ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην ειεθηξηθό ζίδεξν, ζα πξέπεη πάληνηε λα
αθνινπζνύληαη ηα βαζηθά κέηξα αζθαιείαο σο εμήο:
ΙΓΔΡΟ ΑΣΜΟΤ

Παξαθαιώ δηαβάζηε πξνζεθηηθά ην παξόλ εγρεηξίδην πξηλ
ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή.

R-349
1. Υξεζηκνπνηήζηε ην ζίδεξν κόλν γηα ηελ πξνβιεπόκελε ρξήζε ηνπ.
2. Γηα ηελ πξνζηαζία από ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο, κελ βπζίδεηε ην ζίδεξν
ζε λεξό ή άιια πγξά.
3. Σν ζίδεξν πξέπεη πάληα λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε “min”, πξηλ ην ζπλδέζεηε ή
ην απνζπλδέζεηε από ηελ πξίδα. Πνηέ κελ ηξαβάηε ην θαιώδην γηα λα
απνζπλδέζεηε από ηελ πξίδα..Πηάζηε ην θηο θαη ηξαβήμηε ην γηα λα
απνζπλδεζεί.
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Μελ αθήλεηε ην θαιώδην λα αγγίδεη θαπηέο επηθάλεηεο. Αθήζηε ην ζίδεξν
λα θξπώζεη εληειώο πξηλ ην απνζεθεύζεηε. Σπιίμηε ην θαιώδην γύξσ από
ην ζίδεξν όηαλ ην απνζεθεύζεηε.

5. Βγάδεηε πάληα ην θηο από ηελ πξίδα όηαλ ζέιεηε λα γεκίζεηε ηε δεμακελή κε
λεξό ή ην αδεηάδεηε θαη δελ είλαη ζε ρξήζε.
6. Η ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη πέζεη θάησ,
εάλ έρεη θάπνηα δηαξξνή ή εάλ δηαπηζηώζεηε βιάβε ή νπνηαδήπνηε άιιε
δπζιεηηνπξγία. Δάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο έρεη ππνζηεί δεκηά, πξέπεη λα
αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ αληηπξόζσπό ηνπ ή
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ηπρόλ θίλδπλνο.
7. Σα παηδηά πξέπεη λα επηηεξνύληαη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη δελ παίδνπλ κε
ηε ζπζθεπή. Μελ αθήλεηε ηε ζπζθεπή αλεπηηήξεηε όηαλ είλαη ζπλδεδεκέλε
ζηελ πξίδα.
8. Μελ αγγίδεηε ην θαπηό κεηαιιηθό ηκήκα, ην δεζηό λεξό ή ηνλ αηκό γηα λα
απνθύγεηε ηπρόλ εγθαύκαηα. Να είζηε πξνζεθηηθνί όηαλ ηνπνζεηείηε έλα
ζίδεξν αηκνύ αλάπνδα -κπνξεί λα ππάξρεη δεζηό λεξό ζηε δεμακελή.
9. Σν ζίδεξν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα ηνπνζεηείηε επάλσ ζε ζηαζεξή
επηθάλεηα.
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10. Η ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη πέζεη

Κξαηήζηε ηηο νδεγίεο

θάησ, εάλ έρεη θάπνηα δηαξξνή ή εάλ δηαπηζηώζεηε βιάβε ή νπνηαδήπνηε άιιε
δπζιεηηνπξγία..
11.

Απηή

ε

Εηδηθόηεξα:
ζπζθεπή

δελ

πξννξίδεηαη

γηα

ρξήζε

από

άηνκα

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο

ΜΗΝ

αθήλεηαη

ρξεζηκνπνηνύλ ηε

ηα

παηδία

ή

κε

εθπαηδεπκέλα

άηνκα

λα

ζπζθεπή ρσξίο επηηήξεζε.

ή δηαλνεηηθέο ηθαλόηεηεο, ή έιιεηςε εκπεηξίαο θαη γλώζεο, εθηόο εάλ απηά
έρνπλ ηύρεη επίβιεςεο ή εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο από

ΠΟΣΕ

άηνκν ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο ή παξόκνην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό,

πγξό.

