
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Μίξερ με ανοξείδωτο κάδο 
R-564 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
 
 

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και δώστε το μαζί 
με τη συσκευή σε μελλοντικούς χρήστες.  



Μίξερ με όλα τα αξεσουάρ  

 

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες οδηγίες CE, όπως την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και οδηγίες χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 
τελευταίες προδιαγραφές ασφαλείας. 

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση! 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις 
οδηγίες χρήσης, την απόδειξη αγοράς και, αν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. 

 Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Μην τη 
χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους (εκτός εάν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε 
εξωτερικούς χώρους). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, 
υγρασία (μη τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή ή βρεγμένη, αποσυνδέστε αμέσως. 

 Πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, τραβήξτε το φις από την 
πρίζα (τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο) αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και αφαιρέστε τα 
εξαρτήματα.  

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση. Αν πρέπει να φύγετε από το χώρο που 
λειτουργεί, απενεργοποιήστε την ή βγάλτε το φις από την πρίζα. (τραβήξτε το φις και όχι το 
καλώδιο)  

 Να ελέγχετε τη συσκευή και το καλώδιο τακτικά για πιθανή φθορά. Μη χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή αν είναι έχει υποστεί βλάβη. 

 Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για κάθε βλάβη απευθυνθείτε σε 
εξουσιοδοτημένο σέρβις.. 

 Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.  

 Δώστε ιδιαίτερη προσοχή παρακάτω στις «Ειδικές οδηγίες ασφαλείας». 
 

Παιδιά και ευπαθή άτομα  

 Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να κρατήσετε όλα τα υλικά 
συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους. 

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας  καθώς υπάρχει 
κίνδυνος ασφυξίας!  

 Για την προστασία των παιδιών ή των ευπαθών ομάδων από τους κινδύνους που ενέχουν οι 
ηλεκτρικές συσκευές, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί υπό επιτήρηση. Η συσκευή δεν είναι 
παιχνίδι. Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με αυτή. 

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή  

 Να λειτουργείτε τη συσκευή μόνο υπό επιτήρηση.  

 Μην παρεμβαίνετε με διακόπτες ασφαλείας.  

 Όταν η συσκευή λειτουργεί, μην εισάγετε αντικείμενα στους περιστρεφόμενους αναδευτήρες. 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε λεία, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. 

 Μην εισάγετε το φις στην πρίζα αν δεν έχουν τοποθετηθεί όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.  

 



Overview of the Components                                    

 

1. Αποθήκευση καλωδίου: 

Τοποθετήστε το καλώδιο στη βάση του 
μίξερ για εύκολη αποθήκευση. 

2. 6 ταχύτητες με λειτουργία «PULSE». Η 
λειτουργία «Pause» σταματάει 
προσωρινά τη λειτουργία της συσκευής 
και του χρονοδιακόπτη. 

3. Μπουτόν ανύψωσης της κεφαλής του 
μίξερ:  

Ανυψώνει την κεφαλή του μίξερ για 
εύκολη αφαίρεση και προσθήκη των 
συστατικών, των εξαρτημάτων και του 
μπολ ανάμιξης.   

4. Βάση μπολ:  

Ασφαλίζει το μπολ στη θέση του για 
σταθερότητα και ασφάλεια όταν το μπολ 
είναι σε λειτουργία.  

5. 4,2 λίτρα μπολ ανάμιξης 

6. Άξονας εξαρτημάτων:  

Για την τοποθέτηση των αναδευτήρων. 

7. Αναδευτήρας για μαλακές ζύμες  

8. Αναδευτήρας για ζύμωμα  

9. Αυγοδάρτης 

10. Σπάτουλα  

11. Προστατευτικό κάλυμμα: 

Ελαχιστοποιεί το πιτσίλισμα κατά τη 
ανάμιξη και προσθήκη υλικών.  

 



 

Using the Mixing Bowl                                          

1. Τοποθετήστε το μπολ ανάμιξης στη συσκευή συγκράτησης και περιστρέψτε το μπολ μέχρι να ασφαλίσει στη 
θέση του.  

2. Για να σηκώσετε τη κεφαλή, πιέστε το μπουτόν (2) προς τα κάτω. Η κεφαλή θα ανασηκωθεί. 

