε εντός 5 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο Κέντρο Σέρβις (Service Center) της 
εταιρείας μας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή, προσκομίζοντας την 
ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους 
όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών.  
• Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.  
• Απομακρύνατε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της 
συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν).  
• Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.  
• Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.  
• Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης. 
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Κίνδυνος! 
H συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να 
παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και άλλα μικροαντικείμενα! 
Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας! 
• Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης  
• Υποδείξεις ασφαλείας 
 
3. Σωστή χρήση 
Η συσκευή προορίζεται για κοπή της άκρης παρτεριών, μικρών εκτάσεων γκαζόν σε 
ιδιωτικούς κήπους. Δώστε στο θαμνοκοπτικό μία κλίση προς την πρασιά που θέλετε να 
κόψετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να κόψετε μικρές πρασιές ή και 
θάμνους. Σαν συσκευές για ιδιωτική χρήση σε ιδιωτικούς κήπους θεωρούνται οι συσκευές 
που δεν χρησιμοποιούνται σε δημόσια πάρκα, αθλητικά γήπεδα, σε δρόμους στην 
γεωργία και δασοκομία. Η τήρηση από τον κατασκευαστή της επισυναπτόμενης οδηγίας 
χρήσης αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή χρήση της συσκευής. 
Προειδοποίηση! Λόγω κινδύνων σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή για τεμαχισμό με την έννοια της 
λιπασματοποίησης. 
 
Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 
Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για 
βλάβες που οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται 
ο χρήστης/χειριστής και όχι ο κατασκευαστής. 
Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν 
κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε 
εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, 
βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές. 
 
4. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Αριθμός στροφών n0 ..........................1200 min-1 
Πλάτος κοπής κοπτικού χλόης ................ 100 mm 
Μήκος κοπής κοπτικού θάμνων ............ 200 mm 
Πάχος κοπής κοπτικού θάμνων ................. 8 mm 
Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA ............. 63,4 dB (A) 
Στάθμη ακουστικής ισχύος LWA: ........ 83,4 dB (A) 
Αβεβαιότητα K ..............................................2,09dB 
Δόνηση ah ..............................................<2,5 m/s2 
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή .. 
72 dB (A) 
Αβεβαιότητα K ..............................................3dB 
 
Προσοχή: η συσκευή παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή.  Μπορεί να λειτουργήσει 
μόνο με μπαταρίες της σειράς Power X Change. 
Power X Change: 18V, 1.5Ah     5 κυψέλες ιόντων λιθίου 
 18V, 2,0Ah   5 κυψέλες ιόντων λιθίου 
 18V, 3,0Ah  10 κυψέλες ιόντων λιθίου 
 18V, 4,0Ah  10 κυψέλες ιόντων λιθίου 
 18V, 5,2Ah  10 κυψέλες ιόντων λιθίου 
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Φορτιστής 
Τάση δικτύου ....................200-250 V ~ 50-60 Hz 
 
Έξοδος 
Ονομαστική τάση ....................................21 V d.c. 
Ονομαστικό ρεύμα ...............................3000 mA 
 
• H αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου 
δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση μίας ηλεκτρικής συσκευής με μία 
άλλη.  
• Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για 
αρχική εκτίμηση της έκθεσης. 
• η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της χρήσης της 
συσκευής.  Εξαρτάται από τον τρόπο και το είδος εργασίας όπου χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή. 
• προσπαθήστε να κρατάτε τη φόρτωση της συσκευής από δονήσεις όσο γίνεται ελεύθερη 
π.χ. να φοράτε γάντια εργασίας όταν εργάζεστε με την συσκευή και μειώστε τον χρόνο 
εργασίας σας. 
 
 
Προσοχή! 
Η τιμή δονήσεων θα αλλάξει με το πεδίο χρήσης της ηλεκτρικής συσκευής και μπορεί σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις να κυμαίνεται πάνω από την αναφερόμενη τιμή. 
 
Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις δονήσεις στο ελάχιστο!  
• Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.  
• Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.  
• Να προσαρμόζετε στη συσκευή τον τρόπο εργασίας σας.  
• Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.  
• Αφήστε τη συσκευή ενδεχομένως να ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη.  
• Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.  
• Να φοράτε γάντια. 
 
