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Περιεχόμενα συσκευασίας: 

1. Αριθμομηχανή / συσκευή διαφορικού μετρητή 

 

2. Σροφοδοτικό 

 

Οδηγίες ασφαλείας: 

 Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 

Οποιοσδήποτε άλλος προσαρμογέας τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει 

μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής ή ακόμη και να της προκαλέσει 

μόνιμη βλάβη.  

 Διατηρείτε το προϊόν μακριά από υγρασία ή ατμούς. Μην χύνετε υγρά 

στη συσκευή.  

 Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε την ηλεκτρική παροχή από τη συσκευή 

όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν τον καθαρισμό.  

 Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας. 

Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή ανοίξετε τη συσκευή, 

διότι η εγγύηση θα πάψει να ισχύει. ε περίπτωση προβλήματος, επικοινωνήστε 

με το καταρτισμένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης, ειδικά υπό τις ακόλουθες 

συνθήκες:  
 

 Η υποδοχή τροφοδοσίας ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένα.  

 Έχει χυθεί υγρό στη συσκευή.  

 Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά παρόλο που ακολουθείτε τις οδηγίες 

λειτουργίας.  

 Η συσκευή έπεσε ή χτυπήθηκε, και δεν λειτουργεί σωστά.  

 

Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι πρώτα έχετε αποσυνδέσει την συσκευή από 

την τροφοδοσία ρεύματος.  

 Μη εμβαπτίζετε τη συσκευή σε νερό, καθαρίστε τη χρησιμοποιώντας ένα 

στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ. 
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Μην χρησιμοποιήστε χλωριούχα απορρυπαντικά 

(χλωρίνη, κ.λ.π.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού. 
 
 

Φρήση: 

Η αριθμομηχανή διαφορικής μέτρησης συνιστάται για χρήση σε ερευνητικά 

εργαστήρια, εκπαιδευτικούς και βιομηχανικούς χώρους. Σα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του συστήματος  ποικίλουν ανάλογα με το  πεδίο εφαρμογής 

και παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής και προσαρμογής των 

χαρακτηριστικών αυτών για να καλύψουν συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις . 

Πιθανές εφαρμογές είναι η χρήση σε δειγματοληψία για βιομηχανικούς 

ελέγχους ποιότητας, η καταμέτρηση εμπορικού αποθεματικού κ.α. Για 

περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποστήριξη 

πελατών.        

Τποστήριξη Πελατών: 

Αν έχετε προβλήματα, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις σχετικά με το προϊόν σας, 

επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο support@hiroshi-hellas.gr.  Μπορείτε 

επίσης να καλέσετε στους τηλεφωνικούς αριθμούς (+30) 211 4058527 και (+30) 

6948 381628. 
  

mailto:support@hiroshi-hellas.gr
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Λειτουργίες DFC-2: 

1. Διαφορική μέτρηση λευκών κυττάρων με ποσόστωση επί τοις 
εκατό. 
-WBC COUNTER (100)- 

2. Μέτρηση και υπολογισμός συγκέντρωσης σπερματοζωαρίων. 
-CONCENTRATION CALC- 

3. Διαφορική μέτρηση λευκών κυττάρων με ποσόστωση επί τοις 
χιλίοις. 
-WBC COUNTER (1000)- 

4. Απλή διαφορική μέτρηση οκτώ στοιχείων 
-TALLY COUNTER- 

 

Επιλογή λειτουργίας: 

1. Καθόσον η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πιέστε και κρατήστε 

πιεσμένο το πλήκτρο 0. Με το πλήκτρο 0 πιεσμένο, θέστε σε λειτουργία 

τη συσκευή μέσω του διακόπτη ενεργοποίησης.  

2. την οθόνη θα εμφανιστεί ο κατάλογος των διαθέσιμων επιλογών (menu). 

