VITACUISINE
Cocedero al vapor 3 en 1
Cozedura a vapor 3 em 1
Vaporiera

Ατµοµγειρα 3 σε 1
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Σηµαντικ συµβουλ
∆ιαβστε προσεκτικ τι παρακτω οδηγε και κρατστε τι σε µρο που να µπορετε να τι
συµβουλεεστε εκολα.

Οδηγε ασφαλεα
• Η συγκεκριµνη συσκευ δεν χει σχεδιαστε στε να τθεται σε
λειτουργα µσω εξωτερικο χρονοδιακ"πτη  ξεχωριστο
τηλεχειριστηρου.
• Για τη δικ σα ασφλεια, αυτ η συσκευ εναι σµφωνη µε τα
πρ"τυπα και του κανονισµο που ισχουν (Οδηγε "σον αφορ τη
Χαµηλ τση, την Ηλεκτροµαγνητικ συµβατ"τητα, τα Υλικ που
βρσκονται σε επαφ µε τα τρ"φιµα, το Περιβλλον...).
• Ελγξτε αν η τση που αναγρφεται στην πλκα στοιχεων κατασκευ
τη συσκευ αντιστοιχε στην τση του ηλεκτρικο δικτου σα
(εναλλασσ"µενο ρεµα).
• Λ"γω τη ποικιλα των προδιαγραφν που ισχουν, αν
χρησιµοποισετε τη συσκευ σε χρα διαφορετικ απ" εκενη απ" την
οποα την αγορσατε, ζητστε να σα την ελγξει εξουσιοδοτηµνο
κντρο σρβι .
• Αυτ" το προ-"ν προορζεται αποκλειστικ για οικιακ χρση και σε καµα
περπτωση για επαγγελµατικ. Σε περπτωση επαγγελµατικ χρση 
µη τρηση των οδηγιν χρση η εγγηση δεν ισχει. Στην περπτωση
αυτ ο κατασκευαστ δε χορηγε εγγηση και απαλλσσεται απ" κθε
ευθνη για ενδεχ"µενε ζηµι .

Σνδεση µε το ηλεκτρικ" ρεµα
• Μην χρησιµοποιετε τη συσκευ εν η συσκευ  το καλδι" τη χουν
πθει κποια βλβη  εν η συσκευ χει πσει κτω  εν δεν
λειτουργε σωστ. Σε κθε µα απ" αυτ τι περιπτσει η συσκευ
πρπει να σταλε σε κποιο εξουσιοδοτηµνο κντρο service
προκειµνου να αποφευχθε κθε κνδυνο . Μην προσπαθσετε να
αποσυναρµολογσετε µ"νοι σα τη συσκευ.
• Πντα να συνδετε τη συσκευ σε µια πρζα µε γεωση.
• Μην χρησιµοποιετε προκταση καλωδου. Εν αυτ" εναι αναγκαο
βεβαιωθετε "τι εναι σε τλεια κατσταση, "τι χει πρζα µε γεωση και
"τι αντιστοιχε στην τση του ηλεκτρικο δικτου σα .
• Εν το καλδιο τροφοδοσα πθει κποια βλβη, η αντικατστασ
του θα πρπει να γνεται απ" τον κατασκευαστ κποιου
εξουσιοδοτηµνου κντρου service προκειµνου να αποφευχθε κθε
κνδυνο .
• Μην αφνετε το καλδιο τροφοδοσα να κρµεται.
• Μην βγζετε τη συσκευ απ" την πρζα τραβντα το καλδιο.
• Πντα να βγζετε τη συσκευ απ" την πρζα µετ απ" κθε χρση,
κατ τη µετακνησ τη και πριν απ" τον καθαρισµ" τη .