Προσοχή! 
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι Aκόμη και σε περίπτωση σωστής και κανονικής χρήσης 
αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου, υφίστανται πάντα ορισμένοι υπολειπόμενοι 
κίνδυνοι. Oι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορούν να παρουσιαστούν ανάλογα με το είδος 
κατασκευής και το μοντέλο αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου: 
 
1. Βλάβες πνευμόνων, εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μάσκες προστασίας από 
σκόνη. 
2. Bλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ηχοπροστασία. 
3. Βλάβες της υγείας που προκαλούνται από δονήσεις χεριού-βραχίονα, εάν η συσκευή 
χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν τηρείται και δεν συντηρείται 
σωστά. 
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5. Πριν τη θέση σε λειτουργία 
 
Η συσκευή παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή 
 
5.1. Φόρτιση μπαταρίας (εικ. 3-4)  
 

1. Ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος συμφωνεί με την αναφερόμενη τιμή στην πινακίδα 
της συσκευής.  Συνδέστε το φορτιστή στο ρεύμα. Το πράσινο λαμπάκι στο 
φορτιστή αρχίζει να αναβοσβήνει. 

Βάλτε τώρα τη μπαταρία στο φορτιστή. 
Στο σημείο ένδειξης για το φορτιστή θα βρείτε ένα πίνακα με τις σημασίες των ενδείξεων 
LED.  Κατά τη διάρκεια της φόρτισης μπορεί να ζεσταθεί λίγο η μπαταρία αυτό είναι 
φυσιολογικό. 
 
Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση του συσσωρευτή, παρακαλούμε να ελέγξετε  
• εάν υπάρχει τάση στην πρίζα.  
• εάν υπάρχει άψογη επαφή στις επαφές φόρτισης του φορτιστή (8). 
 
Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση του συσσωρευτή, παρακαλούμε να αποστείλετε  
• τον φορτιστή και τον προσαρμογέα φόρτισης  
• και την μονάδα του συσσωρευτή στο τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών. 
 
Για την μακροζωία της μπαταρίας σας, οφείλετε σε τακτά χρονικά διαστήματα να 
φροντίζετε την επαναφόρτιση της μπαταρίας.  Αυτό είναι απαραίτητο, όταν διαπιστώσετε 
ότι η απόδοση της μπαταρίας αρχίζει να πέφτει. 
Μην αφήνετε τη μπαταρία ποτέ μα ποτέ να ξεφορτιστεί εντελώς.  Αυτό προκαλεί βλάβη 
στην μπαταρία. 
 
5.2 Ένδειξη δυναμικότητας μπαταρίας (εικ.5) 
Πιέστε το πλήκτρο για την ένδειξη δυναμικότητας του συσσωρευτή (a). Η ένδειξη 
δυναμικότητας του συσσωρευτή (2) σας δείχνει την κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή 
βάσει των 3 LED. 
 
Είναι αναμμένα και τα 3 LED: 
Ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί πλήρως. 
 
Ανάβουν/ει 2 ή 1 LED: 
Η μπαταρία είναι ακόμη αρκετά φορτισμένη. 
Αναβοσβήνει ένα LED: 
 
Ο συσσωρευτής είναι άδειος, φορτίστε τον. 
 
Αναβοσβήνουν όλα τα LED: 
Η μπαταρία εκφορτιστεί βαθιά και είναι ελαττωματική. Μία ελαττωματική μπαταρία δεν 
είναι δυνατόν να επαναφορτιστεί! 
 
5.3 Τοποθέτηση της μπαταρίας (εικ.6-7) 
Βάλτε τη μπαταρία για το σκοπό αυτό προβλεπόμενη υποδοχή στη συσκευή.  Προσέξτε 
να ακούσετε πως κούμπωσε η μπαταρία στην συσκευή.  Για την αφαίρεση της μπαταρίας 
πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης και αφαιρέστε την. 
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6. Χειρισμός 
Ελευθερώστε την επιφάνεια που θα κόψετε προηγουμένως από πέτρες και άλλα στερεά 
αντικείμενα. Η φραγή ενεργοποίησης (εικ. 1/ αρ, 2) εμποδίζει την αθέλητη ενεργοποίηση 
της συσκευής. 
 
Ενεργοποίηση (εικ.9) 
Για την ενεργοποίηση πιέστε το σύστημα φραγής μέχρι το τέρμα και συγχρόνως τον 
διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.  
 