3. Τοποθετήστε το απαιτούμενο εξάρτημα εισάγοντας το στον άξονα εξαρτημάτων και ασφαλίστε. 

4. Τοποθετήστε τα υλικά.  

Μην παραγεμίζετε τη συσκευή- η μέγιστη ποσότητα των υλικών είναι 1,2 κιλά.. 

5. Χαμηλώστε τη κεφαλή χρησιμοποιώντας το μπουτόν (2)  

6. Τοποθετήστε το φις σε μία κατάλληλα γειωμένη πρίζα ασφαλείας 230 V/50 Hz. 

7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το μπουτόν ταχυτήτων, επιλέγοντας ταχύτητα μεταξύ 1 και 6 
(ανάλογα με το μείγμα). 

8. Για παλμική κίνηση (ζύμωμα σε σύντομα χρονικά διαστήματα), στρέψτε το μπουτόν στη θέση «PULSE». 
Κρατήστε το μπουτόν πατημένο στη θέση αυτή σύμφωνα με το επιθυμητό διάστημα λειτουργίας. Όταν 
απελευθερώσετε το μπουτόν, αυτό επιστρέφει αυτόματα στη θέση «0». 

 

Προσαρμογή των επιπέδων και χρήση των αναδευτήρων για ζύμωμα μίγματος έως 1.2 κιλά. 

Επίπεδα  Χρήση  Τύπος μίγματος  

1-3 Αναδευτήρας για 
ζύμωμα 

Σκληρά μίγματα (π.χ.ψωμί ή ζύμες ζαχαροπλαστικής)  

2-4 Αναδευτήρας για 
μαλακές ζύμες  

Ημίσκληρα μίγματα και μαλακές ζύμες (π.χ. κέικ, μπισκότα, 
γλάσο, ή άλλα μαλακά μίγματα) 

5-6 Αυγοδάρτης  Μαλακά μίγματα (κρέμες, μαρέγκα, παντεσπάνι) 

Παλμική 
κίνηση  

Αυγοδάρτης  Στιγμιαία ανάδευση(π.χ κέικ, μαρέγκα) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

 Μικρή διάρκεια λειτουργίας: Για σκληρά μίγματα, μη λειτουργείτε τη συσκευή πάνω 
από 6 λεπτά και στη συνέχεια αφήστε τη να κρυώσει για επιπλέον 10 λεπτά.  

 

9. Μετά το ζύμωμα/ανάδευση στρέψτε το διακόπτη ταχύτητας (3) στη θέση «0» εφόσον το μίγμα έχει σχήμα 
μπάλας. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.  

10. Πιέστε το μπουτόν ανύψωσης (2) προς τα κάτω και η κεφαλή θα ανασηκωθεί.  

11. Το μίγμα μπορεί να αφαιρεθεί από το μπολ ανάμιξης με μία σπάτουλα.  

12. Το μπολ ανάμιξης μπορεί να αφαιρεθεί.  

13. Καθαρίστε τα μέρη της συσκευής όπως περιγράφεται παρακάτω στο πεδία «Καθαρισμός»  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Καθαρισμός                                                    

 Πριν το καθαρισμός βγάλτε το φις από την πρίζα. 

 Μην βυθίζετε το σώμα της συσκευής με το μοτέρ σε νερό! 

 Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά. 

 

Σώμα συσκευής με μοτέρ 

 Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρώς βρεγμένο πανάκι για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της 
συσκευής. 

 

Μπολ ανάμειξης, Αναδευτήρες 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Μην τοποθετείτε τα μέρη της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων. Εάν έρθουν σε επαφή με 
υψηλή θερμότητα ή καυστικά καθαριστικά μπορεί να παραμορφωθούν ή να 
αποχρωματιστούν. 

 Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τις τροφές μπορούν να πλυθούν με τρεχούμενο νερό και σαπούνι.  

 Στεγνώστε καλά τα εξαρτήματα πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή. 

 Για την καλύτερη συντήρηση των εξαρτημάτων ανάμειξης συνίσταται να αλείφετε την επιφάνειά τους με  

φυτικό λάδι.  
 
 

 
Προτεινόμενες συνταγές  

Κέικ (Βασική συνταγή), Επίπεδο 1-4 

Συστατικά:  

200γρ μαλακό βούτυρο ή μαργαρίνη, 200 γρ. Ζάχαρη, 1 βανίλια, 1 πρέζα αλάτι, 4 αυγά, 400γρ αλεύρι σίτου, 1 
πακέτο μπέικιν πάουντερ, περίπου 1/8 λίτρο γάλα.  