κελ βπζίδεηε ην ζίδεξν, ην θαιώδην ή ηελ πξίδα ζε νπνηνδήπνηε

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο.
12. Σα παηδηά πξέπεη λα επηηεξνύληαη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη δελ παίδνπλ

ΜΗΝ

κε ηε ζπζθεπή.

εύθιεθηεο επηθάλεηεο

13. Μελ αθήλεηε ηε ζπζθεπή αλεπηηήξεηε όηαλ είλαη ζπλδεδεκέλε ζηελ πξίδα.

ΜΗΝ

αθήλεηαη ην θαπηό ζίδεξν λα έξζεη ζε επαθή πθάζκαηα θαη κε
αθήλεηε ηε ζπζθεπή άζθνπα ζπλδεδεκέλε.

14. Βγάδεηε πάληα ην θηο από ηελ πξίδα όηαλ ζέιεηε λα γεκίζεηε ηε δεμακελή

Απνζπλδέζηε ην θηο από ηελ πξίδα όηαλ ε ζπζθεπή δελ

κε λεξό

ρξεζηκνπνηείηαη.

15. Βεβαησζείηε όηη ην ζίδεξν βξίζθεηε ζε ζηαζεξή επηθάλεηα όηαλ ην

ΠΟΣΕ

αγγίδεηε ηε ζπζθεπή κε βξεγκέλα ή πγξά ρέξηα.

ηνπνζεηείηε ζε όξζηα ζέζε.

ΜΗΝ

ρξεζηκνπνηήζηε ην θαιώδην ξεύκαηνο ή ηε ζπζθεπή πξνθεηκέλνπ

16. Η ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη πέζεη

λα ηξαβήμηε ην θηο από ηελ πξίδα.

θάησ, εάλ έρεη θάπνηα δηαξξνή ή εάλ δηαπηζηώζεηε βιάβε ή νπνηαδήπνηε άιιε

ΜΗΝ

δπζιεηηνπξγία

ήιην θιπ).

17 Δάλ ην θαιώδην θζαξεί, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί άκεζα από έλα

ΜΗΝ

εμνπζηνδνηεκέλν θαηάζηεκα επηζθεπώλ ηεο εηαηξίαο.

αθήλεηε ηε ζπζθεπή εθηεζεηκέλε ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή,
αθήλεηε ην ζίδεξν ρσξίο επηηήξεζε όηαλ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ
παξνρή ξεύκαηνο.

ΜΗΝ

γεκίζηε ην δνρείν κε λεξό πξηλ αθαηξέζεηε ην θηο από ηελ πξίδα.

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ
1. Γηα λα απνθύγεηε ηελ ππεξθόξησζε ηνπ θπθιώκαηνο, κελ

ΗΜΕΙΧΗ

ρξεζηκνπνηείηαη άιιε ζπζθεπή πςειήο ηζρύνο ζην ίδην θύθισκα.
2. Αλ ρξεζηκνπνηείηε θαιώδην επέθηαζεο είλαη απνιύησο αλαγθαία

Μελ ρξεζηκνπνηείηε ρεκηθά πξόζζεηα, αξσκαηηθέο ή απνζθιεξπληηθέο νπζίεο.

Έλα θαιώδην 10 Amber είλαη απαξαίηεην. Καιώδηα κε ιηγόηεξε έληαζε ζε

Η κε ζπκκόξθσζε κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο θαλνληζκνύο ζπλεπάγεηαη ηελ

Αmber κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξζέξκαλζε. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη

απώιεηα ηεο εγγύεζεο.