Χρση
• Τοποθετστε τη συσκευ σε µα επιφνεια σταθερ, ανθεκτικ στη
θερµ"τητα και αποφγετε την επαφ τη µε νερ".
• Η παροσα συσκευ δεν προορζεται για χρση απ" τοµα
(συµπεριλαµβανοµνων των παιδιν) των οποων οι σωµατικ ,
αισθητριε  πνευµατικ ικαν"τητ του εναι µειωµνε ,  τοµα
που στερονται εµπειρα  γνση , χωρ την επβλεψη εν" ατ"µου,
το οποο θα εναι υπεθυνο για την ασφλει του , καθ και την
τρηση των οδηγιν που αφορον στη χρση τη συσκευ . Εναι
υποχρεωτικ η επβλεψη των παιδιν στε να διασφαλιστε "τι δεν θα
χρησιµοποισουν τη συσκευ ω παιχνδι.
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• Μην αφνετε τη συσκευ σα να λειτουργε χωρ επβλεψη 5ιδιατερα
"ταν υπρχουν στο σπτι µικρ παιδι5.
• Εναι πιθαν" να καετε εν ρθετε σε επαφ µε τα ζεστ µρη τη
συσκευ , µε ζεστ" νερ", ατµ"  φαγητ".
• Μην αγγζετε τη συσκευ "ταν παργει ατµ" και χρησιµοποιεστε να
πανκι  γντι φορνου για να αφαιρσετε το καπκι, το µπολ ρυζιο
και το µπολ ατµο.
• Μην µετακινετε τη συσκευ "ταν εναι γεµτη µε υγρ  µε ζεστ"
φαγητ".
• Μην τοποθετετε τη συσκευ δπλα σε πηγ θερµ"τητα  σε ζεστ"
φορνο, αφο εναι πολ επικνδυνο.
• Ποτ µην βουλιζετε τη συσκευ σε νερ".
• Μην τοποθετετε τη συσκευ κοντ σε τοχο  σε ντουλπι 5 ο ατµ"
που παργεται απ" τη συσκευ µπορε να προκαλσει ζηµι.
• Η συσκευ δεν πρπει να χρησιµοποιεται χωρ επβλεψη απ" τοµα
των οποων η σωµατικ, αισθητρια  πνευµατικ ικαν"τητα δεν του
επιτρπει να τη χρησιµοποιον µε πλρη ασφλεια.
• Μην αφνετε τα παιδι να παζουν µε τη συσκευ.

Οφλη του µαγειρµατο στον ατµ
Καλ ρθατε στον κ"σµο του µαγειρµατο στον
ατµ" απ" την Tefal!
Τα φαγητ που µαγειρεονται στον ατµ" εναι περισσ"τερο υγιειν και θρεπτικ καθ και γευστικ.
Ακολουθον οι πολλαπλ χρσει και τα οφλη του µαγειρµατο στον ατµ":
Ο Tefal ατµοµγειρα σα εναι κατλληλο για τα περισσ"τερα εδη φαγητν και σα δνεται η
δυνατ"τητα να επιλξετε απ" µα τερστια ποικιλα συνταγν.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Με τον ατµοµγειρα 'Vitacuisine' µπορετε να µαγειρψετε να γευστικ" και ολοκληρωµνο γεµα
εκολα και γργορα. Χρη στα ξεχωριστ καλθια και στον δσκο µαγειρµατο , τα λαχανικ, το ρζι,
το ψρι, το κρα τα φροτα και το επιδ"ρπιο µαγειρεονται ταυτ"χρονα.
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ BΙΤΑΜΙΝΩΝ
Μοναδικ" σστηµα γργορου µαγειρµατο για την διατρηση βιταµινν και αντι5οξειδωτικν ουσιν.
ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΛΙΠΗ
Το µαγερεµα στον ατµ" εναι ιδανικ" για ψρι, κοτ"πουλο και κρα . Με τον συγκεκριµνο δσκο
µαγειρµατο διατηρονται τα λπη που εναι καλ για την υγεα, Ωµγα 3 που βρσκονται σε ψρια
πλοσια σε λδι "πω σολοµ" , σαρδλε , σκουµπρ, πστροφα, ργκα και φρσκο τ"νο .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Εκολο στη χρση χωρ επβλεψη µαγειρµατο : Αυξστε την καθηµεριν κατανλωση φροτων και
λαχανικν.
Τρα εστε τοιµοι να µαγειρψετε να πενταν"στιµο ολοκληρωµνο γεµα εκολα και χωρ κ"πο.