3. Πιέζοντας ένα πλήκτρο από το 1 έως 4 επιλέγετε την επιθυμητή  

λειτουργία. (σχήμα 1) 

 

1: WBC COUNTER (100)  

 
2: CONCENTRATION CALC 
 
3: WBC COUNTER (1000) 
 
4: TALLY COUNTER 

 

Σχήμα 1. Προβολή menu επιλογών λειτουργίασ 
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Διαφορική μέτρηση λευκών κυττάρων με ποσόστωση επί 

τοις εκατό. -WBC COUNTER (100)- 

Καθένα από τα πλήκτρα 1 έως 8 αντιστοιχεί 

και σε ένα τύπο λευκού κυττάρου. Πιέζοντας 

οποιοδήποτε από αυτά, προσθέτεται μία 

μονάδα στον αντίστοιχο τύπο. Ένας 

χαρακτηριστικός σύντομος ήχος (beep) 

ακούγεται για κάθε πρόσθεση μονάδας.  

Πιέζοντας το πλήκτρο 9, αφαιρούνται 

μονάδες από τον τελευταίο επιλεγμένο τύπο 

λευκού κυττάρου (τον τύπο στον οποίο έγινε 

η τελευταία πρόσθεση). Με αυτόν τον τρόπο 

προσφέρεται η δυνατότητα διόρθωσης 

λανθασμένης ή ακούσιας μέτρησης. 

Όταν το άθροισμα των μετρήσεων είναι ίσο 

με 100, ο ψηφιακός μετρητής ειδοποιεί τον 

χρήστη με ένα διπλό μακρόσυρτο ήχο και τα πλήκτρα από 1 έως 8 

απενεργοποιούνται. 

Πιέζοντας το πλήκτρο * (αστερίσκος), οι τρέχουσες μετρήσεις αποθηκεύονται 

στην μνήμη, όπου και διατηρούνται ακόμα και όταν ο ψηφιακός μετρητής 

απενεργοποιηθεί.   

Κρατώντας για 2 δευτερόλεπτα πιεσμένο το πλήκτρο 0, οι μετρήσεις 

μηδενίζονται. 

Οι αποθηκευμένες μετρήσεις μπορούν να ανακληθούν/προβληθούν από την 

μνήμη κρατώντας πιεσμένο για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο # (δίεση).   

 

 

 

 

 

 

 

Πλήκτρο Λειτουργία 

1 NEUT + 1 

2 LYM + 1 

3 MONO + 1 

4 EOS + 1 

5 BASO + 1 

6 MYEL + 1 

7 ALYM + 1 

8 RABD + 1 

9 Αφαίρεςη / Διόρθωςη 

0 Μηδενιςμόσ μετρήςεων 

* Αποθήκευςη ςτη μνήμη 

# Ανάκληςη από την μνήμη 

NEUT: 44 -> 44.0 % 
 

TOTAL 
COUNT 

 100 

LYM: 17 -> 17.0 % 
MONO: 15 -> 15.0 % 
EOS : 2 -> 2.0 % 
BASO: 9 -> 9.0 % 
MYEL: 4 -> 4.0 % 
ALYM: 4 -> 4.0 % *:MS 
RABD: 5 -> 5.0 % #:MR 

Πίνακασ 1. Λειτουργίεσ πλήκτρων WBC COUNTER (100) 

Σχήμα 2. Προβολή μετρήςεων WBC COUNTER (100) 

Απόλυτοι αριθμοί μετρήςεων Ποςοςτά μετρήςεων επί τοισ εκατό 

Συνολικό  

άθροιςμα 

Παράμετροι 
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Μέτρηση και υπολογισμός συγκέντρωσης 

σπερματοζωαρίων. -CONCENTRATION CALC- 

ΡΤΘΜΙΕΙ 

Σο πρώτο βήμα πριν την μέτρηση και τον υπολογισμό της συγκέντρωσης των 

σπερματοζωαρίων, είναι η επιλογή του χρησιμοποιούμενου τύπου πλακιδίου. 

Πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο 3, προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 

των παρακάτω: 

1. Πλακίδιο τύπου Neubauer Improved και μέτρηση σε θάλαμο 4 nanoliters. 

(σχήμα 3) 

2. Πλακίδιο τύπου Neubauer Improved και μέτρηση σε θάλαμο 100 nanoliters. 