κέξηκλα γηα ην θαιώδην έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα ηξαβερηεί ή λα
ζθνληάςεη.
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Υαξαθηεξηζηηθά θαη δνκή :

15. Ρπζκηζηήο ζεξκνθξαζίαο
16. Μπνπηόλ απηόκαηνπ θαζαξηζκνύ
17. Γεμακελή λεξνύ
ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην ζίδεξν γηα πξώηε θνξά, κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε
κηα κηθξή εθπνκπή θαπλνύ θαη λα αθνύζεηε θάπνηα ήρνπο πνπ γίλνληαη από ηελ
δηαζηνιή ησλ πιαζηηθώλ. Απηό είλαη απνιύησο θπζηνινγηθό θαη ζηακαηά κεηά
από πνιύ ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Πξνηείλνπκε επίζεο θαη λα πεξάζεηε ην
ζίδεξν πάλσ από έλα παλί πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα πξώηε θνξά.
Πξνηάζεηο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζίδεξν γηα πξώηε θνξά
1. Οξηζκέλα κέξε ηνπ ζίδεξνπ έρνπλ ιηπαλζεί ειαθξά σο εθ ηνύηνπ, ην ζίδεξν
ζα κπνξνύζε λα εκθαλίζεη ιίγν θαπλό όηαλ ζπλδεζεί γηα πξώηε θνξά. Απηό

1. Πιάθα

ζα ζηακαηήζεη κεηά από ιίγν.

2. Κάησ θάιπκκα

2. Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζίδεξν γηα πξώηε θνξά, αθαηξέζηε ην πιαζηηθό

3. ηόκην ςεθαζκνύ

πξνζηαηεπηηθό από ηε βάζε (εάλ ππάξρεη) θαη θαζαξίζεηε ηε βάζε κε έλα

4. Υεηξνιαβή

καιαθό παλί.

5. ηόκην γηα γέκηζκα δεμακελήο
6. Άλσ θάιπκκα
7. Μπνπηόλ παξνρήο αηκνύ

3. Κξαηήζηε ηε βάζε ζηαζεξή επηθάλεηα. Μελ πεξάζηε ην ζίδεξν πάλσ από
κεηαιιηθά αληηθείκελα (όπσο , θνπκπηά, θεξκνπάξ, θ.ιπ.)
4. Σν αγλό καιιί (100% wool) κπνξεί λα ζηδεξσζεί κε ηε ζπζθεύε ζε ζέζε
αηκνύ θαηά πξνηίκεζε, επηιέμηε κηα πςειή ζέζε αηκνύ θαη ρξεζηκνπνηήζηε

8. Μπνπηόλ ξύζκηζεο αηκνύ

έλα ζηεγλό παλί ζηδεξώκαηνο.

9. Μπνπηόλ ςεθαζκνύ

Επηινγή ηεο ζεξκνθξαζίαο

10. Μπνπηόλ παξαγσγήο αηκνύ
11. Φσηεηλή έλδεημε αλακνλήο
12. Πξνζηαηεπηηθό θαισδίνπ
13. Φσηεηλή έλδεημε ιεηηνπξγίαο
14. Βάζε θάζεηεο ηνπνζέηεζεο

1. Διέγμηε ηηο νδεγίεο ζηδεξώκαηνο επάλσ ζην ξνύρν πξίλ ζηδεξσζεί.
2. Αλ ην ξνύρν δελ έρεη νπνηαδήπνηε νδεγία ζηδεξώκαηνο, αιιά μέξεηε ην
είδνο ηνπ πθάζκαηνο, ρξεζηκνπνηήζηε ην παξαθάησ δηάγξακκα.
3. Τθάζκαηα πνπ έρνπλ θάπνην είδνο ηνπ θηλίξηζκα, κπνξνύλ λα ζηδεξσζνύλ
ζηηο ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο.
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4. Αλ ην ύθαζκα πεξηέρεη δηάθνξα είδε ηλώλ , επηιέγεηε πάληα ηε ζεξκνθξαζία

λεξό από ηελ πιάθα.