Αρχστε το µαγερεµα στον ατµ"!
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Περιγραφ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Καπκι
Αναστρεφ"µενο δσκο µαγειρµατο *
a. πλευρ για µαγερεµα µε ζωµο  µε
σλτσε
b. πλευρ για µαγερεµα στον ατµ"
Μπολ ρυζιο*
Καλθια ατµο
Μπολ µε τη µγιστη χωρητικ"τητα
Συλλκτη ζωµν
Εξωτερικ" γµισµα νερο κατ τη
διρκεια µαγειρµατο

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Εσωτερικ νδειξη µγιστη
χωρητικ"τητα νερο
∆οχεο νερο
Σστηµα θρµανση
Εξωτερικ νδειξη ποσ"τητα νερο
Bση λειτουργα
Φωτειν" διακ"πτη On/ off
Χρονοδιακ"πτη 60 λεπτν
Πλκτρο Vitamin+
Πλκτρο διατρηση θερµοκρασα *

Χρ+ση του Vitacuisine
Πριν την πρτη χρση
• Πλνετε το δοχεο νερο µε να υγρ" απαλ" πανκι 5 εικ.1.
• Πλνετε "λα τα αποσπµενα µρη µε να σφουγγρι, ζεστ" νερ" και
υγρ" καθαρισµο, τα τρβετε και τα στεγννετε προσεκτικ.

Κατ6 την δι6ρκεια
καθαρισµο. µην
βουτ6τε το δοχε(ο
νερο. σε νερ.

Γµισµα του δοχεου νερο
Στο δοχε(ο νερο.
επιτρπεται µνο η
προσθ+κη νερο..
Οποιοδ+ποτε 6λλο
υγρ δεν ε(ναι
κατ6λληλο. Πριν την
χρ+ση τη συσκευ+
ελγξτε τι υπ6ρχει
νερ στο δοχε(ο νερο..

• Bλτε νερ" απευθεα στο δοχεο νερο ω το µγιστο σηµεο 5
εικ.2.
• Τοποθετστε τον συλλκτη ζωµν στο δοχεο νερο και φροντστε να
εφαρµ"σει καλ.
• Τοποθετεστε το µπολ µε τη µγιστη χωρητικ"τητα στον συλλκτη
ζωµν 3 εικ.3.
• Χρησιµοποιετε φρσκο κρο νερ" σε κθε χρση και ελγχετε αν το
εππεδο νερο εναι στο µγιστο σηµεο.

Τοποθτηση των καλαθιν ατµο
• Bλτε το φαγητ" στο/ στα καλθι(α).
• Τοποθετστε το/ τα καλθι(α) στο µπολ µε τη µγιστη χωρητικ"τητα και
φροντστε να εφαρµ"σουν τα χερολια στι υποδοχ 3 εικ.4.
• Τοποθετστε απ" πνω το καπκι.

* αναλ"γω το µοντλο
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Προκειµνου να µην
ζεµατιστε(τε µε τον
ατµ, τοποθετ+στε µε
ττοιο τρπο τη
συσκευ+ -στε οι
τρ.πε ατµο. να ε(ναι
προ τα π(σω.

Τοποθτηση των αναστρεφ"µενων δσκων
µαγειρµατο *
• Χρησιµοποιστε την πλευρ Α του δσκου µαγειρµατο για φαγητ µε
Ο δ(σκο
σλτσε  για φαγητ που απελευθερνουν µεγλη ποσ"τητα ζωµο/
µαγειρµατο (ισχ.ει
υγρν. Χρησιµοποιστε την πλευρ Β για µαγερεµα χωρ σλτσε 3
µνο για την πλευρ6
εικ.5.
Α) µπορε( να
• Τοποθετστε τον δσκο µαγειρµατο πνω στο µπολ µε τη µγιστη
τοποθετηθε( απ'
χωρητικ"τητα 3 εικ.6.
ευθε(α π6νω στο
• Τοποθετστε απ" πνω το καπκι.
συλλκτη ζωµ-ν 3
χωρ( το µπολ µε τη
µγιστη χωρητικτητα
3 εικ.7.

Μαγε(ρεµα ρυζιο.
Dχετε την δυνατ"τητα να µαγειρψετε ρζι
• Bλτε το ρζι και νερ" µσα στο µπολ ρυζιο (δετε τον πνακα µε του
χρ"νου µαγειρµατο ) 3 εικ.8.
• Τοποθετστε το µπολ ρυζιο µσα σε να καλθι ατµο  στο µπολ µε
τη µγιστη χωρητικ"τητα.

