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FRENCH-GREEK TECHNICAL/ENGINEERING (SAFETY INSTRUCTIONS)
SAMPLE TRANSLATION
INSTRUCTIONS DE SECURITE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Lisez attentivement le mode d’emploi avant la
première utilisation de votre appareil : une
utilisation non-conforme au mode d’emploi
dégagerait le fabricant de toute responsabilité.
- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux
règles techniques et aux normes en vigueur.
- Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou
de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l’intermédiaire d’une personne responsable de leur
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions
préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
- Débranchez toujours l’appareil après chaque
utilisation.
- Ne mettez jamais le moteur sous l’eau ou dans
tout autre liquide. Ne le rincez pas non plus à l’eau
courante.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner
uniquement en courant alternatif. Avant la première
utilisation, vérifiez que la tension du réseau
correspond bien à celle indiquée sur la plaque
signalétique de l’appareil. Tout mauvais
branchement annulera la garantie.
- N’utilisez le produit que sur un plan de travail
stable, à l’abri des projections d’eau.
- Ne débranchez jamais l’appareil en tirant sur le
cordon.
- N’utilisez un prolongateur qu’après avoir vérifié
que celui-ci est en parfait état.
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou une personne de qualification similaire afin
d’éviter tout danger.
- Le produit a été conçu pour un usage domestique.
La garantie et la responsabilité du fabriquant ne
sauraient s’appliquer en cas d’usage professionnel,
d’utilisation inappropriée ou de non respect du
manuel d’utilisation.

- Διαβάςτε προςεκτικά τισ οδθγίεσ χριςθσ προτοφ
χρθςιμοποιιςετε για πρϊτθ φορά τθ ςυςκευι: θ
καταςκευάςτρια εταιρεία δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε
περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των οδθγιϊν αυτϊν.
- Για τθν αςφάλειά ςασ, θ παροφςα ςυςκευι ςυμμορφϊνεται
με τουσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ και τα ιςχφοντα πρότυπα.
- Η παροφςα ςυςκευι δεν προορίηεται για χριςθ από άτομα
(ςυμπεριλαμβανομζνων των παιδιϊν) με μειωμζνεσ ςωματικζσ,
αιςκθτιριεσ ι διανοθτικζσ ικανότθτεσ, ι άτομα με ελλιπι
εμπειρία ι γνϊςθ ωσ προσ τθ χριςθ, εκτόσ εάν τθ
χρθςιμοποιοφν υπό επιτιρθςθ ι ζχουν λάβει οδθγίεσ ςχετικά
με τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ από κάποιο άτομο που είναι
υπεφκυνο για τθν αςφάλειά τουσ.
- Τα παιδιά πρζπει να βρίςκονται υπό επίβλεψθ προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί ότι δεν κα χρθςιμοποιιςουν τθ ςυςκευι ωσ
παιχνίδι.
- Να αποςυνδζετε πάντα τθ ςυςκευι από το ρεφμα μετά από
κάκε χριςθ.
- Μθ βρζχετε ποτζ το μοτζρ με νερό οφτε και να τo βυκίηετε ςε
οποιοδιποτε άλλο υγρό. Επίςθσ, μθν το ξεπλζνετε με νερό
βρφςθσ.
- Η παροφςα ςυςκευι ζχει ςχεδιαςτεί αποκλειςτικά για
λειτουργία με εναλλαςςόμενο ρεφμα. Πριν από τθν πρϊτθ
χριςθ, βεβαιωκείτε ότι θ τάςθ του δικτφου αντιςτοιχεί ςτθν
τάςθ που αναγράφεται πάνω ςτθν ετικζτα χαρακτθριςτικϊν τθσ
ςυςκευισ. Οποιαδιποτε εςφαλμζνθ ςφνδεςθ ακυρϊνει τθν
εγγφθςθ.
- Να χρθςιμοποιείτε τθ ςυςκευι μόνο πάνω ςε μια ςτακερι
επιφάνεια, μακριά από ριπζσ νεροφ.
- Μθν αποςυνδζετε ποτζ τθ ςυςκευι από το ρεφμα τραβϊντασ
το καλϊδιο.
- Μθ χρθςιμοποιείτε μπαλαντζηα παρά μόνο αφοφ βεβαιωκείτε
ότι είναι ςε εξαιρετικι κατάςταςθ.
- Εάν το καλϊδιο ρεφματοσ υποςτεί φκορά, πρζπει να
αντικαταςτακεί από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, το
εξουςιοδοτθμζνο κζντρο εξυπθρζτθςθσ μετά τθν πϊλθςθ τθσ
καταςκευάςτριασ εταιρείασ ι ζναν εξειδικευμζνο τεχνικό για να
αποφευχκεί κάκε κίνδυνοσ ατυχιματοσ.
- Η παροφςα ςυςκευι προορίηεται για οικιακι χριςθ. Η
εγγφθςθ και θ ευκφνθ του καταςκευαςτι δεν ιςχφουν ςε
περίπτωςθ επαγγελματικισ χριςθσ, ακατάλλθλθσ χριςθσ ι μθ
τιρθςθσ των οδθγιϊν που αναφζρονται ςτο εγχειρίδιο χριςθσ.
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