Απενεργοποίηση (εικ.10) 
Αφήνοντας ελεύθερο τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. 
 
6.1 Κοπή χλόης 
Σπρώχνετε ελαφρά τη συσκευή πάνω στο έδαφος. Τα καλύτερα αποτελέσματα θα τα έχετε 
όταν κόβετε στεγνή χλόη. Εάν μειωθεί η απόδοση, επαναφορτίστε αμέσως τη συσκευή 
για να μην αδειάσουν τελείως οι μπαταρίες. 
 
Εάν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή, να καλύπτετε τα μαχαίρια με το κάλυμμα προστασίας 
μαχαιριών. 
 
Για να αποφύγετε ενδεχόμενους τραυματισμούς σπρώξτε την προστασία 
μαχαιριού πάνω από το μαχαίρι. 
 
6.2 Κοπή πρασιάς 
Δώστε στο θαμνοκοπτικό μία κλίση προς την πρασιά που θέλετε να κόψετε. 
Κόψτε πρώτα τις πλευρές, από κάτω προς τα επάνω, και μετά την επάνω πλευρά. 
Προσέξτε τα ξένα αντικείμενα μέσα ή δίπλα στην πρασιά που θα μπορούσαν να κάνουν 
ζημιά στο μαχαίρι. 
 
Για να αποφύγετε ενδεχόμενους τραυματισμούς σπρώξτε την προστασία 
μαχαιριού πάνω από το μαχαίρι.  
 
Πότε κόβονται οι πρασιές:  
• Κατ’ αρχή ισχύει ο κανόνας, για κόψιμο των πρασιών που χάνουν τα φύλλα τους 
το φθινόπωρο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο.  
• Οι πρασιές που δεν χάνουν τα φύλλα τους κόβονται τον Απρίλιο και τον 
Αύγουστο. 
 
6.3 Αλλαγή μαχαιριών 
Προειδοποίηση! Κίνδυνος τραυματισμού! Σε όλες τις άλλες εργασίες (π.χ. αλλαγή 
εργαλείου, συντήρηση κλπ.) να αφαιρείτε τη μπαταρία. Κίνδυνος τραυματισμού!  
 
Για την αφαίρεση του μαχαιριού πιέστε την απασφάλιση (εικ. 11), κατόπιν προς τα πίσω 
και αφαιρέστε το μαχαίρι (εικ. 12).  
Μετά την αφαίρεση του μαχαιριού φαίνονται τα γρανάζια του κιβωτίου. Προσέξτε κατά την 
αλλαγή των μαχαιριών να μην εισέλθουν ακαθαρσίες στο κιβώτιο. 
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Η τοποθέτηση των μαχαιριών γίνεται κατά την αντίστροφη διαδικασία.  
 
Προσοχή: όταν πιέζουμε το διακόπτη απελευθέρωσης μαχαιριών (11) πέφτουν τα 
μαχαίρια κάτω. 
Για την απομάκρυνση των μαχαιριών κοπής θάμνων ακολουθούμε την ίδια διαδικασία 
όπως και στα μαχαίρια κοπής γκαζόν. 
Τοποθέτηση μαχαιριών (εικ. 13-14). 
Τοποθετήστε τη στενή πλευρά του καλύμματος των μαχαιριών στην υποδοχή της 
συσκευής.  Πιέστε το διακόπτη απελευθέρωσης μαχαιριών και πιέστε τα μαχαίρια στην 
υποδοχή στης συσκευή μέχρι να ακουστεί ο θόρυβος ότι μπήκανε. 
Το μαχαίρι κοπής θάμνων σταθεροποιείται με τον ίδιο τρόπο. 
 
7. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών 
Σε όλες τις άλλες εργασίες (π.χ. αλλαγή εργαλείου, συντήρηση κλπ.) να αφαιρείτε τη 
μπαταρία. Κίνδυνος τραυματισμού από κινούμενα τμήματα! 
 
