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    ΚΩΔ.: ΧΑΝΤΣΤΙΜ 

NΑΝΟ ROVUS ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Βγάλτε το προϊόν και τα εξαρτήματα, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και ελέγξτε για πιθανή ζημιά σε οποιοδήποτε από 
αυτά. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή απαιτεί λίγο χρόνο για να ξεκινήσει. Στην αρχή, η έξοδος ατμού είναι πολύ ακανόνιστη και υγρή, 
μεμονωμένα σταγονίδια νερού ενδέχεται να διαρρεύσουν για λίγο. 
 
Αξεσουάρ συναρμολόγησης: 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την αποσυναρμολόγηση ή τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και 
αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος. 
Βήμα 1: Σπρώξτε το πίσω άκρο οποιουδήποτε επιλεγμένου εξαρτήματος στο ακροφύσιο ατμού και ασφαλίστε το γυρίζοντάς 
το αριστερόστροφα. (βλ. Εικόνα 4). 
Βήμα 2: Η στρογγυλή βούρτσα μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε ακροφύσιο (βλ. Εικόνα 5). 
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Tο σετ περιλαμβάνει (δες εικόνα 1): 
Α= Κύρια συσκευή 
Β= Ακροφύσιο καθαρισμού /σωλήνας 
C= Προσθήκη για υφάσματα & απολύμανση 
D= Στρογγυλή βούρτσα 
Ε= Πανί (για καθάρισμα υφασμάτων) 
F= Κύπελλο πλήρωσης  
G= Οδηγίες χρήσης 
 
 

Εικ. 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λίστα τμημάτων (δες εικόνα 3): 
1. Καπάκι δοχείου νερού 
2. Διακόπτης ατμού 
3. Κλείδωμα συνεχούς ροής ατμού 
4. Χερούλι 
5. Κουμπί αυτοκαθαρισμού 
6. Καλώδιο τροφοδοσίας 
7. Διακόπτης τροφοδοσίας 

8. Ένδειξη χαμηλής στάθμης νερού 
9. Ενδεικτική λυχνία (κόκκινο/μπλε) 

- Κόκκινο φως σε λειτουργία ατμού 
- Μπλε φως σε λειτουργία αυτοκαθαρισμού 

10. Ακροφύσιο 
 
 

Εικ. 3 
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ΧΡΗΣΗ - ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
Βήμα 1: Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια. 
Βήμα 2: Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου νερού προς τα πάνω. 
Βήμα 3: Χρησιμοποιήστε το ειδικό κύπελλο για να γεμίσετε με νερό στη συσκευή. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν γεμίζετε το δοχείο νερού, προσέξτε τη σήμανση (MAX). Γεμίστε με έως 270 ml αποσταγμένου νερού 
ή με νερό βρύσης. 
Βήμα 4: Κλείστε το καπάκι του δοχείου νερού προς τα κάτω. 
Βήμα 5: Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να ανάψει το φως. 
Βήμα 6: Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη ατμού ή κλειδώστε (σύροντας το διακόπτη για σταθερό 
κλείδωμα ατμού προς τα κάτω). Το φως στη δεξαμενή νερού θα ανάψει (κόκκινο φως). Μετά από περίπου 15 
δευτερόλεπτα ο ατμός θα αρχίσει να απελευθερώνεται. 
Βήμα 7: Όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απελευθερώστε τον διακόπτη ατμού ή ξεκλειδώστε 
(σύροντας το διακόπτη για σταθερό κλείδωμα ατμού προς τα πάνω). Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Εάν ο όγκος ατμού μειωθεί ή σταματήσει κατά τη χρήση, πιθανότατα θα πρέπει να ξαναγεμίσετε το νερό. 
• Όταν το δοχείο νερού είναι άδειο και όλος ο ατμός έχει βγει από το ακροφύσιο, το ενδεικτικό φως στη δεξαμενή νερού 
θα σβήσει και το θερμαντικό στοιχείο θα σταματήσει να λειτουργεί. 
• Συνιστάται να μην αφήνετε αχρησιμοποίητο νερό στη δεξαμενή για να αποφύγετε τη συσσώρευση μούχλας ή αλάτων. 
• Συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε μόνο αποσταγμένο νερό για να αποφύγετε το φράξιμο της συσκευής και των 
αξεσουάρ λόγω αλάτων. 
• Μην βάζετε πρόσθετες ουσίες στο δοχείο με το νερό όπως άρωμα, ξύδι, απορρυπαντικά ή άλλα χημικά καθαρισμού. 
• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος που προστατεύεται από τον παγετό και το άμεσο ηλιακό φως. 
• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και τα αξεσουάρ να στεγνώσουν εντελώς πριν τα αποθηκεύσετε. 
 
