Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε
το NOBACCO NIXIE.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσης και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει
πλήρως προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά
τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το προϊόν και τον τρόπο χρήσης του, παρακαλούμε επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος στο www.nobacco.world ή ρωτήστε τον τοπικό
σας αντιπρόσωπο
Περιεχόμενα πακέτου*
1 x Συσκευή NOBACCO NIXIE
1 x Καλώδιο USB TYPE-C
Οδηγίες χρήσης
*Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή τα περιεχόμενα της συσκευασίας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
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Χαρακτηριστικά συσκευής
Σώμα συσκευής από αλουμίνιο
Κονέκτορας 510 από ανοξείδωτο ατσάλι
με αυτορρυθμιζόμενο πόλο
Θύρα φόρτισης USB TYPE-C με λειτουργία
Pass through
Επιλογές λειτουργίας:
Wattage (W) / TC Ni °C / TC Ni °F / TC Ti °C / TC Ti °F /
TC SS °C / TC SS °F / TC M1 °C / TC M1 °F / TC M2 °C /
TC M2 °F / Clock

Ευανάγνωστη LCD οθόνη
Άμεσης απόκρισης κουμπί λειτουργίας
Κουμπί ρυθμίσεων αύξησης (+)
Κουμπί ρυθμίσεων μείωσης (-)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εύρος ισχύος: 5 - 100 watt
Εύρος θερμοκρασίας (TC modes):
100°C - 315°C / 210°F - 600°F
Εύρος ωμικής αντίστασης:
0.1 - 3Ω (Wattage Mode / Clock Mode), 0.05 - 0.35Ω
(TC-Ni Mode), 0.1 - 0.8Ω (TC-Ni Mode), 0.2 - 1.0Ω
(TC-SS / M1 / M2 Mode)
Εύρος TCR: 1 - 999
Μπαταρία: 3000mAh (ενσωματωμένη)
Διαστάσεις: 80 x 40 x 27 mm
Βάρος: 132 gr
Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, Μπλε, Γκρι
Εγγύηση: 12 μήνες
(6 μήνες για την ενσωματωμένη μπαταρία)

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ON/OFF

Πιέζετε το κουμπί λειτουργίας
5 διαδοχικές φορές

Μενού

Πιέζετε το κουμπί λειτουργίας
3 διαδοχικές φορές.
Η ένδειξη του μενού θα αρχίσει να
αναβοσβήνει

Επιλογή
Λειτουργίας

① Όσο είστε στο μενού, με τα κουμπιά
+/- επιλέγετε τρόπο λειτουργίας
② Παρατεταμένη πίεση 3
δευτερολέπτων του κουμπιού
λειτουργίας επιβεβαιώνει την επιλογή

Λειτουργία
Ισχύος (Watt)

Ρυθμίζετε την ισχύ με τα κουμπιά +/-

Λειτουργίες
TC Ni, TC Ti, TC
SS, TC M1, TC
M2

① Όσο είστε στο μενού, πιέστε μία φορά
το κουμπί λειτουργίας για να ορίσετε
τα watt με τα κουμπιά +/② Πιέστε μία επιπλέον φορά το κουμπί
λειτουργίας για να ορίσετε την τιμή
του TCR με τα κουμπιά +/③ Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία με τα
κουμπιά +/-

Λειτουργία
Ρολογιού
(Clock)

① Όσο είστε στο μενού, πιέστε μία φορά
το κουμπί λειτουργίας για να ορίσετε
την ώρα με τα κουμπιά +/② Ρυθμίζετε την ισχύ με τα κουμπιά +/-