7.1 Καθαρισμός  
• Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα 
προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή με 
ένα καθαρό πανί, ή καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.  
• Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.  
• Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη 
χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την 
επιφάνεια της συσκευής. Προσέξτε να μην περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.  
• Πριν και μετά τη χρήση να καθαριστεί καλά η κοπτική συσκευή. Μερικές σταγόνες λάδι 
(π. χ. λάδι ραπτομηχανής) στα μαχαίρια βελτιώνουν την κοπτική επίδοση. Ποτέ όμως μη 
λιπαίνετε τα μαχαίρια.  
• Για πάντα ομοιόμορφη κοπή πρέπει να απομακρύνονται τα υπολείμματα χλόης και οι 
ακαθαρσίες ανάμεσα στο επάνω και κάτω μαχαίρι. 
 
Προσοχή! 
Λόγω του κινδύνου σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, μη καθαρίζετε το 
προϊόν ποτέ με τρεχούμενο νερό, και οπωσδήποτε ποτέ με υψηλή πίεση. Να 
φυλάσσετε τη συσκευή σε στεγνό χώρο, χωρίς φόβο παγετού. Ο χώρος φύλαξης 
να είναι πάντα μακριά από παιδιά. 
 
7.2 Συντήρηση  
• Για καλό αποτέλεσμα κοπής πρέπει τα μαχαίρια να είναι πάντα καλά ακονισμένα. 
Μπορείτε να τα ακονίσετε σε ακονιστήρι. Ιδιαίτερα συνιστούμε να απομακρύνετε πάντα 
εγκοπές ή ρωγμές ή κάτι παρόμοιο που δημιουργείται από πέτρες.  
• Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση. 
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7.3 Παραγγελία ανταλλακτικών: 
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:  
• Τύπος της συσκευής  
• Αριθμός είδους της συσκευής  
• Αριθμός ταύτισης της συσκευής  
• Αριθμός ανταλλακτικού 
 
Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info 
 
8. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση 
 
Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά Αυτή η 
συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να 
ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως 
π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ελαττωματικών συσκευών 
στα οικιακά απορρίμματα. Σωστή απόρριψη είναι η παράδοση σε κατάλληλα κέντρα 
συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών. Εάν δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται παρόμοιο κέντρο 
συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών, ρωτήστε στη διοίκηση της κοινότητάς σας. 
 
9. Βλάβες 
Η συσκευή δεν λειτουργεί. 
Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι φορτισμένη. 
Αν παρόλα αυτά δεν λειτουργεί στείλτε το στο συνεργείο της εταιρίας μας. 
  

http://www.isc-gmbh.info/
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10. Ένδειξη φορτιστή 
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Μόνο για κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
Μη πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα! 
 
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της σε εθνικό δίκαιο, πρέπει η παλιές 
ηλεκτρικές συσκευές να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται για ανακύκλωση φιλική για 
το περιβάλλον.  
Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί για επιστροφή Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής 
συσκευής υποχρεούται αντί της επιστροφής να συμβάλει στη σωστή ανακύκλωση σε 
περίπτωση που δεν συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Η παλιά συσκευή μπορεί να 
παραχωρηθεί σε κέντρο επιστροφής ηλεκτρικών συσκευών με την έννοια των εθνικών 
νόμων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα τμήματα 
παλιών συσκευών και τα βοηθητικά στοιχεία χωρίς ηλεκτρικά εξαρτήματα. 
Η ανατύπωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπαραγωγή της τεκμηρίωσης ή άλλων 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται 
μόνο με ρητή συγκατάθεση της iSC GmbH. 
Mε επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων 
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Ενημέρωση για το σέρβις 
Σε όλες τις χώρες που αναφέρονται στην εγγύηση έχουμε αρμόδια συνεργεία που 
συνεργάζονται μαζί μας, η διεύθυνση των οποίων προκύπτει από την εγγύηση. Τα 
συνεργεία αυτά βρίσκονται στη διάθεσή σας για επισκευές, ανταλλακτικά ή αξεσουάρ ή 
για την αγορά αναλώσιμων. 
 
Προσέξτε ότι στη συσκευή αυτή τα ακόλουθα εξαρτήματα υπόκεινται σε κοινή φθροά ή ότι 
χρειάζονται τα ακόλουθα αναλώσιμα. 
 