ΧΡΗΣΗ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Πριν από τη χρήση της συσκευής σε οποιαδήποτε επιφάνεια ή υφάσματα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι το υλικό δεν είναι 
ευαίσθητο στον ατμό, κάνοντας πρώτα μια δοκιμή σε μια μικρή περιοχή που δεν φαίνεται πριν περάσετε σε χρήση σε 
όλη την επιφάνεια. 
• Μην κατευθύνετε τον ατμό σε κολλημένες μεμβράνες, καθώς οι άκρες τους μπορεί να χαλαρώσουν. 
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό στεγανών ξύλινων ή παρκέ δαπέδων. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό βαμμένων ή πλαστικών επιφανειών όπως έπιπλα κουζίνας ή 
καθιστικού, πόρτες ή παρκέ. 
• Για να καθαρίσετε αυτές τις επιφάνειες, ρίξτε ατμό σε ένα μαλακό πανί  και  σκουπίστε με αυτό τις επιφάνειες. 
• Ο ατμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα σφραγισμένα σημεία του πλαισίου του παραθύρου και, σε χαμηλές 
εξωτερικές θερμοκρασίες, μπορεί να οδηγήσει σε θραύση του γυαλιού. Μην κατευθύνετε τον ατμό στα σφραγισμένα 
σημεία στο πλαίσιο του παραθύρου. Σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, θερμάνετε τα τζάμια των παραθύρων με 
ατμό απαλά στην πλήρη επιφάνεια του γυαλιού. Καθαρίστε την περιοχή του παραθύρου με χειροκίνητο ακροφύσιο και 
κάλυμμα. Για να αφαιρέσετε το νερό, χρησιμοποιήστε ένα ελαστικό μάκτρο ή σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα στεγνό 
πανί. 
• Οι πλαστικές / μεταλλικές βούρτσες μπορούν να γρατσουνίσουν τις ευαίσθητες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλες για 
τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών. 
Ακροφύσιο ατμού: Το ακροφύσιο ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες περιοχές εφαρμογής χωρίς 
αξεσουάρ: 
1. Για την αφαίρεση ελαφρών τσακίσεων από τα κρεμαστά ρούχα: Ατμίστε το ρούχο από απόσταση 10-20 εκ. 
2. Για το σκούπισμα της υγρής σκόνης: Ατμίστε λίγο ένα πανί και χρησιμοποιήστε το για να σκουπίσετε τα έπιπλα. 
Μικρές πλαστικές / μεταλλικές στρογγυλές βούρτσες: Οι στρογγυλές βούρτσες χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό 
επίμονων ρύπων που μπορούν να αφαιρεθούν πιο εύκολα με αυτόν τον τρόπο. 
Εξάρτημα για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και απολύμανση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό μικρών 
περιοχών που μπορούν να πλυθούν, καμπίνες ντους και καθρέφτες. Συνήθως, το εξάρτημα υφασμάτων / παραθύρων 
μικροϊνών θα πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτό το εξάρτημα. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί και αποσυνδεθεί από την 
παροχή ρεύματος. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και τα εξαρτήματα / αξεσουάρ έχουν κρυώσει. 
Βήμα 1: Μετά τη χρήση του προϊόντος, το υπόλοιπο νερό στο δοχείο νερού πρέπει να αδειάζεται και η συσκευή να 
αφήνεται να στεγνώσει στον αέρα, για να αποφευχθεί η οξείδωση του δοχείου νερού. 
Βήμα 2: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε το προϊόν. 
Βήμα 3: Αφαιρέστε το πανί και χρησιμοποιήστε ήπιο καθαριστικό για να το καθαρίσετε καλά. Αφήστε το να στεγνώσει 
καλά πριν από την επόμενη  χρήση ή αποθήκευση. 
Βήμα 5: Χρησιμοποιήστε μαλακό υγρό πανί για να καθαρίσετε την συσκευή, το ακροφύσιο και όλα τα άλλα αξεσουάρ. 
Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε στεγνό μαλακό πανί για να στεγνώσετε το προϊόν και τα αξεσουάρ. 
Βήμα 4: Βάλτε το προϊόν και τα αξεσουάρ σε ξηρό και δροσερό μέρος μακριά από παιδιά ή ζώα. 
Βήμα 5: Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορείτε να το αποσυναρμολογήσετε  
σύμφωνα με τις οδηγίες αποσυναρμολόγησης. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Όταν το προϊόν έχει κρυώσει, ο ζεστός ατμός θα γίνει υδρατμός. Κάποιοι υδρατμοί θα συσσωρευτούν στην άκρη της 
κεφαλής και θα γίνουν σταγόνες νερού που θα στάζουν, αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό - οπότε φροντίστε να το 
αφήσετε να στεγνώσει εντελώς. 