Προετοιμασία:  

Τοποθετήστε το αλεύρι σίτου και τα εναπομείναντα υλικά στο μπολ ανάμιξης και χτυπήστε με τον αναδευτήρα για 
μαλακές ζύμες για 30 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 1 και στη συνέχεια για περίπου 3 λεπτά στην ταχύτητα 2. 
Λαδώνουμε ένα σκεύος ή καλύπτουμε με λαδόκολλα. Αδειάζουμε το μίγμα και ψήνουμε. Πριν βγάλετε το κέικ από 
το φούρνο, ελέγξτε ότι είναι έτοιμο. Τρυπήστε το κέικ με ένα μαχαίρι  και αν το μίγμα δεν κολλάει πάνω σε αυτό, το 
κέικ είναι έτοιμο. Γυρίστε το κέικ σε ένα σκεύος και αφήστε το να κρυώσει.  

Συμβατικός φούρνος  

Ύψος: 2  

Ψήσιμο: ηλεκτρικός φούρνος, άνω και κάτω αντίσταση 175-200°, φούρνος με γκάζι: επίπεδο 2-3  

Χρόνος ψησίματος: 50-60 λεπτά  

Ανάλογα με τη γεύση, αυτή η συνταγή μπορεί να αλλάξει, για παράδειγμα με 100 γρ. σταφίδες ή 100 γρ καρύδια ή 
100 γρ. τριμμένη σοκολάτα. Υπάρχουν άπειρες εναλλακτικές λύσεις. . 

 

Ψωμάκια από λιναρόσοπρο, επίπεδο 1-4  

Συστατικά:  



500-550g αλεύρι σίτου, 50g λιναρόσπορο, 3/8 λίτρο νερό, 1 κύβο μαγιά (40g), 100g με χαμηλά λιπαρά τυρόπηγμα, 
καλά στραγγισμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Για την επικάλυψη: 2 κουταλιές της σούπας νερό. 

Προετοιμασία:  

Μουλιάστε το λιναρόσπορο σε 1/8 λίτρο νερό. Μεταφέρετε το υπόλοιπο νερό (1/4 λίτρο) στο μπολ ανάμιξης, 
διαλύστε τη μαγιά, προσθέστε το τυρόπηγμα και ανακατέψτε με τον αναδευτήρα για ζύμωμα στο επίπεδο 2. Η 
μαγιά πρέπει να διαλυθεί εντελώς. Τοποθετήστε το αλεύρι με το μουλιασμένο λιναρόσπορο και το αλάτι στο μπολ 
ανάμειξης. Ζυμώστε καλά στο επίπεδο 1, μετά  στο επίπεδο 3 και συνεχίστε να ζυμώνετε για 3-5 λεπτά. Καλύψτε 
το μίγμα και αφήστε το να φουσκώσει σε ζεστό μέρος για 45-60 λεπτά. Ζυμώστε καλά για ακόμα μία φορά. 
Αφαιρέστε το μίγμα από το μπολ και σχηματίστε 16 ρολάκια. Καλύψτε τη φόρμα ψησίματος με βρεγμένη 
λαδόκολλα. Τοποθετήστε μέσα τα ρολάκια και αφήστε τα να φουσκώσουν για 15 λεπτά. Καλύψτε με χλιαρό νερό 
και ψήστε.  

Συμβατικός φούρνος  

Ύψος: 2  

Ψήσιμο: ηλεκτρικός φούρνος, άνω και κάτω αντίσταση 200-220°C ( προθερμαίνετε για 5 λεπτά), φούρνος με γκάζι: 
επίπεδο 2-3  

Χρόνος ψησίματος: 30-40 λεπτά  

 

Κρέμα σοκολάτας, Επίπεδο 5-6  

Συστατικά:  

200ml γλυκιά κρέμα, 150g ημι-πικρή επικάλυψη σοκολάτας, 3 αυγά, 50-60g ζάχαρη, 1 πρέζα αλάτι, 1 δόση 
βανίλιας, 1 κουταλιά της σούπας κονιάκ ή ρούμι, νιφάδες σοκολάτας. 

