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   Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες     χρήσης                       
   πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.  
   Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για  
   μελλοντική αναφορά. 
 
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να επιδιορθώσει αυτή την ηλεκτρική συσκευή. 
Οποιαδήποτε λανθασμένη επιδιόρθωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς κινδύνους 
για τον χρήστη. Πάντα επικοινωνήστε με τμήμα εξυπηρέτησης εξουσιοδοτημένο από 
την B & B Trends για επισκευή. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα οδηγήσει σε 
πλήρη απώλεια της εγγύησης. 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή η συσκευή ως υποκατάστατο  
ιατρικής περίθαλψης. Οι μετρήσεις που λαμβάνονται είναι πληροφοριακές. Παρέχετε 
αυτές τις πληροφορίες στον γιατρό σας. Μην πάρετε μια ιατρική απόφαση μόνος σας 
(για παράδειγμα, να τροποποιήστε το φάρμακο)  
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται από έναν ενήλικα ώστε να αποτρέπεται η χρήση της 
συσκευής ως παιχνιδιού.  
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που υποδεικνύονται στο παρόν 

εγχειρίδιο οδηγιών 
                Ποτέ μην σημαδεύετε τα μάτια. Το υπέρυθρο φως μπορεί να βλάψει το 

οπτικό σας σύστημα  
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, όχι για επαγγελματική 
χρήση.  

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε άλλους εξοπλισμούς που ενδέχεται να 
προκαλέσουν παρεμβολές 
Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε τύπο υγρού. 
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες (> 50ºC ή <0ºC). 
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 
10ºC και 40ºC. 
Η συσκευή δεν πρέπει να υποστεί μεγάλες πτώσεις ή χτυπήματα. Η διάρκεια ζωής του 
προϊόντος εξαρτάται από τον τρόπο χειρισμού της συσκευής (χτυπήματα, καθαρισμός 
κ.λπ.). Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρατηρήσετε εσωτερική ή εξωτερική 
ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι άθικτος πριν από κάθε χρήση. Σε περίπτωση 
βλάβης επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία. 
  

Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας δεν αναβοσβήνει όταν ενεργοποιείτε το 
προϊόν που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Αν ναι, αλλάξτε τις μπαταρίες 
   

Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο, μην επισκευάζετε στο προϊόν. Μόνο 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής 
υποστήριξης της μάρκας μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές ή 
διαδικασίες σχετικά με τη συσκευή.   

Οποιαδήποτε λανθασμένη χρήση ή ακατάλληλος χειρισμός της συσκευής καθιστά την 
εγγύηση άκυρη. Μόνο ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης μπορεί να 
πραγματοποιήσει επισκευές σε αυτό το προϊόν  



Η B&B TRENDS SL δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που μπορεί να 
προκληθεί σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω μη ορθής τήρησης αυτής της συσκευής. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Το θερμόμετρο CT-200 έχει σχεδιαστεί για να διαβάζει τη θερμοκρασία του σώματος 
στο μέτωπο καθώς και σε αντικείμενα. 
Πρώτα ελέγξτε ότι η συσκευή είναι πλήρης και άθικτη. Επικοινωνήστε με το κατάστημα 
από το οποίο αγοράσατε το προϊόν σε περίπτωση αμφιβολίας. Με την αγορά σας 
έχετε αποκτήσει  
• 1 CT-200 θερμόμετρο υπερύθρων  
• 1 εγχειρίδιο οδηγιών 
 