• Τα υφάσματα καθαρισμού μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
• Μην τοποθετείτε τα καθαριστικά πανιά σε στεγνωτήριο. Στεγνώστε σε εξωτερικό χώρο. 
• Το πανί καθαρισμού είναι αναλώσιμο είδος. Αντικαταστήστε με νέο πανί καθαρισμού, όταν χρειάζεται, για να μην 
επηρεαστεί το αποτέλεσμα καθαρισμού. 
• Εάν η άκρη του νήματος εμφανίζεται στο πανί καθαρισμού, κόψτε τη προσεκτικά και μην την τραβήξετε. 
• Εάν το προϊόν μπλοκαριστεί από άλατα, αναμίξτε ένα μέρος κιτρικού οξέος με τρία μέρη νερού. Ρίξτε αυτό το μείγμα 
στο δοχείο νερού και αφήστε το για 6 ώρες. Μετά από αυτό, βάλτε τη συσκευή σε λειτουργία πάνω από μία επιφάνεια 
ανθεκτική στο μείγμα νερού-κιτρικού οξέως. 
 
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Βήμα 1: Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή. 
Βήμα 2: Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Αποστραγγίστε το νερό εντελώς από τη δεξαμενή νερού. 
Βήμα 3: Ανακατέψτε το διάλυμα αφαλάτωσης με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες. Γεμίστε το δοχείο νερού με το  μικτό 
διάλυμα αφαλάτωσης. 
Βήμα 4: Γυρίστε το κουμπί αυτοκαθαρισμού στην επάνω θέση. 
Βήμα 5: Συνδέστε τη συσκευή, ανοίξτε το διακόπτη λειτουργίας και πατήστε παρατεταμένα & κλειδώστε το διακόπτη 
ατμού. 

Βήμα 6: Μόνο η αντλία νερού θα λειτουργήσει σε αυτή τη λειτουργία και το φως στη δεξαμενή νερού θα ανάψει. 
(Μπλε φως) 
Βήμα 7: Μόλις ξεκινήσει η λειτουργία αυτοκαθαρισμού, το μικτό διάλυμα αφαλάτωσης βγαίνει από το ακροφύσιο 
ατμού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επαναλάβετε τη διαδικασία αφαλάτωσης εάν είναι απαραίτητο. 
Βήμα 8: Εκτελέστε μια ακόμη φορά την διαδικασία μόνο  με νερό για να καθαριστεί εντελώς το υπόλειμμα από το μικτό 
διάλυμα αφαλάτωσης. 
Βήμα 9: Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή. 
Βήμα 10: Γυρίστε τον διακόπτη σε λειτουργία ατμού. (Γυρίστε το κουμπί αυτοκαθαρισμού στην κάτω θέση.) 
Βήμα 11: Ξαναγεμίστε με νερό. 
Βήμα 12: Συνδέστε ξανά τη συσκευή, ανοίξτε το διακόπτη λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα & κλειδώστε το 
διακόπτη ατμού. 
Βήμα 13: Λειτουργήστε τη συσκευή για περίπου 1 λεπτό. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε ότι η συσκευή μπορεί να "πετάει" νερό κατά την πρώτη χρήση μετά τον αυτοκαθαρισμό. 
Βήμα 14: Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τη. 
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ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τον ατμοκαθαριστή συμβουλευθείτε τα παρακάτω πριν απευθυνθείτε σε 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό: 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ 

Δεν βγάζει ατμό - Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. 

- Ελέγξτε εάν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση ΟΝ. 

- Ελέγξτε την στάθμη νερού. 

Δεν λειτουργεί - Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. 

- Ελέγξτε εάν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση ΟΝ. 

Η συσκευή είναι 
μπλοκαρισμένη από 
άλατα 

Αναμείξτε 1 μέρος κιτρικού οξέως με 3 μέρη νερού. Ρίξτε αυτό το μείγμα στο δοχείο νερού και 
αφήστε για 6 ώρες. Στην συνέχεια βάλτε την συσκευή στο ΟΝ και γυρίστε την πάνω από 
επιφάνεια ανθεκτική στο νερό με κιτρικό οξύ. 

