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1. Ενδεικτικά χειριστήρια και λειτουργικά µέρη του καταµετρητή 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

«Πτερύγια» 
µετρητή 

Υποδοχή 
χαρτονοµισµάτων 

Εξωτερική οθόνη 
Τροχός ρύθµισης 
του πάχους 
χαρτονοµίσµατος 

∆ιακόπτης Τροφοδοσίας 
/Ρευµατολ 

Κύλινδρος τροφοδοσίας  
απόθεσης 

Λαβή 

Σύνδεση εξωτερικής οθόνης 

Ρευµατολήπτης 

Αισθητήρας αυτόµατης  εκκίνησης 

Αριστερός αισθητήρας 
καταµέτρησης 

∆εξιός αισθητήρας 
καταµέτρησης 

Οδηγοί 
χαρτονοµισµάτων 
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2. Λειτουργίες και ενδείξεις 
 

 
 
 
 
 
Α. Κουµπί ενεργοποίησης MG (µαγνητικού αισθητήρα ανίχνευσης πλαστών).  
B. Κουµπί ενεργοποίησης UV (αισθητήρα υπεριωδών ανίχνευσης πλαστών). 
C. Κουµπί πρόσθεσης  σε δεσµίδα (ADD/+). Ενώ είστε σε λειτουργία δεσµίδας µπορείτε 
πιέζοντας το κουµπί να αυξήστε τον αριθµό χαρτονοµισµάτων της δεσµίδας (1-100). 
D. Κουµπί αφαίρεσης από  δεσµίδα (ΒΑΤCH/-). Ενώ είστε σε λειτουργία δεσµίδας µπορείτε 
πιέζοντας το κουµπί να µειώστε  τον αριθµό χαρτονοµισµάτων της δεσµίδας (1-100). 
Ε. Κουµπί RESET. Πιέζοντας για 3 δευτερόλεπτα αυτό το κουµπί στη οθόνη εµφανίζεται η 
ένδειξη YES / ΝΟ. Πιέστε ADD/+ ή ΒΑTCH/- για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας. Αν υπάρχει 
η ένδειξη YES η συσκευή βρίσκεται σε αυτόµατο τρόπο λειτουργίας, αν υπάρχει η ένδειξη NO 
η συσκευή είναι σε χειροκίνητη λειτουργία. 
. 
 
3. Γενικές οδηγίες 
 
 
Το µοντέλο καταµετρητή χαρτονοµισµάτων, που αγοράσατε, ανήκει στην τελευταία γενιά, 
αυτού του είδους συσκευών, και ενσωµατώνει επαναστατικές τεχνολογίες. Το µικρό του 
µέγεθος και ο κοµψός του σχεδιασµός είναι τόσο αξιοθαύµαστα όσο και τα ηλεκτρονικά 
συστήµατα που ενσωµατώνει και οι πολλές λειτουργίες που είναι ικανός να εκτελέσει. Σε 
σχέση µε ανταγωνιστικές συσκευές της αγοράς, ενσωµατώνει αρκετές λειτουργίες και 
τρόπους ανίχνευσης πλαστών χαρτονοµισµάτων που άλλες συσκευές δεν διαθέτουν. Η 
µηχανική του δοµή είναι σηµαντικά βελτιωµένη και διαφορετική σε σχέση µε τον ανταγωνισµό 
του, µε αποτέλεσµα να διαθέτει µεγάλη ταχύτητα καταµέτρησης, να είναι εύκολος στην χρήση 
και να µπορεί να συντηρηθεί πολύ εύκολα. Η στιβαρή του κατασκευή τον κάνει ιδανικό για 
χρήση στο τραπεζικό τοµέα αλλά και σε κάθε άλλο κλάδο που απαιτείται υψηλή αξιοπιστία και 
γρήγορη καταµέτρηση χαρτονοµισµάτων. 
 