Περιγραφή συσκευής  

1. Ενεργοποίηση με το πάτημα της σκανδάλης 
2. Κάλυμμα για τη θήκη μπαταριών. 
3. Λειτουργία ανάγνωσης. Επιφάνεια (αντικείμενα) ή σώμα. 
4. Αποτελέσματα. 
5. Θέση αποθήκευσης. 
6. Πλήκτρο επάνω 
7. Πλήκτρο φωτισμού. 
8. Πλήκτρο λειτουργίας ανάγνωσης. 
9. Πλήκτρο Κάτω 
10. Η τιμή που αποθηκεύεται στη μνήμη. 
11. Επίπεδο φόρτισης στις μπαταρίες. 
12. Μονάδες (ºC Celsius, ºF Fahrenheit). 
13. Ηχητικά σήματα  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά 
σε κανένα από τα εξαρτήματα. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με 
την υπηρεσία μετά την πώληση ή με έναν από τους εξουσιοδοτημένους διανομείς. 
Αφαιρέστε το προϊόν από την αρχική του συσκευασία, προσέχοντας να μην προκληθεί 
ζημιά σε κανένα μέρος του. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για να αφαιρέσετε 
το προϊόν από το κουτί. Πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε μετρήσεων, το θερμόμετρο 
θα πρέπει να είναι στη θέση του όπου η μέτρηση πρέπει να ληφθεί για τουλάχιστον 30 
λεπτά. Αυτό εμποδίζει τις αλλαγές θερμοκρασίας στα εξαρτήματα του προϊόντος να 
επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Το προϊόν αυτό εκτελεί μέτρηση θερμοκρασίας σε άμεση 
λειτουργία.  
Κανονικές τιμές θερμοκρασίας σώματος:  
Το θερμόμετρο υπερύθρων CT200 επιτρέπει τη λήψη θερμοκρασίας διαφορετικών 
τύπων αντικειμένων, όπως η θερμοκρασία σώματος ενός ατόμου. Η θερμοκρασία 
σώματος ποικίλει σε κάθε άτομο λόγω διαφόρων παραγόντων όπως το φύλο, η ηλικία, 
ο τύπος του δέρματος, η ώρα της ημέρας, το κανονικό επίπεδο φυσικής 
δραστηριότητας ή η διατροφή.  
Πραγματοποιώντας μια μέτρηση:  
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να πραγματοποιήσετε μια μέτρηση:  
1. Τοποθετήστε το θερμόμετρο στην επιφάνεια που θέλετε να μετρήσετε τη 

θερμοκρασία και τραβήξτε την σκανδάλη του πιστολιού (1). Αν πρόκειται για 



θερμοκρασία σώματος, συνιστάται η λήψη της θερμοκρασίας με απευθείας 
εφαρμογή στο μέτωπο από απόσταση μεταξύ 5 και 8cm. Βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να επηρεάζουν την εσφαλμένη ανάγνωση της θερμοκρασίας 
(ιδρώτας, τρίχα, μακιγιάζ, τρυπήματα ή άλλα αντικείμενα).   

2. Διαβάστε την τιμή της ένδειξης που αναγράφεται στο θερμόμετρο. Βεβαιωθείτε ότι η 
ένδειξη ανάγνωσης είναι σωστή (3). Εάν έχει ληφθεί η θερμοκρασία ενός σώματος, 
θα πρέπει να εμφανίζεται η θερμοκρασία του σώματος και εάν αντίθετα έχει ληφθεί 
μια θερμοκρασία αντικειμένου, δεν θα πρέπει να εμφανίζεται θερμοκρασία σώματος. 
Στην περίπτωση που δεν υποδεικνύεται η σωστή λειτουργία, θα πρέπει να αλλάξετε 
πατώντας το πλήκτρο (8) πραγματοποιώντας μια επιπλέον μέτρηση.  

Επαναλάβετε τη μέτρηση εάν δεν εμπιστεύεστε την εγκυρότητα των τιμών ανάγνωσης. Σε 
περίπτωση που πιστεύετε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι σωστά, μεταφέρετε τη συσκευή 
σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να βαθμονομείται από το 
χρήστη. 
Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα χωρίς να 
πιέσετε τα πλήκτρα. 
 