πνπ ρξεηάδεηαη, όηαλ έλα πξντόλ πεξηέρεη 60% πνιπεζηέξαο θαη 40% βακβάθη,

4. Πεξηκέλεηε έσο όηνπ ε θσηεηλή έλδεημε ζβήλεη, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη

ζα πξέπεη λα επηιέμεηε πάληα ηε ζεξκνθξαζία πνπ αληηζηνηρεί ζε πνιπεζηέξα

ε επηιεγόκελε ζεξκνθξαζία έρεη επηηεπρζεί

θαη ρσξίο αηκό.

5. Ρπζκίζηε ην κπνπηόλ αηκνύ ζηελ απαηηνύκελε ζέζε.

5. Πξώηε ηαμηλνκήζηε ηα ξνύρα πνπ πξέπεη λα ζηδεξσζνύλ αλάινγα κε ηελ

6. Όηαλ ην ζηδέξσκα έρεη ηειεηώζεη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα δηαιιεηκάησλ ζην

πην θαηάιιειε ζεξκνθξαζία ζηδεξώκαηνο: καιιί κε καιιί, ην βακβάθη κε ην

ηνπνζεηήζηε ην ζίδεξν ζε όξζηα ζέζε.

βακβάθη, θιπ., όζν ην ζίδεξν δεζηαίλεηαη ηόζν πην γξήγνξα θξπώλεη, μεθηλήζηε

7. Απνζπλδέζηε ην ζίδεξν από ηελ πξίδα. Αθαηξέζηε νπνηνδήπνηε ππόινηπν

ην ζηδέξσκα κε ηα ξνύρα α πνπ απαηηνύλ ηε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία, όπσο

λεξό θαη αθήζηε ην ζίδεξν λα θξπώζεη.

εθείλα πνπ γίλνληαη από ζπλζεηηθέο ίλεο. Ξεθηλήζηε πξνο ην ζηδέξσκα εθείλσλ
πνπ απαηηνύλ ηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία.

Φεθαζκόο

6. ηξέςηε ηνλ ξπζκηζηή ζεξκνθξαζίαο κέρξη λα είλαη βξίζθεηαη κπξνζηά από
ην θαηάιιειν ζήκα, ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα:

1.Ο ςεθαζκόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε

·

Θέζε γηα λαύιν θαη ζπλζεηηθά

ζηδεξώκαηνο, είηε γηα ζηεγλό είηε γηα ζηδέξσκα κε αηκό, εθ 'όζνλ ε δεμακελή

··

Θέζε γηα ην καιιί θαη κεηάμη

λεξνύ είλαη γεκάηε κε λεξό.

···

Θέζε γηα ην βακβάθη ή ιηλό.

2. Πηέζηε ην κπνπηόλ ςεθαζκνύ γηα αύηε ηε ιεηηνπξγία.
εκείσζε : Σν κπνπηόλ ςεθαζκνύ πξέπεη λα παηεζεί επαλεηιεκκέλα γηα λα

Πώο λα γεκίδεηε ηε δεμακελή λεξνύ.

μεθηλήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα πξώηε θνξά.

1.

Απνζπλδέζηε ην ζίδεξν.

2

Ρπζκίζηε ην αηκό γηα λα ζηεγλό ζηδέξσκα.

3

Γεκίζηε ηε δεμακελή κέζα από ηελ νπή πιήξσζεο λεξνύ.
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Αλ έρεηε ζθιεξό λεξό, θαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηείηε κόλν

Υξεζηκνπνηήζηε ηελ έμηξα παξνρή αηκνύ γηα ηελ απνκάθξπλζε επίκνλσλ

απνζηαγκέλν ή απηνληζκέλν λεξό.

ηζαιαθσκάησλ.

Μελ απνζεθεύεηε ην ζίδεξν κε ην λεξό ζηε δεμακελή.

1. Σνπνζεηήζηε ηνλ ξπζκηζηή

5.

Έμηξα παξνρή αηκνύ

ζεξκνθξαζίαο ζηε ζέζε "max" θαη πεξηκέλεηε

έσο όηνπ ε ελδεηθηηθή ιπρλία ζβήζεη.
ηδέξσκα κε αηκό

2. Πεξηκέλεηε ιίγα δεπηεξόιεπηα έηζη ώζηε ν αηκόο λα δηεηζδύζεη ζηελ ίλα
πξηλ παηήζεηε μαλά.