Μέσα στην συσκευασία του καταµετρητή πρέπει να βρείτε τα παρακάτω*: 
 
Την συσκευή καταµέτρησης 
Λαστιχένια ταινία. 
Βούρτσα καθαρισµού. 
Ασφάλεια τήξης. 
Λαστιχένιο κυλινδράκι. 
Εξωτερική οθόνη ενδείξεων (δεν είναι διαθέσιµη σε όλα τα µοντέλα) 
*(Τα περιεχόµενα µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε την έκδοση της συσκευής) 
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4. Οδηγίες σηµαντικές για την ασφάλεια σας 
∆ιαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες που ακολουθούν στις επόµενες σελίδες. 
Να τηρείτε τα σήµατα προειδοποίησης και επισήµανσης κινδύνων που υπάρχουν στις οδηγίες 
αλλά και πάνω στην ίδια την συσκευή. 
Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται µόνο µε ηλεκτρικό δίκτυο που παρέχει τάση 
τροφοδοσίας µέσα στις προδιαγραφές που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
συσκευής. 
Να χρησιµοποιείτε µόνο το καλώδιο που υπάρχει µέσα στην συσκευασία της συσκευής. 
Χρήση άλλου τύπου καλωδίου µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την πρόκληση πυρκαγιάς, 
ηλεκτροπληξίας ή καταστροφής της συσκευής. 
Ποτέ µην ρίχνετε ή πιέζετε αντικείµενα (ή υγρά) µέσα στις σχισµές της συσκευής. Η επαφή 
αντικειµένων µε σηµεία του κυκλώµατος µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, 
βραχυκύκλωµα και καταστροφή της συσκευής και σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς. 
Αποσυνδέστε αµέσως από την πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης αυτή την συσκευή αν 
υπάρξει µια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
� Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί ή έχει τσακίσει. 
� Αν κάποιο υγρό έπεσε µέσα στην συσκευή. 
� Αν η συσκευή εκτέθηκε σε υψηλή υγρασία ή βροχή. 
� Αν η συσκευή σας έπεσε ή το περίβληµα της έχει σπάσει. 
� Αν η συσκευή εµφανίζει σηµαντική αλλαγή στο τρόπο που λειτουργεί. 
 
Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ποτέ µην αποσυναρµολογείτε την συσκευή ή 
ανοίγετε το καπάκι της. Όταν απαιτείται επισκευή της απευθυνθείτε σε κάποιο εξειδικευµένο 
τεχνικό. Αν ανοίξετε το καπάκι της συσκευής µπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα υψηλή τάση 
και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας της έχει καταστραφεί ή δεν 
κάνει καλή επαφή µε τους ακροδέκτες. 
Όταν αποσυνδέεται το καλώδιο τροφοδοσίας ποτέ µην το τραβάτε από το καλώδιο αλλά 
πάντα να το τραβάτε από το πλαστικό σώµα του ακροδέκτη σύνδεσης. 
 
5. Ενεργοποίηση 
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην αντίστοιχη υποδοχή του καταµετρητή. Συνδέστε το 
άλλο άκρο του καλωδίου σε µια πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Στην συνέχεια 
ενεργοποιήστε (ΟΝ) τον καταµετρητή. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί «τρέχοντας» µια 
ρουτίνα αυτοελέγχου των λειτουργιών της. Ο µαγνητικός αισθητήρας και ο ανιχνευτής UV 
αυτόµατα θα ενεργοποιηθούν 
 
 
6. Λειτουργίες καταµέτρησης 
 
3> Λειτουργία καταµέτρησης 
 
Μόλις τα χαρτονοµίσµατα τοποθετηθούν σωστά στην υποδοχή ο καταµετρητής αυτόµατα θα 
αρχίσει να τα καταµετρά. Ο αριθµός των χαρτονοµισµάτων που καταµετρούνται εµφανίζεται 
στην οθόνη του µετρητή. Μόλις η δεσµίδα τελειώσει, ή αφαιρέσετε τα υπόλοιπα 
χαρτονοµίσµατα, η οθόνη του µετρητή θα µηδενιστεί και ο αριθµός των χαρτονοµισµάτων 
που έχει καταµετρηθεί θα εµφανιστεί στην οθόνη.  
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Σηµείωση: O τρόπος καταµέτρησης µπορεί να είναι είτε αυτόµατος είτε χειροκίνητος. 
Πιέζοντας για 3 δευτερόλεπτα το κουµπί RESET  στη οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη YES / ΝΟ. 
Πιέστε ADD/+ ή ΒΑTCH/- για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας. Αν υπάρχει η ένδειξη YES η 
συσκευή βρίσκεται σε αυτόµατο τρόπο λειτουργίας, αν υπάρχει η ένδειξη NO η συσκευή είναι 
σε χειροκίνητη λειτουργία. 
 