Μαγερεµα χωρ τα καλθια
• Αφαιρστε τα καλθια.
Για ογκ-δη φαγητ6,
• Τοποθετστε το φαγητ" στο µπολ µε τη µγιστη χωρητικ"τητα
µπορε(τε να
µαγειρψετε χωρ( τα • Τοποθετστε το µπολ µε τη µγιστη χωρητικ"τητα στον συλλκτη ζωµν
3 εικ.9.
καλ6θια.
• Τοποθετστε ετε τον δσκο µαγειρµατο και το καπκι 3 εικ.10 ετε
µ"νο το καπκι 5 εικ.11.

Μαγε(ρεµα
Ελγξτε του χρ"νου µαγειρµατο
• Bλτε τη συσκευ στην πρζα.
• Ρυθµστε τον χρονοδιακ"πτη σµφωνα µε του προτειν"µενου
χρ"νου µαγειρµατο (δετε τον πνακα µε του χρ"νου
µαγειρµατο ) 3 εικ.12.
• Ο φωτειν" διακ"πτη On/ off και το πλκτρο Vitamin+ ανβουν και
ξεκιν το µαγερεµα.

Μην αγγ(ζετε τη
συσκευ+ + το φαγητ
κατ6 την δι6ρκεια
µαγειρµατο γιατ(
κα(νε.

*αναλ"γω το µοντλο
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Χρση του πλκτρου Vitamin+
Μπορε(τε να
διακψετε τη
λειτουργ(α Vitamin+
χειροκ(νητα πατ-ντα
την φωτειν+ νδειξη.
Χρησιµοποι+στε
γ6ντια φο.ρνου ταν
πι6νετε τα καλ6θια
κατ6 την δι6ρκεια
µαγειρµατο .

• Αποκλειστικ": η συσκευ σα εναι εξοπλισµνη µε το πλκτρο Vitamin+
το οποο µεινει του χρ"νου µαγειρµατο για καλτερη διατρηση
των βιταµινν.
• Κατ την ναρξη µαγειρµατο η φωτειν νδειξη ανβει αυτ"µατα
3 εικ13. Αυτ" επιτρπει πιο γργορο µαγερεµα απ" την αρχ, χρη
στη µεγαλτερη διχυση ατµο.
• Μ"λι φτσει ο ατµ" την επιθυµητ θερµοκρασα η φωτειν νδειξη
Vitamin+ σβνει αυτ"µατα.
• Αφο ανοξετε το καπκι (π.χ. για να προσθσετε φαγητ") µπορετε να
πισετε το πλκτρο Vitamin+ ξαν για να επαναφρετε γργορα τον
ατµοµγειρα στην ιδανικ θερµοκρασα 3 εικ.14.

Κατ την διρκεια µαγειρµατο
• Ελγξτε τη στθµη νερο κατ την διρκεια µαγειρµατο , µσω τη
εξωτερικ νδειξη ποσ"τητα νερο.
• Εν εναι απαρατητο, προσθστε νερ" χρησιµοποιντα το εξωτερικ"
γµισµα νερο 3 εικ15.
• Εν επιθυµετε να σταµατσετε τη λειτουργα τη συσκευ πριν τον
προκαθορισµνο χρ"νο, γυρστε το χρονοδιακ"πτη στη θση Ο 3
εικ.16.

Η συσκευ+ σταµατ6
αυτµατα ταν ο
ατµοµ6γειρα δεν χει
νερ.

∆ιατρηση θερµοκρασα *
Bεβαιωθε(τε τι
υπ6ρχει νερ στο
δοχε(ο νερο. κατ6 την
διαδικασ(α
διατ+ρηση
θερµοκρασ(α .

• Μ"λι ολοκληρωθε το µαγερεµα ακογεται να προειδοποιητικ"
χο : το φαγητ" εναι τοιµο.
• Ξεκιν αυτ"µατα η διαδικασα διατρηση θερµοκρασα 3 εικ.17.
• Η συσκευ διατηρε το φαγητ" ζεστ" για 60 λεπτ.
• Πιστε το πλκτρο διατρηση θερµοκρασα ('keep warm') για την
διακοπ λειτουργα .