 
 
 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εφόσον επιβλέπονται από ικανό 
ενήλικα ο οποίος δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή. Ο καθαρισμός, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά. 
2. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν 
ενεργοποιείται ή κρυώνει.  
3. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί άδεια (χωρίς νερό), διότι μια τέτοια ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη 
της συσκευής ή ακόμη  και σε τραυματισμό του χρήστη. 
4. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα υλικά υγρά ή αέρια, εκρηκτική σκόνη ή οποιαδήποτε άλλη πηγή  
καπνού και φωτιάς. 
5. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ  κοντά σε τοξικά υλικά καθώς οι ατμοί ή η σκόνη μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο για την υγεία. 
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να καθαρίσετε γύψο, τσιμέντο κ.λπ. που μπορεί να σκληρύνει όταν έρθει σε επαφή με 

νερό και έτσι εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος. 
7. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται  κοντά σε παιδιά ή κατοικίδια. Μην 
χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε κατοικίδια. 
8. Όταν δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το προϊόν σε σκληρή, επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια. 
9. Ελαφρές οσμές είναι πιθανές στην αρχή της χρήσης της συσκευής έως ότου η συσκευή φτάσει στη θερμική της 
σταθερότητα.  
10. Χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό που αντιστοιχεί  στην συγκεκριμένη συσκευή. 
11. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με γειωμένο βύσμα. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στο σπίτι σας είναι επίσης καλά γειωμένη. 
12. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως από εξουσιοδοτημένο και 
εξειδικευμένο μόνο άτομο. 
13. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, έχει χτυπηθεί απότομα, έχει πέσει ή  έχει υποστεί ζημιά, έχει παραμείνει σε 
εξωτερικό χώρο ή έχει πέσει σε νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 
14. Μην επιχειρήσετε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επισκευή μόνοι σας και βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε επισκευή θα γίνει 
μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό. 
15. Κρατήστε το προϊόν μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. 
16. Προορίζεται μόνο για θέρμανση νερού. Μην θερμαίνετε άλλο υγρό και μην προσθέτετε καμία καθαριστική ουσία στο 
νερό. 

17. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει  να είναι ενεργοποιημένη ή να παραμένει συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος όταν δεν 
χρησιμοποιείται, ή όταν προχωράτε σε αντικατάσταση αξεσουάρ ή όταν την καθαρίζετε. 
 18. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται σε χρονοδιακόπτη, ή σε 
μπαλαντέζα με διακόπτη μόνο απευθείας στην πρίζα. 
19. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. 
20. Απομακρύνετε τακτικά τα μπλοκαρίσματα που προκαλούνται από τη σκόνη, τα χνούδια, τα μαλλιά κ.λπ. επειδή μειώνουν 
σημαντικά την απόδοση της συσκευής. 
21. Κάθε προϊόν έχει ελεγχθεί 100% για την ποιότητα και την ασφάλειά του. Έτσι, μπορεί να  παρατηρήσετε κάποια 
υπολείμματα νερού μέσα στη συσκευή. 
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22. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ατμό υψηλής θερμοκρασίας και έτσι θα πρέπει να αποφεύγεται να είναι κοντά στο σημείο 
χρήσης  ζώα, παιδιά και φυσικά ο ίδιος ο χρήστης πρέπει να προφυλάσσεται. 
23. Κατά τη χρήση, μην αναποδογυρίζετε το προϊόν. Μην εκτοξεύετε τον ατμό σε ανθρώπους ή κατοικίδια ζώα καθώς 
υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. 
24. Το υγρό ή ο ατμός δεν πρέπει να κατευθύνονται προς εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως το εσωτερικό 
των φούρνων. 
25. Εάν το πάτωμα που πρέπει να καθαριστεί καταλαμβάνεται από ηλεκτρικές συσκευές ή αντικείμενα που δεν είναι 
ανθεκτικά στον ατμό (συμπεριλαμβανομένων των πριζών), αφαιρέστε ή προστατεύστε τις ηλεκτρικές συσκευές ή τα 
αντικείμενα πριν από τον καθαρισμό.  
26. Η χρήση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον διανομέα προϊόντων μπορεί να 
προκαλέσουν την ζημιά της συσκευής ή ακόμη και σοβαρούς τραυματισμούς. 
27. Πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή λόγω της εκπομπής ατμού. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά την 
πλήρωση και κατά τον καθαρισμό.  
28. Όσον αφορά τις οδηγίες πλήρωσης, καθαρισμού και αφαλάτωσης, ανατρέξτε στις σχετικές παραγράφους.  
29. Παρόλο που η συσκευή έχει ελεγχθεί, η χρήση της και οι συνέπειες είναι αυστηρά ευθύνη του χρήστη. 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   

 

 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.  
 Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς. 
 Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή 

τιμολόγιο). 
 Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες. 
 Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις  που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός 

των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 
 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. 

Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Τelemarketing Store ή να 
αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

 H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
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