 
4> Άθροιση επιµέρους µετρήσεων 
Η λειτουργία άθροισης επιµέρους καταµετρήσεων µπορεί να ενεργοποιηθεί πιέζοντας το 
κουµπί ADD+ (το κουµπί θα φωτίζεται και η ένδειξη ADD/+ θα εµφανίζεται στην οθόνη. Όταν 
αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη το ενδεικτικό ADD είναι αναµµένο. Σε αυτή την 
περίπτωση όταν τελειώνει-ή αφαιρείτε- µια δεσµίδα  από την υποδοχή καταµέτρησης- η 
ένδειξη στην οθόνη του µετρητή δεν θα µηδενίζεται. Όταν τοποθετήσετε την επόµενη δεσµίδα 
η συσκευή θα συνεχίσει την καταµέτρηση και στην οθόνη του µετρητή θα προστίθεται τα 
µετρούµενα χαρτονοµίσµατα σε αυτά που είδη έχουν καταµετρηθεί. Στην οθόνη τελικά θα 
εµφανίζεται ο συνολικός αριθµός των χαρτονοµισµάτων που έχουν καταµετρηθεί. Αν κάποιο 
χαρτονόµισµα εντοπιστεί σαν ύποπτο η καταµέτρηση σταµατά αυτόµατα. Αφαιρέστε το 
χαρτονόµισµα κει πιέστε το κουµπί RESET για να συνεχίσει η καταµέτρηση. 
 
5 > Λειτουργία ∆εσµίδας 
Πιέζοντας το κουµπί BATCH ενεργοποιείται η λειτουργία δεσµίδας. Όταν αυτή η λειτουργία 
είναι ενεργοποιηµένη το ενδεικτικό BATCH  είναι αναµµένο κσι υπάρχει και η αντίστοιχη 
ένδειξη στην οθόνη.  Από το εργοστάσιο η συσκευή είναι ρυθµισµένη έτσι ώστε, όταν πατάτε 
το κουµπί BATCH, ο αριθµός των χαρτονοµισµάτων που θα αποτελούν µια δεσµίδα να είναι 
100. Πιέζοντας επαναλαµβανόµενα το κουµπί BATCH µπορείτε να αλλάξετε ον αριθµό των 
χαρτονοµισµάτων που θα αποτελούν µια δεσµίδα (1-100). 
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία δεσµίδας η συσκευή θα ξεκινά την καταµέτρηση και θα 
σταµατά την µέτρηση όταν συµπληρώνεται (καταµετρείται) ο αριθµός που έχει ορισθεί στην 
ένδειξη δεσµίδας. 
 
Για να επαναλάβετε την καταµέτρηση µιας δεσµίδας απλά αφαιρέστε τα καταµετρηθέντα 
χαρτονοµίσµατα. Η συσκευή αυτόµατα θα ξεκινήσει την καταµέτρηση µέχρι να συµπληρωθεί 
µια νέα δεσµίδα. 
 
Όταν η καταµέτρηση γίνεται έχοντας ενεργοποιήσει τους αισθητήρες µαγνητικής και 
υπεριώδους ανίχνευσης η καταµέτρηση θα σταµατά κάθε φορά που ανιχνεύεται ένα πλαστό ή 
ύποπτο χαρτονόµισµα. Η λειτουργία µπορεί να συνεχίσει αφαιρώντας το ύποπτο 
χαρτονόµισµα από το σωρό των καταµετρηµένων και πιέζοντας το κουµπί RESΕΤ. 
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7. Ανίχνευση πλαστών χαρτονοµισµάτων. 
 