Για να βγλετε το φαγητ" απ" τα καλθια
• Σηκστε το καπκι απ" τη λαβ.
• Τοποθετστε τον δσκο µαγειρµατο στο αναποδογυρισµνο καπκι
5 εικ18.
• Bγλτε τα καλθια χρησιµοποιντα τι λαβ 3 εικ19.
• Σερβρετε το φαγητ" 3 εικ20.

* αναλ"γω το µοντλο
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Χρησιµοποι+στε
γ6ντια φο.ρνου για να
πι6σετε τα καλ6θια.

Π(νακα χρνων µαγειρµατο
Οι χρ"νοι µαγειρµατο εναι ενδεικτικο και µπορε να διαφρουν ανλογα
µε την ποσ"τητα του φαγητο, το µγεθο του φαγητο, το κεν" που
υπρχει µεταξ των φαγητν και τι προσωπικ προτιµσει του καθεν" .

Κατ την διρκεια
µαγειρµατο , να
χρησιµοποιετε γντια
"ταν πινετε τα καλθια.

Κρα 5 Πουλερικ
Φαγητ"

Χρ"νο
µαγειρµατο

Εδο

Ποσ"τητα

Φτε

500 γρ

15 λεπτ

Ολ"κληρο

450 γρ

17 λεπτ

Μποτι κοτ"πουλο

Φρσκο

4

36 λεπτ

Γαλοπολα εσκαλ"π

Φρσκο

600 γρ

24 λεπτ

Χοιριν" φιλτο

Φρσκο

700 γρ

38 λεπτ

Πα-δκια αρνιο

Φρσκο

500 γρ

14 λεπτ

Λουκνικα

Φρσκο

10

658 λεπτ

Στθο κοτ"πουλο
(χωρ κ"καλα)

Συµβουλ

κοµµνο σε φτε 1 εκ.

Ψρι 5 Θαλασσιν
Φαγητ"

Εδο

Ποσ"τητα

Χρ"νο
µαγειρµατο

Φρσκο

450 γρ

10 λεπτ

Κατεψυγµνο

450 γρ

18 λεπτ

Παχ φιλτο ψαριο

Φρσκο

400 γρ

15 λεπτ

Ολ"κληρο ψρι

Φρσκο

600 γρ

25 λεπτ

Μδια

Φρσκο

1 κιλ"

15520 λεπτ

Γαρδε

Φρσκο

200 γρ

5 λεπτ

Κτνια

Φρσκο

100 γρ

5 λεπτ

Συµβουλ

Λεπτ" φιλτο ψαριο
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Λαχανικ
Φαγητ"

Εδο

Ποσ"τητα

Χρ"νο
µαγειρµατο

Συµβουλ

Αγκινρε

Φρσκο

3

43 λεπτ

Κ"ψτε τη βση

Σπαργγια

Φρσκο

600 γρ

17 λεπτ

Τα µεγλα µεγθη κοµµνα
στα δο

Φρσκο

400 γρ

18 λεπτ

Κοµµνο σε κοµµτια

Κατεψυγµνο

400 γρ

12 λεπτ

Σλινο

Φρσκο

350 γρ

22 λεπτ

Κοµµνο σε κβου 
κοµµτια

Μανιτρια

Φρσκο

500 γρ

12 λεπτ

Μικρ

Κουνουπδι

Φρσκο

1 µτριο

19 λεπτ

Κοµµνο σε κοµµτια

Λχανο
(κ"κκινο 5 πρσινο)

Φρσκο

600 γρ

22 λεπτ

Κοµµνο

Κολοκυθκια

Φρσκο

600 γρ

12 λεπτ

Φρσκο

300 γρ

13 λεπτ

Κατεψυγµνο

300 γρ

15 λεπτ

Φρσκο

500 γρ

30 λεπτ

Κατεψυγµνο

500 γρ

25 λεπτ

Καρ"τα

Φρσκο

500 γρ

15 λεπτ

Καλαµπ"κι ολ"κληρο

Φρσκο

500 γρ

40 λεπτ

Φασ"λια

Φρσκο

500 γρ

15 λεπτ

Πρσο

Φρσκο

500 γρ

30 λεπτ

Γλυκι πιπερι

Φρσκο

600 γρ

15 λεπτ

Φρσκο

400 γρ

20 λεπτ

Κατεψυγµνο

400 γρ

20 λεπτ

Φρσκε παττε
(ολ"κληρε )