Χρήση της Συσκευής
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, πιέζετε γρήγορα πέντε (5) διαδοχικές
φορές το κουμπί λειτουργίας.
Τοποθετήστε έναν ατμοποιητή με υγρό
αναπλήρωσης, χωρίς να σφίγγετε υπερβολικά, και
επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας αναλόγως του
τύπου της αντίστασης (κεφαλής) του ατμοποιητή.
Όταν τοποθετείτε έναν ατμοποιητή, το μήνυμα
«NEW LOAD?» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε
το κουμπί ρύθμισης (+) εάν η αντίσταση (κεφαλή)
του ατμοποιητή είναι καινούργια ή το κουμπί ρύθμισης (-) εάν η αντίσταση (κεφαλή) του ατμοποιητή είναι η ίδια.
Για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας, πιέζετε
γρήγορα τρεις (3) διαδοχικές φορές το κουμπί
λειτουργίας και κατόπιν τα κουμπιά ρύθμισης +/-.
Με παρατεταμένη πίεση του κουμπιού
λειτουργίας επιλέγετε τον επιθυμητό τρόπο
λειτουργίας.
Πιέζετε το κουμπί λειτουργίας και ταυτόχρονα
εισπνέετε ήπια από το επιστόμιο του ατμοποιητή.
Για αποδοτικότερη χρήση, συνιστάται να πιέζετε
το κουμπί λειτουργίας της συσκευής περίπου ένα
(1) δευτερόλεπτο πριν ξεκινήσετε την εισπνοή σας
και να το αφήνετε περίπου ένα (1) δευτερόλεπτο
πριν την ολοκληρώσετε.

Λειτουργία Ισχύος (W)
Σε αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε την ισχύ της
συσκευής σε εύρος 5 - 100 watt και χρησιμοποιείτε ατμοποιητές που διαθέτουν αντιστάσεις
συμβατές με λειτουργία ισχύος. Η αλλαγή της
ισχύος (με βήμα 0.1W) γίνεται χρησιμοποιώντας
τα κουμπιά αύξησης και μείωσης (+/-).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να ξεκινάτε από το χαμηλότερο όριο λειτουργίας του ατμοποιητή σας,
βάσει των προδιαγραφών του, και να ανεβαίνετε
σταδιακά σε ισχύ μέχρι το επιθυμητό επίπεδο,
προσέχοντας να μην ξεπεράσετε το ανώτερο όριο
λειτουργίας της αντίστασης (κεφαλής) του ατμοποιητή. Σε αυτή την επιλογή λειτουργίας δεν είναι
δυνατή η ρύθμιση θερμοκρασίας ατμοποίησης.
Λειτουργίες ελέγχου θερμοκρασίας TC Ni °C / TC
Ni °F / TC Ti °C / TC Ti °F / TC SS °C / TC SS °F / TC
M1 °C / TC M1 °F / TC M2 °C / TC M2 °F
Χρησιμοποιείτε αντιστάσεις (κεφαλές)
ατμοποιητή συμβατές μόνο με την εκάστοτε
λειτουργία (Ni-Ti-SS).
Σε όλες τις λειτουργίες TC (Ni / Ti / SS / Μ1 / Μ2)
μπορείτε να ορίσετε την τιμή του TCR (θερμικός
συντελεστής σύρματος) βάσει του τύπου
σύρματος που χρησιμοποιεί η κεφαλή του
ατμοποιητή. Πολλαπλασιάζετε την τιμή του TCR
του κατασκευαστή επί 105 για να εισάγετε το
σωστό αριθμό.

Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με τα
κουμπιά ρύθμισης +/-.
Σε όλες τις λειτουργίες TC, πιέστε μία φορά το
κουμπί λειτουργίας για να ρυθμίσετε την ισχύ με
τα κουμπιά ρύθμισης +/-. Πιέστε μία επιπλέον
φορά το κουμπί λειτουργίας για να ρυθμίσετε την
τιμή του TCR.
Εργοστασιακή τιμή TCR για TC-Ni: 0620
Εργοστασιακή τιμή TCR για TC-Ti: 0350
Εργοστασιακή τιμή TCR για TC-SS: 0092
Εργοστασιακή τιμή TCR για TC-M1/M2: 0500
Με παρατεταμένη πίεση του κουμπιού
λειτουργίας για τρία (3) δευτερόλεπτα
επιβεβαιώνετε τις ρυθμίσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση διαφορετικού τύπου αντίστασης από την υποστηριζόμενη σε κάθε επιλογή λειτουργίας TC (Ni, Ti, SS) ενδέχεται να προκαλέσει
προβληματική λειτουργία στη συσκευή ή/και καταστροφή της αντίστασης του ατμοποιητή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εγγύηση δεν θα ισχύσει
λόγω λανθασμένης χρήσης.
Λειτουργία Ρολογιού (Clock)
Χρησιμοποιείτε αντιστάσεις (κεφαλές) ατμοποιητή
συμβατές με λειτουργία ισχύος.
Ορίζετε την επιθυμητή ισχύ με τα κουμπιά ρύθμισης +/-, με βήμα 0.1W.
Για να ρυθμίσετε την ώρα, πιέζετε μία φορά το
κουμπί λειτουργίας και κατόπιν τα κουμπιά ρύθμι-