Ανίχνευση µέσω υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας (λειτουργία που είναι διαθέσιµη στα 
µοντέλα µε ανίχνευση UV και στα µοντέλα µε ανίχνευση UV & ΜG ). 
H ανίχνευση πλαστών χαρτονοµισµάτων µέσω αισθητήρα και φωτιστικής πηγής UV είναι 
αποτελεσµατική σε χαρτονοµίσµατα που ενσωµατώνουν στην εκτύπωση τους χαρακτηριστικά 
που υποστηρίζουν αυτό τον τρόπο ανίχνευσης. 
Η ανίχνευση «ύποπτων» χαρτονοµισµάτων µέσω UV είναι ενεργοποιηµένη όταν ανάβετε την 
συσκευή. Μπορείτε να την απενεργοποιήσετε ή ενεργοποιήσετε εκ νέου πιέζοντας το κουµπί 
UV που υπάρχει στο πάνελ ελέγχου της συσκευής. 
Αν η συσκευή ανιχνεύσει ένα ύποπτο χαρτονόµισµα κατά την καταµέτρηση θα σταµατήσει και 
θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος (συνεχόµενα µπιπ). Ταυτόχρονα στην οθόνη 
∆εσµίδας θα εµφανιστεί ένα Α . 
Το ύποπτο χαρτονόµισµα θα είναι πάντα το τελευταία της δεσµίδας που έχει καταµετρηθεί. 
Αφαιρέστε το ύποπτο χαρτονόµισµα και πιέστε RESΕΤ για να συνεχίσει η καταµέτρηση. 
 
 
Ανίχνευσης µέσω µαγνητικού αισθητήρα (MG) (λειτουργία που είναι διαθέσιµη µόνο στα 
µοντέλα µε ανίχνευση UV & ΜG ). 
H ανίχνευση πλαστών χαρτονοµισµάτων µέσω µαγνητικού αισθητήρα είναι αποτελεσµατική 
σε χαρτονοµίσµατα που ενσωµατώνουν στην εκτύπωση τους χαρακτηριστικά που 
υποστηρίζουν αυτό τον τρόπο ανίχνευσης. 
Η ανίχνευση «ύποπτων» χαρτονοµισµάτων µέσω του µαγνητικού αισθητήρα είναι 
ενεργοποιηµένη όταν ανάβετε την συσκευή.  
Αν η συσκευή ανιχνεύσει ένα ύποπτο χαρτονόµισµα κατά την καταµέτρηση θα σταµατήσει και 
θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος (συνεχόµενα µπιπ). Ταυτόχρονα στην οθόνη 
∆εσµίδας θα εµφανιστεί ένα b που θα αναβοσβήνει. Το ύποπτο χαρτονόµισµα θα είναι πάντα 
το τελευταία της δεσµίδας που έχει καταµετρηθεί. Αφαιρέστε το ύποπτο χαρτονόµισµα και 
πιέστε RESΕT για να συνεχίσει η καταµέτρηση. 
 
Για να είναι ενεργοποιηµένη ταυτόχρονα και η λειτουργία MG και η λειτουργία  UV πιέστε και 
τα δύο κουµπιά ταυτόχρονα. 
 
Aνίχνευση υπερύθρων (IR) (είναι διαθέσιµη σε όλα τα µοντέλα και χρησιµοποιείται για να 
ανιχνευθεί ένα διπλό χαρτονόµισµα). 
 
Από το εργοστάσιο κατασκευής η ανίχνευση IR έχει οριστεί σαν συµπληρωµατική λειτουργία 
και µπορεί να ενεργοποιηθεί κάθε φορά που θέτετε σε λειτουργία τον καταµετρητή. 
Αν η συσκευή ανιχνεύσει ένα διπλό χαρτονόµισµα κατά την καταµέτρηση θα σταµατήσει και 
θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος (συνεχόµενα µπιπ). Ταυτόχρονα στην οθόνη 
∆εσµίδας θα εµφανιστεί ένα C . Το διπλό χαρτονόµισµα θα είναι πάντα το τελευταία της 
δεσµίδας που έχει καταµετρηθεί. Αφαιρέστε το διπλό χαρτονόµισµα και πιέστε RESTART για 
να συνεχίσει η καταµέτρηση. 
 