 

Κατηγορία Παράδειγμα 

Φθειρόμενα εξαρτήματα* Ψήκτρες, Μπαταρία 

Αναλώσιμα υλικά/αναλώσιμα τμήματα* Μαχαίρια 

Ελλείψεις  

 
 
* δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο της συσκευασίας! 
Σε περίπτωση ελαττωμάτων ή σφαλμάτων σας παρακαλούμε να δηλώστε την περίπτωση 
στο ίντερνετ στο www.isc-gmbh.info. Προσέξτε να περιγράψετε με ακρίβεια το σφάλμα και 
απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 
• Λειτούργησε σωστά η συσκευή ή είχε από την αρχή κάποιο ελάττωμα?  
• Μήπως προσέξατε κάτι περίεργο προτού παρουσιαστεί το ελάττωμα (σύμπτωμα ή 
βλάβη)?  
• Ποια δυσλειτουργία παρατηρείται στη συσκευή (κύριο σύμπτωμα)? 
Περιγράψετε αυτή τη δυσλειτουργία. 
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Εγγύηση 
Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, 
τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Εάν η συσκευή αυτή παρ΄όλα 
αυτά κάποτε δεν λειτουργήσει άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να 
αποτανθείτε προς το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών στην διεύθυνση που αναφέρεται 
στην κάρτα αυτή. Ευχαρίστως είμαστε και τηλεφωνικά στη διάθεσή σας στον αριθμό 
σέρβις που αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης. Για την αξίωση της εγγύησης ισχύουν τα 
εξής:  
1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Δεν θίγονται από την 
εγγύηση αυτή οι νόμιμες αξιώσεις σας εγγύησης. Η εγγύησή μας σας παρέχεται δωρεάν. 
2. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα της συσκευής που οφείλονται αποδεδειγμένα σε 
σφάλμα υλικού ή παραγωγής και περιορίζεται κατά την κρίση μας σε αποκατάσταση 
αυτών των ελαττωμάτων ή σε αντικατάσταση της συσκευής σας. 
Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για επαγγελματική, 
βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν συνάπτεται σύμβαση εγγύησης σε 
περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
σε βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις ή εάν εκτέθηκε σε παρόμοια εντατική χρήση. 
3. Από την εγγύησή μας εξαιρούνται τα εξής: 
- Βλάβες της συσκευής που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών συναρμολόγησης ή σε 
όχι σωστή εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης (όπως π.χ. σύνδεση σε 
εσφαλμένη τάση ή σε λάθος είδος ρεύματος) ή σε μη τήρηση των όρων συντήρησης και 
ασφαλείας ή σε περίπτωση έκθεσης της συσκευής σε ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες ή 
σε έλλειψη φροντίδας και συντήρησης. 
- Βλάβες της συσκευής που οφείλονται σε καταχρηστική ή εσφαλμένη χρήση (όπως π.χ. 
υπερφόρτωση της συσκευής ή χρήση μη εγκεκριμένων εργαλείων ή αξεσουάρ), σε  είσοδο 
ξένων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος, πέτρες ή σκόνη, βλάβες μεταφοράς), 
άσκηση βίας ή ξένη επέμβαση (όπως π. χ. βλάβη από πτώση). 
- Βλάβες της συσκευής ή τμημάτων της συσκευής που οφείλονται σε συνήθη ή φυσική 
φθορά. 
4. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία της 
αγοράς της συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να εγερθούν πριν τη λήξη της 
διάρκειας της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. 
Αποκλείονται αξιώσεις εγγύησης μετά την πάροδο της διάρκειας της εγγύησης. Η 
επισκευή ή η αντικατάσταση δεν συνεπάγεται την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης 
ούτε την νέα έναρξη της διάρκειας της εγγύησης για τη συσκευή ή για ενδεχομένως 
χρησιμοποιηθέντα νέα ανταλλακτικά. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση σέρβις επί τόπου. 
5. Για την αξίωση της εγγύησης παρακαλούμε να δηλώσετε την ελαττωματική σας 
συσκευή στο: www.isc-gmbh.info. Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύηση, θα σας 
επιστραφεί αμέσως είτε η επισκευασμένη συσκευή είτε μία καινούργια συσκευή. 
Ευχαρίστως επισκευάζουμε ελαττώματα της συσκευής έναντι πληρωμής, εάν τα 
ελαττώματα αυτά δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να 
στείλετε τη συσκευή στη διεύθυνση του σέρβις μας. 
Για αναλώσιμα και σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα παραπέμπουμε στους 
περιορισμούς αυτής της εγγύησης σύμφωνα με τους πληροφορίες σέρβις αυτών των 
οδηγιών χρήσης.  