(σχήμα 3) 

3. Πλακίδιο τύπου Makler. (σχήμα 3) 

 

Εάν επιλεχθεί πλακίδιο τύπου Neubauer Improved, πιέζοντας το πλήκτρο 4 

(πρόσθεση) και 9 (αφαίρεση) καθορίζεται η τιμή αραίωσης του δείγματος. (σε 

πλακίδιο τύπου Makler η αραίωση είναι σταθερή με αναλογία 1:1) 

 

Η επιλογή τύπου πλακιδίου και ο καθορισμός της τιμής αραίωσης, 

αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη του μετρητή και είναι άμεσα 

διαθέσιμες για την επόμενη μέτρηση.  

ΜΕΣΡΗΗ 

Πιέζοντας το πλήκτρο 1, προστίθεται μία 

μονάδα στον συνολικό αριθμό 

σπερματοζωαρίων. ε περίπτωση 

λανθασμένης ή ακούσιας καταχώρησης, 

πιέζοντας το πλήκτρο 9 αφαιρείται μία 

μονάδα. Ο αριθμός των θαλάμων στους 

οποίους γίνεται η μέτρηση καθορίζεται με το 

πλήκτρο 2.  

 

Πιέζοντας το πλήκτρο * (αστερίσκος), οι τρέχουσες μετρήσεις αποθηκεύονται 

στην μνήμη, όπου και διατηρούνται ακόμα και όταν ο ψηφιακός μετρητής 

απενεργοποιηθεί.   

Οι αποθηκευμένες μετρήσεις μπορούν να ανακληθούν/προβληθούν από την 

μνήμη κρατώντας πιεσμένο για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο #(δίεση).   

Σο αποτέλεσμα του υπολογισμού της συγκέντρωσης ανά milliliters προβάλλεται 

στο κάτω μέρος της οθόνης. (σχήμα 4) 

  

Πλήκτρο Λειτουργία 

1 Αριθμόσ ςπερμ/ρίων + 1 

2 Αριθμόσ θαλάμων + 1 

3 Επιλογή τφπου πλακιδίου 

4 Καθοριςμόσ αραίωςησ 

9 Αφαίρεςη / Διόρθωςη 

0 Μηδενιςμόσ μετρήςεων 

* Αποθήκευςη ςτη μνήμη 

# Ανάκληςη από την μνήμη 

Πίνακασ 2. Λειτουργίεσ πλήκτρων CONCENTRATION CALC 
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Cell Count:  45 

Chamber Count: 2 

Chamber Volume: 100nL 

Dilution: 1:10 

  

  

RESULT:  

    2.250.000 per mL 

100nL 

Σχήμα 3. Πλακίδιο τφπου Improved Neubauer (αριςτερά) και τφπου Makler (δεξιά) 

4nL 

100nL 

Σχήμα 4. Προβολή μζτρηςησ και υπολογιςμοφ ςυγκζντρωςησ  

Σφνολο μζτρηςησ 

Αριθμόσ θαλάμων 

Όγκοσ/Τφποσ θαλάμου 

Αναλογία αραίωςησ 

Αποτζλεςμα υπολογιςμοφ ςυγκζντρωςησ 
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Διαφορική μέτρηση λευκών κυττάρων με ποσόστωση επί 

τοις χιλίοις. -WBC COUNTER (100)- 

Καθένα από τα πλήκτρα 1 έως 8 αντιστοιχεί 

και σε ένα τύπο λευκού κυττάρου. Πιέζοντας 

οποιοδήποτε από αυτά, προσθέτεται μία 

μονάδα στον αντίστοιχο τύπο. Ένας 

χαρακτηριστικός σύντομος ήχος (beep) 

ακούγεται για κάθε πρόσθεση μονάδας.  

Πιέζοντας το πλήκτρο 9, αφαιρούνται 

μονάδες από τον τελευταίο επιλεγμένο τύπο 

λευκού κυττάρου (τον τύπο στον οποίο έγινε 

η τελευταία πρόσθεση). Με αυτόν τον τρόπο 

προσφέρεται η δυνατότητα διόρθωσης 

λανθασμένης ή ακούσιας μέτρησης. 