Ανίχνευση µεγέθους (είναι διαθέσιµη σε όλα τα µοντέλα). 
Από το εργοστάσιο κατασκευής η ανίχνευση µεγέθους έχει οριστεί σαν συµπληρωµατική 
λειτουργία και µπορεί να ενεργοποιηθεί κάθε φορά που θέτετε σε λειτουργία τον καταµετρητή. 
 
Αν η συσκευή ανιχνεύσει ένα προβληµατικό, ως προς το µέγεθος, χαρτονόµισµα, κατά την 
καταµέτρηση, θα σταµατήσει και θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος (συνεχόµενα 
µπιπ). Ταυτόχρονα στην οθόνη ∆εσµίδας θα εµφανιστεί ένα d. Το χαρτονόµισµα µε τις 
λανθασµένες διαστάσεις θα είναι πάντα το τελευταία της δεσµίδας που έχει καταµετρηθεί. 
Αφαιρέστε το ελαττωµατικό χαρτονόµισµα και πιέστε RESΕT για να συνεχίσει η καταµέτρηση. 
 
Ανίχνευση κοµµένου /σχισµένου χαρτονοµίσµατος: (λειτουργία που είναι διαθέσιµη µόνο 
στα µοντέλα στα µοντέλα µε ανίχνευση UV & ΜG ). 
 
Από το εργοστάσιο κατασκευής η ανίχνευση κοµµένου χαρτονοµίσµατος έχει οριστεί σαν 
συµπληρωµατική λειτουργία και µπορεί να ενεργοποιηθεί κάθε φορά που θέτετε σε λειτουργία 
τον καταµετρητή. 
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Αν η συσκευή ανιχνεύσει ένα κοµµένο, χαρτονόµισµα, κατά την καταµέτρηση, θα σταµατήσει 
και θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος (συνεχόµενα µπιπ). Ταυτόχρονα στην οθόνη 
∆εσµίδας θα εµφανιστεί ένα F. Το κοµµένο χαρτονόµισµα θα είναι πάντα το τελευταία της 
δεσµίδας που έχει καταµετρηθεί. Αφαιρέστε το ελαττωµατικό χαρτονόµισµα και πιέστε RESΕT 
για να συνεχίσει η καταµέτρηση. 
 
 
8. Μηνύµατα σφαλµάτων και επαναφορά σε κανονική λειτουργία. 
 
Στην οθόνη ∆εσµίδας µπορεί να εµφανιστεί ένα µήνυµα που υποδηλώνει προβληµατική 
λειτουργία. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για να αποκαταστήσετε την κανονική λειτουργία 
της συσκευής. 
 
Μήνυµα Σηµασία Αποκατάσταση 

Α Ύποπτο χαρτονόµισµα ανιχνεύθηκε 
από τον αισθητήρα UV / Πρόβληµα 
στον Αισθητήρα UV 

Αφαιρέστε το ύποπτο χαρτονόµισµα από τα 
καταµετρηθέντα και πατήστε το κουµπί RESΕT. 

b Ύποπτο χαρτονόµισµα ανιχνεύθηκε 
από τον αισθητήρα MG / Πρόβληµα 
στον αισθητήρα MG 

Αφαιρέστε το ύποπτο χαρτονόµισµα από τα 
καταµετρηθέντα και πατήστε το κουµπί RESΕT. 

C ∆ιπλό χαρτονόµισµα ανιχνεύθηκε 
από τον ανιχνευτή IR / Πρόβληµα 
στον αισθητήρα IR 

Αφαιρέστε το ύποπτο χαρτονόµισµα από τα 
καταµετρηθέντα και πατήστε το κουµπί RESΕΤ. 

d Xαρτονόµισµα µε λάθος διαστάσεις 
ανιχνεύθηκε από τον ανιχνευτή / 
Πρόβληµα στον 
αισθητήρα ανίχνευσης µεγέθους. 

Αφαιρέστε το ύποπτο χαρτονόµισµα από τα 
καταµετρηθέντα και πατήστε το κουµπί RESΕΤ. 