σης +/-. Μεταβαίνετε από τις ώρες στα λεπτά με το
κουμπί λειτουργίας.
Με παρατεταμένη πίεση του κουμπιού λειτουργίας για τρία (3) δευτερόλεπτα επιβεβαιώνετε τις
ρυθμίσεις.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κλείδωμα ρυθμίσεων: Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, κλειδώνετε το μενού και τις ρυθμίσεις πιέζοντας ταυτόχρονα τα κουμπιά αύξησης (+) και
μείωσης (-) για τρία (3) δευτερόλεπτα.
Αναστροφή οθόνης: Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πιέζετε ταυτόχρονα τα κουμπιά λειτουργίας
και αύξησης (+) για τη περιστροφή της οθόνης
κατά 90°. Επαναλάβετε τη διαδικασία για εκ νέου
περιστροφή 90°.
Stealth mode: Με τη συσκευή ενεργοποιημένη,
πιέζετε ταυτόχρονα τα κουμπιά λειτουργίας και
μείωσης (-) για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης. Κατά τη λειτουργία stealth δεν
είναι δυνατή η χρήση των κουμπιών αύξησης (+)
και μείωσης (-).
Φόρτιση
Η ένδειξη της μπαταρίας στην οθόνη σας επιτρέπει
να βλέπετε την υπολειπόμενη διάρκειά της. Όταν η
ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, η συσκευή χρειάζεται φόρτιση.
Για την επαναφόρτιση της συσκευής, τη συνδέετε

με το παρεχόμενο καλώδιο USB TYPE-C σε μία
θύρα USB ή έναν αντάπτορα τοίχου με θύρα USB.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αντάπτορας τοίχου δεν πρέπει να ξεπερνά στην έξοδο του τα 1.5Α/5V (INPUT 1.5A)
καθότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση
λανθασμένης φόρτισης.
ΜΗ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ.
Σύστημα φόρτισης Pass though
Η συσκευή NOBACCO NIXIE προσφέρει λειτουργία φόρτισης pass through (ταυτόχρονη φόρτιση και άτμισμα).
Η φόρτιση pass through μπορεί να μειώσει τη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
Συντήρηση
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιήστε ένα
απορροφητικό χαρτί ή ένα πανί για να καθαρίσετε
τα σπειρώματα της συσκευής και να αφαιρέσετε
τυχόν ακαθαρσίες ή/και υγρασία.

Συμβουλές / Προφυλάξεις
• Σε περίπτωση πτώσης, κρούσης ή σύνθλιψης της
συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει σημειωθεί
ζημιά πριν τη χρησιμοποιήσετε. Όλα τα τμήματα
της συσκευής πρέπει να είναι ασφαλώς και σταθερά προσαρμοσμένα μεταξύ τους. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται εάν διαθέτει μέρη ραγισμένα ή
παραμορφωμένα και τα ελαττωματικά μέρη
πρέπει να αντικατασταθούν πριν τη χρήση της.