Όταν το άθροισμα των μετρήσεων είναι ίσο 

με 1000, ο ψηφιακός μετρητής ειδοποιεί τον 

χρήστη με ένα διπλό μακρόσυρτο ήχο και τα πλήκτρα από 1 έως 8 

απενεργοποιούνται. 

Πιέζοντας το πλήκτρο * (αστερίσκος), οι τρέχουσες μετρήσεις αποθηκεύονται 

στην μνήμη, όπου και διατηρούνται ακόμα και όταν ο ψηφιακός μετρητής 

απενεργοποιηθεί.   

Κρατώντας για 2 δευτερόλεπτα πιεσμένο το πλήκτρο 0, οι μετρήσεις 

μηδενίζονται. 

Οι αποθηκευμένες μετρήσεις μπορούν να ανακληθούν/προβληθούν από την 

μνήμη κρατώντας πιεσμένο για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο #(δίεση).   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήκτρο Λειτουργία 

1 NEUT + 1 

2 LYM + 1 

3 MONO + 1 

4 EOS + 1 

5 BASO + 1 

6 MYEL + 1 

7 ALYM + 1 

8 RABD + 1 

9 Αφαίρεςη / Διόρθωςη 

0 Μηδενιςμόσ μετρήςεων 

* Αποθήκευςη ςτη μνήμη 

# Ανάκληςη από την μνήμη 

NEUT: 366 -> 366 ‰ 
 

TOTAL 
COUNT 

 1000 

LYM: 180 -> 180 ‰ 
MONO: 170 -> 170 ‰ 
EOS : 123 -> 123 ‰ 
BASO: 82 -> 82 ‰ 
MYEL: 24 -> 24 ‰ 
ALYM: 29 -> 29                                                                        ‰ *:MS 
RABD: 26 -> 26 ‰ #:MR 

Πίνακασ 3. Λειτουργίεσ πλήκτρων WBC COUNTER (1000) 

Σχήμα 5. Προβολή μετρήςεων WBC COUNTER (1000) 

Απόλυτοι αριθμοί μετρήςεων Ποςοςτά μετρήςεων επί τοισ χιλίοισ 

Συνολικό  

άθροιςμα 

Παράμετροι 



DFC-2 Οδηγίες χρήσης - ver 1.06 

11 
 

Απλή διαφορική μέτρηση οκτώ στοιχείων.-TALLY COUNTER- 

Καθένα από τα πλήκτρα 1 έως 8 αντιστοιχεί 

και σε ένα τύπο λευκού κυττάρου. Πιέζοντας 

οποιοδήποτε από αυτά, προσθέτεται μία 

μονάδα στον αντίστοιχο τύπο. Ένας 

χαρακτηριστικός σύντομος ήχος (beep) 

ακούγεται για κάθε πρόσθεση μονάδας.  

Πιέζοντας το πλήκτρο 9, αφαιρούνται 

μονάδες από τον τελευταίο επιλεγμένο 

στοιχείο (το στοιχείο  στο οποίο έγινε η 

τελευταία πρόσθεση). Με αυτόν τον τρόπο 

προσφέρεται η δυνατότητα διόρθωσης 

λανθασμένης ή ακούσιας μέτρησης. 

Πιέζοντας το πλήκτρο * (αστερίσκος), οι 

τρέχουσες μετρήσεις αποθηκεύονται στην 

μνήμη, όπου και διατηρούνται ακόμα και όταν ο ψηφιακός μετρητής 

απενεργοποιηθεί.   

Κρατώντας για 2 δευτερόλεπτα πιεσμένο το πλήκτρο 0, οι μετρήσεις 

μηδενίζονται. 