Αντικατάσταση μπαταριών:  
Ανοίξτε το κάλυμμα που βρίσκεται στη λαβή του θερμομέτρου και τοποθετήστε δύο 
μπαταρίες AAA. Κλείστε το κάλυμμα μόλις εισαχθούν οι μπαταρίες. Εκτελέστε αυτή την 
εργασία όταν η μπαταρία έχει εξαντληθεί ή όταν εμφανίζεται το σύμβολο χαμηλής 
μπαταρίας στην οθόνη LCD (11).  
 
Μηνύματα λάθους:  
  Όταν λαμβάνετε μια μέτρηση θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας αυτό το  
θερμόμετρο, μπορεί να εμφανιστεί ένα από τα δύο μηνύματα σφάλματος που 
εμφανίζονται παρακάτω:  
“Hi” (Υψηλή) δείχνει ότι η μέση τιμή ξεπερνά τη μέγιστη τιμή του εύρους μετρήσεων. 

Εάν επιλεγεί η λειτουργία Θερμοκρασία σώματος, υποδεικνύει ότι η 
θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 42,9 ° C / 109,2 ° F. Διαφορετικά, αν 
επιλεγεί η λειτουργία Επιφάνεια / αντικείμενο, η συσκευή υποδεικνύει ότι η 
θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 100ºC / 212ºF.  
“Lo” (Χαμηλή) δείχνει ότι η μέση τιμή είναι μικρότερη από τη μέγιστη τιμή του 
εύρους μετρήσεων. Εάν επιλεγεί η λειτουργία Θερμοκρασία σώματος, 
υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 32ºC / 89,6ºF. 
Διαφορετικά, αν επιλεγεί η λειτουργία Επιφάνεια / αντικείμενο, η συσκευή 
υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 0ºC / 32ºF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περιστασιακά, η θερμοκρασία επιφάνειας που μετριέται δεν βρίσκεται πραγματικά εκτός 
του εύρους θερμοκρασιών, αλλά το θερμόμετρο το ερμηνεύει ως τέτοιο και εμφανίζεται 
ένα από τα παραπάνω μηνύματα σφάλματος. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένοι 
τρόποι για την επίλυσή τους: 
 
 
  
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗ 

  

 Πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ  
του θερμομέτρου και της 
επιφάνειας. 

Πραγματοποιήστε τη μέτρηση έχοντας 
τη σωστή απόσταση(5-8cm). 
  

  

 Υπήρξε ξαφνική 
 αλλαγή θερμοκρασίας στο 
 θερμόμετρο 

 Αφήστε το θερμόμετρο στο δωμάτιο 
 όπου πρέπει να ληφθεί η μέτρηση 
 περίπου 30 λεπτά   & επαναλάβετε τη 
μέτρηση.  

   
  
  

 Η θερμοκρασία έχει ληφθεί 
σε μια φωτεινή επιφάνεια. 

 

Η μέτρηση σε  φωτεινή επιφάνεια δεν 
μπορούν να ληφθεί με το υπέρυθρο 
θερμόμετρο. Πάρτε τη θερμοκρασία 
χρησιμοποιώντας άλλα μέσα. 
 

  

  
Κατά τη λήψη μέτρησης  
θερμοκρασίας σώματος 
ιδρώτας, τρίχες, 
τρυπήματα ή οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο μπορεί να 
επηρεάσει τη μέτρηση. 
 

Αφαιρέστε τυχόν στοιχεία από το 
περιοχή που μπορεί να προκαλέσει 
εσφαλμένη μέτρηση του θερμόμετρου 
και λάβετε τη μέτρηση πάλι. 
 

  

Ο φακός έχει λερωθεί 
 Καθαρίστε προσεκτικά τον φακό 

  

 
Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη χρήση, τη συντήρηση, τη διαμόρφωση ή τη 
δυσλειτουργία της συσκευής, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής 
υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας www.daga.eu 

 
 
 
 



Αποθήκευση μετρήσεων:  
Αυτή η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει συνολικά 32 τιμές θερμοκρασίας. Οι τιμές 
αποθηκεύονται αυτόματα καθώς λαμβάνονται οι μετρήσεις και στην περίπτωση που η 
μνήμη είναι πλήρης, η νεότερη ανάγνωση θα αντικαταστήσει την παλαιότερη. Κάθε 
φορά που λαμβάνεται μια ένδειξη, εμφανίζεται στο κάτω δεξιό τμήμα (10) της οθόνης 
LCD και η θέση αποθήκευσης εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία (5). 
 
