
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Η εταιρία Nicopal σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που της 
δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και  σας παρέχει εγγύηση καλής 
λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει  από την 
ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Σε περίπτωση που η συσκευή έχει  
σταλεί  ταχυδρομικά η εγγύηση παρατείνεται για 10 ημέρες.  

 
 
 
 
 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως 

που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της. 
 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία η βλάβη που οφείλεται στην 
κατασκευή της συσκευής η σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην 
αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε 
καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής ή να 
αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή. 

 
 Σε περίπτωση που χρειαστεί να αποσταλεί η συσκευή για επισκευή σε κάποιο από τα 

εξουσιοδοτημένα service μας, τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον αγοραστή. 
 

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

 Αν καταστραφούν κατά τη μεταφορά – αποστολή αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή 
υλικά όπως γυάλινα η πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, ηλεκτρονικές πλακέτες και ομοειδή. 

 
 Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης, λανθασμένης σύνδεσης, χρήση που 

αντίκειται στις οδηγίες χρήσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές 
συνθήκες λειτουργίας. 

 
 Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς 

την εταιρία, ή μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. 
 
 Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.   
 
 Γενικός καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής. 
 
 Φθορές λόγω συνήθους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των πλαστικών επιφανειών 

και όλων των λοιπών εξωτερικά εκτεθειμένων εξαρτημάτων που υπόκεινται σε αμυχές η 
φθορά λόγω συνήθους χρήσης. 

 
 Το προϊόν δεν θα θεωρηθεί ελαττωματικό στα υλικά ή στην εργασία κατασκευής εάν θα 

πρέπει να προσαρμοστεί, μετατραπεί ή ρυθμιστεί ώστε να συμμορφωθεί με τις εθνικές ή 

Όροι εγγύησης 



τοπικές προδιαγραφές ασφαλείας  που ισχύουν σε οποιαδήποτε χώρα άλλη από αυτή για 
την οποία προοριζόταν και κατασκευάστηκε.  

 
Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή που προβλέπονται από την 
εφαρμοστέα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει, ούτε τα δικαιώματα των 
καταναλωτών εναντίον των λιανοπωλητών που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης. 
 

  
  

 
Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης. 
 
 
 
 
Πατώντας το διακόπτη, ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη, και ξεκινάει ο 
ανεμιστήρας. Η συσκευή διενεργεί έναν αυτοέλεγχο του προγράμματος επί 10-15 δευτ. και 
στη συνέχεια αρχίζει η λειτουργεία καθαρισμού ανάβοντας τη λάμπα υπερύθρων εσωτερικά. 
 
Σε κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C και μετά από χρόνο 60 λεπτών 
περίπου η συσκευή σταματά αυτόματα τη λειτουργεία της. Ανάλογα με τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος χώρου της συσκευής, ο ελάχιστος χρόνος λειτουργείας είναι 47 λεπτά και ο 
μέγιστος 81 λεπτά. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος από 10 °C έως 35 °C. 
 
 
 
 
Είναι απαραίτητο να γίνεται καθαρισμός και έλεγχος καλής λειτουργίας της 
συσκευής τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο. 
 
Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρίας, της λιανικής 
απόδειξης ή τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών). 

 
Σε περίπτωση που χρειαστεί να παραδώσετε την συσκευή για service μην ξεχάσετε να 
συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο βλάβης, και να παραδώσετε και το συρτάρι. 
Αν πρόκειται να στείλετε τη συσκευή σας με ταχυδρομείο ή courier παρακαλούμε 
τοποθετήστε την στην αρχική της συσκευασία με τα προστατευτικά (αεροκυψέλες, 
φελιζόλ) ή σε άλλη παρόμοια, κατάλληλη συσκευασία, για αποφυγή φθοράς κατά τη 
μεταφορά και για να σας την αποστείλουμε χωρίς επιπλέον κόστος συσκευασίας.  Σε 
διαφορετική περίπτωση θα χρεωθείτε με έξοδα νέας συσκευασίας. 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -  SERVICE  ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SERVICE 

ΑΘΗΝΑ: 
 

Μανωλάκος Σπύρος 
Επισκευή – Συντήρηση Ηλεκτρονικών 
Συσκευών – Ηλ. Υπολογιστών & Μηχανών 
Γραφείου – Nico-Pal 
Κάτω Πατήσια & Μέγαρο Μουσικής – Αθήνα 
Τηλ.: 6946.81.82.83  –  6993.105.170 
e-mail : nicopal.service@tele-info.gr 

ΑΘΗΝΑ: 
 

Μιχαήλ Χρήστου 
Επισκευές – Αγορές – Πωλήσεις Η/Υ –
Μηχανήματα – Nico-Pal 
Καλλιθέα, 17676  Αθήνα 
Τηλ.: 6971-601190 
e-mail: miketelcm@yahoo.com 