Οι αποθηκευμένες μετρήσεις μπορούν να ανακληθούν/προβληθούν από την 

μνήμη κρατώντας πιεσμένο για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο #(δίεση).   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πλήκτρο Λειτουργία 

1 NEUT + 1 

2 LYM + 1 

3 MONO + 1 

4 EOS + 1 

5 BASO + 1 

6 MYEL + 1 

7 ALYM + 1 

8 RABD + 1 

9 Αφαίρεςη / Διόρθωςη 

0 Μηδενιςμόσ μετρήςεων 

* Αποθήκευςη ςτη μνήμη 

# Ανάκληςη από την μνήμη 

NEUT: 1100    

 

LYM: 980    
MONO: 200    
EOS: 55    
BASO: 79    

MYEL: 35    

ALYM: 99    *:MS 
RABD: 110    #:MR 

Σχήμα 6. Προβολή μετρήςεων TALLY COUNTER 

Παράμετροι 

Σφνολα αθροιςμάτων 

Πίνακασ 4. Λειτουργίεσ πλήκτρων Tally Counter 
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Δήλωζη Σσμμόρθωζης / Declaration of Conformity 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ / PRODUCT DESCRIPTION:  

ΑΡΙΘΜΟΜΗΦΑΝΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 

DIFFERENTIAL AND CONCENTRATION CALCULATOR 

ΣΤΠΟ / TYPE:  DFC-2 

Σν πξντόλ απηό ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαθάησ νδεγηώλ / 
This product complies with the stipulations of the following guidelines: 

 2004 / 108 / EC (Οδεγία ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο / EMC 
Directive) 

 EN 55022:2010 

 EN 55024:2010 

 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 

 EN 61000-3-3:2008 

 2006 / 95 / EC (Οδεγία ρακειήο ηάζεο / Low voltage Directive) 

 EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 +A12:2011 

 2011/65 EC: (Οδεγία πεξηνξηζκνπ ρξήζεο επηθίλδπλσλ νπζηώλ / 
Restrictions of Hazardous Substances) 

 
 
10/01/2013 
Ηκεξνκελία ηνπνζέηεζεο  
/ Date of issue 

 
 
Hiroshi Hellas 
Βαζίιεηνο νιάθεο / Vasileios Solakis  
Γηπι. Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο / B.Eng, M.Sc.  
Γηεύζπλζε: Βειηζζαξίνπ 3, Γξάκα / Address: 3, Velissariou Str, Drama Greece  
ηει.επηθνηλσλίαο / contact phone (+30) 211 4058527 

 
Τπόδεημε:  
Η παξνύζα δήισζε ζπκκόξθσζεο παύεη λα ηζρύεη ζε πεξίπησζε πνπ ζην πξντόλ 

 γίλνπλ κεηαζθεπέο, πξνζζήθεο ή άιινπ είδνπο ηξνπνπνηήζεηο 

 γίλνπλ πξνζζήθεο εμαξηεκάσλ ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηνλ εγθεθξηκέλν εμνπιηζκό, εζθαικέλεο ζύλδεζεο 
ή κε πξνβιεπόκελεο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο ρσξίο ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηoπ θαηαζθεπαζηή. 
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Η Hiroshi Hellas εγγσάηαι ηην καλή λειηοσργία ηης 

ζσζκεσής για διάρκεια 2 (δύο) εηών από ηελ εκεξνκελία 

αγνξάο ηνπ πξντόληνο. 

 

Όξνη εγγύεζεο 

1. Οη πεξίνδνη θαη νη ππεξεζίεο ηεο εγγύεζεο πξννξίδνληαη κόλν σο γεληθέο νδεγίεο θαη 
ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ παξαιιαγέο. 

2. Γηα ηνπο πξώηνπο 6 κήλεο εγγύεζεο, ππάξρεη εγγύεζε αληαιιαθηηθώλ & εξγαζίαο, ελώ 
γηα ηνπ επόκελνπο 18 κήλεο ππάξρεη κόλν εγγύεζε αληαιιαθηηθώλ. Η εξγαζία επηζθεπήο 
ρξεώλεηαη βάζε ηηκνθαηαιόγνπ. 

3. Η εγγύεζε 2 εηώλ θαιύπηεη κόλν θαηαζθεπαζηηθά ειαηηώκαηα. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη 
απηή δελ πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζαξκνγέα ηξνθνδνζίαο ν νπνίνο θαιύπηεηαη από 
εγγύεζε 6 (έμη) κελώλ. 