1.Γεκίζηε ην ζίδεξν κε λεξό όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελόηεηα “Πώο λα
γεκίδεηε ηε δεμακελή λεξνύ ”.

εκείσζε : Γηα ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα αηκνύ, κελ ρξεζηκνπνηείηαη

2. πλδέζηε ην ζίδεξν ζηελ πξίδα.

πεξηζζόηεξεο από ηξεηο δηαδνρηθέο ρξήζεηο ηηο έμηξα παξνρήο αηκνύ θάζε

3.Σν ζηδέξσκα κε αηκό είλαη δπλαηόλ κόλν όηαλ είλαη επηιεγκέλε ε πςειόηεξε

θνξά. Αξθεηέο δηαδνρηθέο ρξήζεηο είλαη αξθεηέο γηα μεθηλήζεηε ηελ δηαδηθαζία.

ζεξκνθξαζία ζην ξπζκηζηή ζεξκνθξαζίαο, δηαθνξεηηθά, κπνξεί λα δηαξξεύζεη
4

Η ππεξβνιηθή ρξήζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ε
ζεξκνθξαζία ηνπ

ζίδεξν λα κεησζεί , βεβαησζείηε όηη ε ελδεηθηηθή ιπρλία

είλαη ζβεζηεί, πξηλ ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ηελ έμηξα παξνρή αηκνύ.

Καζαξηζκόο ζπζθεπήο
1. Απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα πξηλ ηνλ θαζαξηζκό.
2.Με ρξεζηκνπνηείηε δηαιύηεο ή ιεηαληηθά πξντόληα γηα λα θαζαξίζεηε ην

ύζηεκα θαηά ησλ αιάησλ (Anti-calc)

ζίδεξν, θαζαξίζηε κε έλα πγξό παλί.

Έλα εηδηθό θίιηξν ζην εζσηεξηθό ηεο δεμακελήο λεξνύ καιαθώλεη ην λεξό θαη

Ειαηηώκαηα θαη επηζθεπή

εκπνδίδεη ηελ ζπζζώξεπζε αιάησλ ζην πάην ηεο πιάθαο. Σν θίιηξν είλαη
κόληκν θαη δελ ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε.

Μελ

επηρεηξήζεηε

λα

αληηθαηαζηήζεηε

έλα

ειαηησκαηηθό

θαιώδην

ηξνθνδνζίαο. Η ζπζθεπή πξέπεη λα επηζηξαθεί ζε έλα εμνπζηνδνηεκέλν
εκείσζε

θέληξν ζέξβηο γηα επηζθεπή.

Υξεζηκνπνηείηε κόλν λεξό βξύζεο. Απνζηαγκέλν ή / απηνληζκέλν λεξό θάλεη

Πξνβιήκαηα Αηηίεο θαη Λύζεηο

ην

ζύζηεκα

θαηά

ησλ

αιάησλ

αλαπνηειεζκαηηθό

αιινηώλνληαο

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.

Σν ζίδεξν εθπέκπεη νζκέο ή θαπλό

Μελ ρξεζηκνπνηείηε ρεκηθά πξόζζεηα, αξσκαηηθά νπζίεο ή δηαιπηηθά αιάησλ.

Σν ζίδεξν ελδέρεηαη λα εθπέκπεη κηα νζκή, όηαλ ελεξγνπνηεζεί γηα πξώηε

Η κε ζπκκόξθσζε κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο θαλνληζκνύο ζπλεπάγεηαη ηελ

θνξά. Ληπαληηθά πγξά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξέπεη

απώιεηα ηεο εγγύεζεο.

λα εμαηκηζηνύλ γηα δέθα ιεπηά γηα λα εμαθαληζηεί ε νζκή ηνπο.