• Μην τρυπάτε ή με οποιοδήποτε τρόπο καταστρέφετε το εξωτερικό κέλυφος της συσκευής. Σε
τέτοια περίπτωση επικοινωνήστε με την εταιρεία
NOBACCO.
• Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει μικρά τμήματα.
• Κρατήστε την μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
• Μη βρέχετε ή βυθίζετε σε υγρό τη συσκευή.
• Μεταφέρετε και αποθηκεύετε τη συσκευή ξεχωριστά από μεταλλικά αντικείμενα.
• Μη βραχυκυκλώνετε με καλώδιο ή με οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο τον θετικό (+) και τον
αρνητικό (-) πόλο της συσκευής.
• Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για τη
σύνδεση του ατμοποιητή με την μπαταρία.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τα ενδεδειγμένα για αυτή
τη συσκευή ανταλλακτικά και αξεσουάρ προκειμένου να αποφύγετε τυχόν δυσλειτουργία ή καταστροφή της.
• Το προϊόν αυτό δεν πωλείται ή διαφημίζεται ως
προϊόν διακοπής του καπνίσματος.
• Σεβαστείτε τους τοπικούς νόμους και ρυθμίσεις
που αφορούν τη χρήση της συσκευής και κρατήστε
την ανενεργή όπου απαιτείται.
Οδηγίες αποθήκευσης
• Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από
παιδιά.
• Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε
μέρη με υπερβολική υγρασία ή/και πολύ υψηλές ή
χαμηλές θερμοκρασίες.
• Εάν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τη συ-

σκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε
τον ατμοποιητή και φορτίστε τη μπαταρία. Επανφορτίζετε μια φόρα το μήνα.
Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
Η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται
σε μη καπνιστές και νέους
Οδηγίες Ασφαλείας
Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με υγρό
αναπλήρωσης το οποίο περιέχει νικοτίνη.
Το υγρό αναπλήρωσης δεν προορίζεται για κατάποση. Μην επιτρέπετε στο υγρό αναπλήρωσης να
έρθει σε επαφή με το δέρμα. Να διατηρείτε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές υγιεινής. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια αν αισθανθείτε ναυτία ή τάση προς έμετο κατά τη χρήση της
συσκευής του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Τα υγρά
αναπλήρωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν
πρέπει να αναμιγνύονται με οποιαδήποτε άλλα
υγρά ή ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή
του ηλεκτρονικού τσιγάρου όταν οδηγείτε. Για να
αποφευχθεί πιθανή χορήγηση υπερβολικής δόσης
νικοτίνης, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλες πηγές νικοτίνης (παραδοσιακά τσιγάρα, πούρα, πίπες, έμπλαστρα, ρινικά σπρέι κ.λπ.). Το υγρό αναπλήρωσης να
μην ελευθερώνεται στο περιβάλλον και να μην
απορρίπτεται στην αποχέτευση.

Προειδοποιήσεις για ομάδες κινδύνου
Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με υγρό
αναπλήρωσης το οποίο περιέχει νικοτίνη.
Μην εισπνέετε τον παραγόμενο ατμό εάν είστε αλλεργικοί στη νικοτίνη ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα
υγείας ή εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ενόχληση κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου,
συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Το κάπνισμα και η
χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν συνιστάται κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού.
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η χρήση του
ηλεκτρονικού τσιγάρου από νεαρή ηλικία μπορεί
να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία. Η νικοτίνη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και μερικές
φορές θανατηφόρα, εάν χρησιμοποιηθεί ή καταποθεί από μικρά παιδιά.
Αντενδείξεις
Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με υγρό
αναπλήρωσης το οποίο περιέχει νικοτίνη.
Δεν συνιστάται η χρήση του από άτομα τα οποία
παρουσιάζουν υπερευαισθησία στη νικοτίνη ή σε
άλλα περιεχόμενα συστατικά, είναι σε κύηση, γαλουχία ή πάσχουν από καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια.
Η νικοτίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα που έχουν διαγνωσθεί με: μέτρια
έως σοβαρή ηπατική νόσο, σοβαρή νεφρική νόσο,
καρδιακή νόσο συμπεριλαμβανομένης της στη-