F Κοµµένο χαρτονόµισµα  
ανιχνεύθηκε από τον ανιχνευτή / 
Πρόβληµα στο σύστηµα ανίχνευσης 
κοµµένων χαρτονοµισµάτων. 

Αφαιρέστε το ύποπτο χαρτονόµισµα από τα 
καταµετρηθέντα και πατήστε το κουµπί RESΕT 

ΕΑ0 Πρόβληµα µε τον αριστερό 
αισθητήρα καταµέτρησης 

Καθαρίστε τον αισθητήρα ή αντικαταστήστε τον 

ΕΑ1 Πρόβληµα µε τον δεξιό αισθητήρα 
καταµέτρησης 

Καθαρίστε τον αισθητήρα ή αντικαταστήστε τον 

EA2 Πρόβληµα µε τον προ-ρυθµιζόµενο 
αισθητήρα 

Καθαρίστε τον αισθητήρα ή αντικαταστήστε τον 

ΕΑ3 Πρόβληµα µε τον αισθητήρα 
ταχύτητας 

Καθαρίστε τον αισθητήρα ή αντικαταστήστε τον 

 
Σε γενικές γραµµές τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα προβλήµατα οφείλονται σε υπερβολική 
συγκέντρωση σκόνης ή βροµιάς στην συσκευή. Το να κρατάτε την συσκευή καθαρή είναι σηµαντικό για 
την οµαλή λειτουργία της. 
 
 
 
 

9. Ρύθµιση της τροφοδοσίας των χαρτονοµισµάτων στον καταµετρητή. 
 
 

Σε περίπτωση που η καταµέτρηση των χαρτονοµισµάτων, µπλοκάρει συχνά χωρίς αιτία, 
πρέπει να ρυθµίσετε το τροχό πάχους χαρτονοµίσµατος 
περιστρέφοντας τον τροχό που βρίσκεται στο πίσω µέρος της 
συσκευής. 
Γυρίστε τον τροχό προς τα αριστερά για να αυξήστε την τριβή   
Γυρίστε τον τροχό προς τα δεξιά για να µειώσετε την τριβή 
(Εικόνα 5) 
 
 
Όταν η περιστροφή του τροχού ρύθµισης του πάχους δεν λύνει το πρόβληµα τα ελαστικά 
γλωσσίδια του τροφοδότη πρέπει να καθαριστούν ή να αντικατασταθούν. 
καινούργια. 
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10.  Καθαρισµός και συντήρηση 

• Οι αισθητήρες της µηχανής βασίζονται στην οπτική ανίχνευση, έτσι µπορεί να προκληθεί 
λανθασµένη µέτρηση αν σωµατίδια χαρτιού ή σκόνης επικαθίσουν πάνω σε έναν αισθητήρα. 
Επίσης µπορεί να είναι δύσκολο να ξεκινήσει η καταµέτρηση αν ο αισθητήρας της αυτόµατης 
έναρξης καταµέτρησης χαρτονοµισµάτων είναι λερωµένος.  
 

• Καθαρίζετε συχνά την συσκευή µε ένα µαλακό στεγνό πανί. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε υγρά 
ή διαλυτικά για τον καθαρισµό της συσκευής. 
 

• Κρατάτε την συσκευή µακριά από το άµεσο ηλιακό φως ή έντονο τεχνητό φως. 
 

• Το σύστηµα τροφοδοσίας του καταµετρητή βασίζεται σε κυλίνδρους τριβής. Ξένα 
αντικείµενα όπως: συνδετήρες, τρίχες, καρφίτσες κλπ µπορεί να προκαλέσουν την 
καταστροφή του ή την ελαττωµατική λειτουργία του. 
 

• Αν σκοπεύετε να µην χρησιµοποιήσετε την συσκευή για καιρό αποσυνδέστε την από το 
ηλεκτρικό δίκτυο.  
 

• Όταν καθαρίζετε την συσκευή πρέπει να ΜΗΝ είναι συνδεδεµένη µε το ηλεκτρικό δίκτυο. 
 
 
ΠΡΙΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΤΕ 
ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ (ΒΓΑΛΤΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ). 
 
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΗΜΙΚΑ Ή ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. 
 
 

 