ύζηεκα θαηά ηνπ ζηαμίκαηνο (Anti-drip)

Σν ζίδεξν δελ ζεξκαίλεηαη
Σν ζίδεξν πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζε κηα 230 Volt νηθηαθή πξίδα. Ο ξπζκηζηήο

Με ην ζύζηεκα θαηά ηνπ ζηαμίκαηνο, κπνξείηε λα ζηδεξώλεηε ηέιεηα αθόκα θαη

ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία.

ηα πην επαίζζεηα πθάζκαηα.
Tν ζύζηεκα θαηά ηνπ ζηαμίκαηνο (Anti-drip) ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα γηα ηελ

Σν ζίδεξν δελ παξάγεη αηκό

πξόιεςε ηεο εμάηκηζεο, έηζη ώζηε λα κπνξείηε λα ζηδεξώλεηε ηα πην

Η δεμακελή λεξνύ ελδέρεηαη λα είλαη άδεηα. ηξέςηε ην κπνπηόλ ξύζκηζήο

επαίζζεηα πθάζκαηα, ρσξίο ηνλ θίλδπλν λα πξνθιεζνύλ ιεθέδεο λεξνύ.

αηκνύ ζηε ζέζε "0" θαη πξνζζέζηε λεξό. Αθήζηε ην ζίδεξν λα δεζηαζεί, θαη
ζηε ζπλέρεηα ξπζκίζηε κπνπηόλ ξύζκηζήο αηκνύ ζηε ζέζε αηκνύ.
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Η έμηξα παξνρή αηκνύ δελ ιεηηνπξγεί.
Η δεμακελή λεξνύ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ¼ γεκάηε. Η ζεξκνθξαζία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΧΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζε ζέζε αηκνύ. Σν ζίδεξν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε

ΤΜΦΧΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΤΡΧΠΑΨΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

νξηδόληηα ζέζε. Αθήζηε κηα ζύληνκε παύζε αλάκεζα ζηα πιάλα. Να είζηε
βέβαηνο όηη πηέδεηαη πιήξσο ην κπνπηόλ ηεο έμηξα παξνρήο αηκνύ.

ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ην πξντόλ δελ πξέπεη λα δηαηίζεηαη κε ηα
αζηηθά απνξξίκκαηα.
Μπνξεί λα δηαηεζεί ζε εηδηθά θέληξα δηαθνξνπνηεκέλεο ζπιινγήο πνπ νξίδνπλ

Η ιεηηνπξγία ηνπ ςεθαζκνύ δελ ιεηηνπξγεί

νη δεκνηηθέο αξρέο, ή ζηηο αληηπξνζσπείεο πνπ παξέρνπλ απηήλ ηελ ππεξεζία.

Η δεμακελή λεξνύ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ¼ γεκάηε. πκπιεξώζηε ην

Η δηαθνξνπνηεκέλε δηάζεζε κίαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο επηηξέπεη ηελ απνθπγή

ζίδεξν, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελόηεηα "Πώο λα γεκίδεηε ηε δεμακελή

πηζαλώλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία από ηελ

λεξνύ".

αθαηάιιειε δηάζεζε θαζώο θαη ηελ αλαθύθισζε πιηθώλ από ηα νπνία
απνηειείηαη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη

Σν ζίδεξν έρεη δηαξξνή λεξνύ

πόξσλ. Γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο ππνρξεσηηθήο ρσξηζηήο δηάζεζεο, ην πξντόλ
θέξεη ην ζήκα ηνπ δηαγξακκέλνπ ηξνρνθόξνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ.

O ξπζκηζηήο αηκνύ πξέπεη λα είλαη ζηε κέγηζηε ζέζε "". Η ζεξκνθξαζίαο ηεο
πιάθαο είλαη πνιύ ρακειή γηα λα παξάγεη αηκό. Σν κπνπηόλ παξαγσγήο
αηκνύ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πάξα πνιιέο θνξέο, αθήζηε ζίδεξν ζε δεζηαζεί
μαλά.
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