 

Προετοιμασία:  

Χτυπάμε την κρέμα στο μπολ με το σύρμα μέχρι να σφίξει. Αφαιρέστε από το μπολ και τοποθετήστε τη κάπου να 
κρυώσει. Λιώστε την επικάλυψη σοκολάτας, σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου ή στο φούρνο μικροκυμάτων σε 
600W επί 3 λεπτά. Εν τω μεταξύ, χτυπήστε τα αυγά, τη ζάχαρη, τη βανίλια, το κονιάκ ή το ρούμι και το αλάτι στο 
μπολ ανάμιξης με το σύρμα στην ταχύτητα 2 για να σχηματιστεί αφρός. Προσθέστε τη λιωμένη σοκολάτα και 
αναμίξτε ομοιόμορφα στην ταχύτητα 5-6. Αφήστε λίγη κρέμα για τη διακόσμηση. Προσθέστε την υπόλοιπη κρέμα 
στο κρεμώδες μίγμα και αναμίξτε για μικρό χρονικό διάστημα χρησιμοποιώντας την παλμική κίνηση. Διακοσμήστε 
την κρέμα σοκολάτας και σερβίρετε παγωμένη. 

 

Ζύμη πίτσας, επίπεδο 1-4  

Συστατικά I 

400γρ αλεύρι, 250 ml χλιαρό νερό, ζάχαρη 1/2 κουταλάκι του γλυκού, 1 φακελάκι ξηρή μαγιά (περίπου 2-1/2 
κουταλάκι του γλυκού), 1-1/2 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. 

Προετοιμασία:  

Τοποθετήστε το αλεύρι στο μπολ ανάμιξης. Ανακατέψτε τα υπόλοιπα υλικά σε ένα μπολ. Θέστε σε λειτουργία το 
μίξερ στη ταχύτητα 1-2 και προσθέστε σταδιακά τα υγρά. Καθώς τα υλικά ενσωματώνονται και η σκληρή ζύμη 
αρχίζει να αποκτά σχήμα, αυξήστε την ταχύτητα στο 3-4. Ζυμώστε για λίγα λεπτά σε αυτή την ταχύτητα, μέχρι η 
ζύμη να είναι μαλακή και εύπλαστη. Αφαιρέστε από το μπολ και χωρίστε σε 2-4 κομμάτια. Σχηματίστε βάσεις 
πίτσας (στρογγυλές ή ορθογώνιες) σε αλευρωμένη επιφάνεια και στη συνέχεια τοποθετήστε τες σε ένα δίσκο. 
Αλείψτε τις βάσεις πίτσας με χυμό ντομάτας και προσθέστε υλικά, όπως μανιτάρια, ζαμπόν, ελιές, λιαστές ντομάτες, 
σπανάκι, αγκινάρα κτλ. Από πάνω ως επικάλυψη, τοποθετήστε αποξηραμένα βότανα, κομμάτια μοτσαρέλας και 
λίγο ελαιόλαδο. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για 15-20 λεπτά μέχρι τα υλικά να λιώσουν και να 
ροδίσουν. 

 

Βάση για λευκό ψωμί, επίπεδο 3-6  

Συστατικά  

600g σκληρό λευκό αλεύρι 1 φακελάκι ξηρή μαγιά (περίπου 2½ κουταλάκια), 345ml ζεστό νερό, 1 κουταλιά της 



σούπας ηλιέλαιο ή βούτυρο, ζάχαρη 1 κουταλάκι του γλυκού, 2 κ.γ. αλάτι 

Προετοιμασία:  

Χρησιμοποιείστε τις οδηγίες ανάμιξης για ζύμη πίτσας, στη συνέχεια τοποθετήστε τη ζύμη σε ένα μπολ, καλύψτε τη 

και αφήστε τη σε ζεστό μέρος μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο (30-40 λεπτά) Αφαιρέστε τη ζύμη και χτυπήστε προς 

τα κάτω για να αφαιρέσετε τον αέρα. Ζυμώστε ελαφρώς σε αλευρωμένη επιφάνεια, σχηματίστε μία φραντζόλα ή 

τοποθετήστε τη σε ένα σκεύος, καλύψτε το και αφήστε το σε ζεστό μέρος για να φουσκώσει για άλλα 30 λεπτά. 

Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για 25-30 λεπτά, μέχρι να ροδίσει.  
 