Φρσκο

600 γρ

40545 λεπτ

Παττε

Φρσκο

600 γρ

20 λεπτ

Μπρ"κολα

Σπανκι

Πρνια φασολκια

Κοµµνο σε µικρ κοµµτια

Κοµµνο σε µικρ κοµµτια

Αρακ
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Κοµµνε σε µικρ κοµµτια
 κβου

Ρζι 5 Ζυµαρικ 5 ∆ηµητριακ
Φαγητ"

Ποσ"τητα Ποσ"τητα
νερο
νερο

Χρ"νο
µαγειρµατο

Qσπρο Αµερικνικο
ρζι

150 γρ

300 ml

30535 λεπτ

Qσπρο ρζι µπασµτι

150 γρ

300 ml

30535 λεπτ

Qσπρο ρζι

150 γρ

300 ml

28533 λεπτ

Μαρο ρζι

150 γρ

300 ml

33538 λεπτ

Κουσκο

200 γρ

350 ml

23 λεπτ

Μακαρ"νια

200 γρ

400 ml

20525 λεπτ

Εδο

Ποσ"τητα

Χρ"νο
µαγειρµατο

Συµβουλ

Μουσκψτε για 5 λεπτ σε
βραστ" νερ" πριν το
µαγερεµα
Χρησιµοποιστε βραστ"
νερ" και ανακατψτε στο
µισ" χρ"νο µαγειρµατο

Φροτα
Φαγητ"

Συµβουλ

Μπαννε

Φρσκο

3

10 λεπτ

Ολ"κληρε

Μλα

Φρσκο

4

12 λεπτ

Κοµµνα σε τταρτα

Αχλδια

Φρσκο

5

20 λεπτ

Ολ"κληρα  κοµµνα στη
µση

Qλλα φαγητ
Φαγητ"

Αυγ

Εδο

Ποσ"τητα

Χρ"νο
µαγειρµατο

Καλ
βρασµνα

6

12 λεπτ

Μτρια
βρασµνα

6

8 λεπτ

Συµβουλ
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Fλλα φαγητ6
Καθαρισµ" και συντρηση
• Μετ απ" κθε χρση, βγζετε τη συσκευ απ" την πρζα.
• Αφστε την να κρυσει εντελ πριν τον καθαρισµ".
• Ελγχετε "τι η συσκευ χει κρυσει τελεω πριν να αδεισετε τον
συλλκτη ζωµν και το δοχεο νερο. Σκουπστε το δοχεο νερο µε να
υγρ" πανκι.
• Πλνετε "λα τα αποσπµενα µρη µε να σφουγγρι, ζεστ" νερ" και
υγρ" απορρυπαντικ", τρψτε τα και σκουπστε τα προσεκτικ.

Καθαρισµ τη
συσκευ+
Μην βυθ(ζετε το
δοχε(ο νερο. / τη
β6ση λειτουργ(α σε
νερ. Μη
χρησιµοποιε(τε ισχυρ6
απορρυπαντικ6 για
τον καθαρισµ τη
συσκευ+ .

Αφαλτωση τη συσκευ
Π6ντα να εκτελε(τε
την διαδικασ(α
αφαλ6τωση ταν η
συσκευ+ χει κρυ-σει
για να αποφ.γετε
τυχν µυρωδι . Μην
χρησιµοποιε(τε 6λλα
προGντα
αφαλ6τωση .

• Για καλτερα αποτελσµατα, συνιστται η αφαλτωση τη συσκευ
µετ απ" κθε 8 χρσει .
• Αφαιρστε τον συλλκτη ζωµν.
• Γεµστε το εσωτερικ" του συστµατο θρµανση µε 3 κουταλκια
ξυδιο.
• Αφστε το "λη νχτα να αφαλατωθε.
• Ξεπλνετε µε ζεστ" νερ" το εσωτερικ" του δοχεου νερο αρκετ
φορ .

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α συµβλλουµε κι εµε στην προστασα του
περιβλλοντο !
Η συσκευ σα περιχει πολλ αξιοποισιµα  ανακυκλσιµα υλικ.
 Παραδστε τη παλι συσκευ σα σε κντρο διαλογ  ελλεψει
ττοιου κντρου σε εξουσιοδοτηµνο κντρο σρβι το οποο θα
αναλβει την επεξεργασα τη .
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