θάγχης και της καρδιακής ανεπάρκειας, πολύ
υψηλή πίεση αίματος, προβλήματα με τον καρδιακό ρυθμό ή παλμό, ασθενείς που έχουν υποστεί
μια πρόσφατη καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό
επεισόδιο, υπερθυρεοειδισμό, διαβήτη, φλεγμονή
του οισοφάγου (σωλήνα μεταξύ του στόματος και
του στομάχου), φλεγμονή της βλεννογόνου του
στομάχου (γαστρίτιδα), έλκος στομάχου, έλκος δωδεκαδακτύλου, δερματικά προβλήματα, μακροπρόθεσμα προβλήματα στο λαιμό, δυσκολία στην
αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφύσημα ή άσθμα.
Παρενέργειες
Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με υγρό
αναπλήρωσης το οποίο περιέχει νικοτίνη.
Πιθανά ανεπιθύμητα συμπτώματα, που ενδέχεται
να παρατηρηθούν σε μερίδα πληθυσμού, κατά τη
χρήση νικοτινούχων υγρών αναπλήρωσης, εξαιτίας
της τοξικότητας της νικοτίνης: ναυτία και τάση
προς έμετο, διαταραχές ύπνου, πονοκέφαλος,
πόνος στο στήθος, διαταραχή γαστρεντερικού συστήματος, ζάλη, κεφαλαλγία, τρόμος, εφίδρωση,
ακανόνιστος καρδιακός παλμός ή ταχυκαρδία,
ωχρότητα, υπέρταση, σπασμοί, αδυναμία, βραδυκαρδία, υπόταση και αναπνευστική ή μυϊκή παράλυση. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν
τυπικά εντός 30 λεπτών έως 2 ωρών μετά από στοματική έκθεση ή να είναι άμεσα μετά από εισπνοή
της νικοτίνης. Η νικοτίνη είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε ΑΜΕΣΩΣ με το
γιατρό σας ή το τμήμα επειγόντων περιστατικών του
τοπικού σας νοσοκομείου.
Εάν ένα παιδί κάτω των 12 ετών κατά λάθος καταπιεί
σκεύασμα που περιέχει νικοτίνη, επικοινωνήστε
ΑΜΕΣΩΣ με το γιατρό σας ή το τμήμα επειγόντων περιστατικών του τοπικού σας νοσοκομείου.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (+30) 210 779 3777
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων στην Κύπρο: 1401
Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη
ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ασφάλεια των προϊόντων μας.
Email επικοινωνίας: sales@nobacco.gr
Κατασκευαστής:
ΝΟΒACCO DESIGN CENTER
Τζαβέλλα 23, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231, Ελλάδα
Τηλέφωνο: (+30) 210 762 2020
E-mail: sales@nobacco.gr
Νομικό πρόσωπο επαφής:
ΝΟΒACCO A.E.
Τζαβέλλα 23, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231, Ελλάδα
Τηλέφωνο: (+30) 210 762 2020
E-mail: sales@nobacco.gr

Εγγύηση
Το προϊόν αυτό έχει περάσει από όλους του προβλεπόμενους ελέγχους ποιότητας και λειτουργίας
πριν διανεμηθεί. Με την αγορά του προϊόντος από
εξουσιοδοτημένο κατάστημα παρέχεται εγγύηση
για αστοχίες υλικού και καλής λειτουργίας. Στα
πλαίσια της εγγύησης αυτής, θα επισκευάσουμε
δωρεάν ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα αντικαταστήσουμε οποιαδήποτε υλικά είναι ελαττωματικά. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φθορές που
έχουν προκληθεί από κακή χρήση ή φυσικές καταστροφές. Επίσης, δεν καλύπτει περιπτώσεις όπου
οποιοσδήποτε πέραν του εξουσιοδοτημένου τεχνικού τμήματος προσπαθήσει να κάνει διορθώσεις ή μετατροπές. Στις περιπτώσεις όπου δεν
ισχύει η εγγύηση, η εταιρεία NOBACCO θα σας
ενημερώσει για το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τον χρόνο εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε
την επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος στο
www.nobacco.gr ή ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ NOBACCO ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Κανένα τμήμα του παρόντος δεν επιτρέπεται να
αναπαραχθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε
οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