 

Ιταλικό ψωμί με βότανα  

Συστατικά:  
575 γρ. Σκληρό αλεύρι, 1 φακελάκι ξηρή μαγιά (περίπου 2½ κουταλάκια), 290 ml νερό, 2 κουταλιές της σούπας 
ελαιόλαδο, 2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη, 4 κουταλιές της σούπας αποξηραμένα βότανα.   

Προετοιμασία: 

Ανακατέψτε το νερό, το λάδι, τη ζάχαρη, το αλεύρι και τη μαγιά σε ένα μπολ και αφήστε τα για 5 λεπτά. Βάλτε το 

αλεύρι και τα αποξηραμένα βότανα στο μπολ ανάμειξης και ανακατέψτε στην ταχύτητα 1, προσθέτοντας σταδιακά 

τα υγρά συστατικά , αυξήστε την ταχύτητα στο 2 και ανακατέψτε για 5 λεπτά. Βάλτε τη ζύμη σε ένα μπολ, καλύψτε 

τη και αφήστε τη σε ζεστό μέρος μέχρι να διπλασιαστεί (20-30 λεπτά). Τοποθετήστε σε αλευρωμένη επιφάνεια, 

ζυμώστε με το χέρι, πλάστε το μίγμα και βάλτε το σε ταψί και αφήστε το σε ζεστό μέρος ώστε να διπλασιαστεί σε 

μέγεθος. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στουςt 200°C για 25 λεπτά μέχρι να ροδίσει. 

 

Παγωτό σοκολάτα Επίπεδο 5-6 

Συστατικά:  

200γρ. κουβερτούρα ψιλοκομμένη, 1 ζαχαρούχο γάλα (400γρ), 1 πρέζα αλάτι, 1 βανίλια, 350ml κρύα κρέμα 

γάλακτος με 35% λιπαρά,50 γρ. τρίμμα σοκολάτας 

 

Προετοιμασία: 

Βάζουμε την ψιλοκομμένη κουβερτούρα, το ζαχαρούχο, το αλάτι και τη βανίλια σε μπεν μαρί. Τα αφήνουμε να 

λιώσουν σε μέτρια φωτιά ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει. 

Χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος σε παχύρρευστη μορφή. Μόλις σχηματιστούν απαλές κορυφές είναι έτοιμη. 

Βάζουμε 2-3 κ.σ. από τη χτυπημένη κρέμα στη λιωμένη αλλά κρύα πλέον σοκολάτα κι ανακατεύουμε απαλά, να 

αραιώσει. Τέλος, προσθέτουμε και την υπόλοιπη κρέμα. 

Απαλά, με μία μαρίζ (μαλακή σπάτουλα σιλικόνης) αναδιπλώνουμε το μείγμα, να ομογενοποιηθεί χωρίς όμως να 

χάσουμε τον όγκο της κρέμας. Προσθέτουμε το τρίμμα σοκολάτας απαλά κι ανακατεύουμε. 

Βάζουμε το μείγμα σε μπολ και το παγώνουμε στην κατάψυξη για περίπου 5-6 ώρες ώσπου να σφίξει. 

 

Μαρέγκες (μπεζέδες),  Επίπεδο 5-6 

Υλικά: 
200 γρ. ασπράδι αυγού (περίπου 6-7 ασπράδια) 200 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική200 γρ. άχνη ζάχαρη  

Προετοιμασία: 
Χτυπάμε στο μίξερ, σε χαμηλή ταχύτητα με το σύρμα, τα ασπράδια με την κρυσταλλική ζάχαρη έως ότου γίνει μια 
σφιχτή μαρέγκα. Σταματάμε το χτύπημα και ρίχνουμε σιγά-σιγά την άχνη κοσκινισμένη ανακατεύοντας απαλά με 
μια ευλύγιστη κουτάλα (μαρίζ). Μεταφέρουμε τη μαρέγκα σε μια σακούλα κορνέ με φαρδύ, στρογγυλό στόμιο και 
σχηματίζουμε πάνω σε λαδόκολλα μπαστούνια μήκους 10 εκ. και πάχους 2 εκ. Ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 120°C για 1½ ώρα. Προσοχή, δεν αυξάνουμε τη θερμοκρασία για να μη βγουν κίτρινοι οι μπεζέδες.  
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Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να 
διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που 
παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή 
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την 
ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και 
πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου 
τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 

 