4. Η εγγύεζε αθπξώλεηαη εάλ ην ειάηησκα νθείιεηαη (όπσο θαη αλ πξνέθπςε) ζε θαθή 
ρξήζε, ακέιεηα, θαη παξαβίαζε ή εζθαικέλε ξύζκηζε. Αθπξώλεηαη, εθόζνλ κε 
εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα πξαγκαηνπνηήζνπλ νπνηεζδήπνηε αιιαγέο θαη / ή 
επηζθεπέο. 

5. Δπίζεο, ε εγγύεζε αθπξώλεηαη κεηαμύ άιισλ ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

 Δμσγελώλ παξαγόλησλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζύλεηαη ν θαηαζθεπαζηήο (κεγάιεο 
δηαθπκάλζεηο ειεθηξηθήο ηξνθνδόηεζεο, εθηόο ησλ πξνδηαγξαθόκελσλ νξίσλ 
ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπή, θιπ) 

 Βιαβώλ πξνεξρόκελσλ από ζύλδεζε ζε ηάζε δηαθνξεηηθή από ηελ αλαγξαθόκελε 
ζην εγρεηξίδην ρξήζεο ή ζε πεξίπησζε πνπ θνπεί ν ξεπκαηνιήπηεο  (θηο) από ην 
θαιώδην παξνρήο. 

 Λαλζαζκέλεο εγθαηάζηαζεο, θαθνύ ρεηξηζκνύ ή θαη θαθώζεσλ ηεο ζπζθεπήο. 

 Γηα επηζθεπέο ζε νπνηνδήπνηε πξντόλ, ηνπ νπνίνπ ν αξηζκόο ζεηξάο έρεη αθαηξεζεί. 

 ε πεξίπησζε πνπ έλα βνεζεηηθό εμάξηεκα, ην νπνίν δελ παξέρεηαη ή ζπληζηάηαη 
από ηελ Hiroshi Hellas, πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ή βιάβεο πνπ ζπλδένληαη κε ην 
πξτόλ ή ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζρέζε κε απηό. 

6. ε πεξίπησζε βιάβεο ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγάηε ηεο 
Hiroshi Hellas από ηνλ νπνίν αγνξάζαηε ην πξντόλ. 

7. Ο ηξόπνο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο από θαη πξνο ηα ζεκεία ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο 
Hiroshi Hellas, θαζώο θαη ε ελδερόκελε αζθάιηζε ησλ ζπζθεπώλ είλαη επηινγή θαη 
επζύλε ηνπ πειάηε. 

8. Η παξνύζα εγγύεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από θσηναληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ αγνξάο. 
  

ΕΓΓΥΗΣΗ 

2 
ΦΡΟΝΙΑ 
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Περιβαλλοντικζσ πληροφορίεσ: 

Η παραγωγή του εξοπλισμού που αγοράσατε απαιτεί την εξαγωγή και χρήση 

φυσικών πόρων. Ενδέχεται να περιέχει ουσίες που είναι επικίνδυνες για την 

υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Για να αποφευχθεί η εναπόθεση 

αυτών των ουσιών στο περιβάλλον μας και για να μειωθεί η πίεση που ασκείται 

στους φυσικούς μας πόρους, παρακαλούμε να ξαναχρησιμοποιήσετε ή να 

ανακυκλώσετε τον εξοπλισμό σας στο τέλος του κύκλου ζωής του 

απευθυνόμενοι σε ένα πιστοποιημένο εκπρόσωπο ανακύκλωσης ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού.  

 

Σα παρακάτω σύμβολα υποδεικνύουν ότι το προϊόν αυτό θα πρέπει να 

ξαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί κι όχι απλά να πεταχτεί σε κάδους 

απορριμμάτων. Εντοπίστε και χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη τοποθεσία 

επανάχρησης και ανακύκλωσης. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τη συλλογή αντικειμένων επανάχρησης και ανακύκλωσης, 

επικοινωνήστε με την τοπική ή περιφερειακή υπηρεσία αποβλήτων.  
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