Πατήστε τα πλήκτρα (6) και (9) όταν το θερμόμετρο είναι ενεργοποιημένο για 
πρόσβαση στη μνήμη. Μπορείτε να μετακινήσετε όλες τις αποθηκευμένες αναγνώσεις 
χρησιμοποιώντας και τα δύο πλήκτρα. 
 
Ρυθμίσεις:  
Μπορείτε να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής για να αλλάξετε τις μονάδες 
θερμοκρασίας, να διαμορφώσετε έναν συναγερμό, να βαθμονομήσετε τη συσκευή ή να 
ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον ήχο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το 
μενού, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο MODE (8) για μερικά δευτερόλεπτα. Η ένδειξη 
"F1" θα εμφανιστεί στην οθόνη μετά από ένα ηχητικό σήμα. Είναι το πρώτο στοιχείο 
που μπορεί να προσαρμοστεί. Πατώντας πάλι το πλήκτρο Mode (8), θα μπορείτε να 
μετακινηθείτε από το μενού ρυθμίσεων και να περάσετε από τα υπόλοιπα στοιχεία που 
μπορείτε να ρυθμίσετε. 
 
F1. Ρύθμιση του συναγερμού: Μόλις εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων,  όταν στην 
οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "F1", η συσκευή θα είναι έτοιμη για να επιλέξετε τη 
θερμοκρασία του σώματος από την οποία επιθυμείτε να ακούγεται η ηχητική 
ειδοποίηση κατά την ανάγνωση. Πατώντας τα πλήκτρα επάνω (6) και κάτω (9) 
μπορείτε να τροποποιήσετε την προειδοποιητική θερμοκρασία ανά διαστήματα 0.1ºC / 
0.1ºF. Η προκαθορισμένη τιμή είναι 38ºC / 100.4ºF. 

   F2. Βαθμονόμηση συσκευής:  Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει μη   
   φυσιολογικές θερμοκρασίες επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο  τεχνικό τμήμα  
   service 
   F3. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου:  Μόλις μπείτε στο  
    μενού ρυθμίσεων το  "F3"  εμφανίζεται στην οθόνη και η  συσκευή  θα  είναι   
    έτοιμη για  ενεργοποίηση ή  απενεργοποίηση  του ήχου.  Πατώντας  το  
    πλήκτρο επάνω (6) ή προς τα κάτω 
    (9) ο ήχος θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί.  
    F4. Αλλαγή λειτουργίας: Μόλις μπείτε στο μενού ρυθμίσεων, όταν το  
   "F4" εμφανίζεται στην οθόνη η συσκευή θα είναι έτοιμη για να  
    Αλλαγή λειτουργίας. Πατώντας το πλήκτρο επάνω (6) ή κάτω (9) η  
    συσκευή θα αλλάξει μεταξύ θερμοκρασία σώματος ή επιφάνεια /  
    αντικείμενο (SurF). 
   Αλλάζοντας μονάδα μέτρησης: PΠατήστε και κρατήστε το πλήκτρο της λειτουργία   
   μέτρησης για μερικά δευτερόλεπτα για να γίνει η αλλαγή από ºC σε ºF και αντίθετα. 
 

 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 Εύρος μέτρησης 
Θερμοκρασία σώματος: 32.0ºC – 42.9ºC 
(89.6ºF –109.2ºF) 

 
Θερμοκρασία επιφάνειας: 0.0ºC – 
100.0ºC (32.0ºF– 212.0ºC) 

  

Ακρίβεια  Θερμοκρασία σώματος: ±0.2ºC (±0.4ºF) 
 Θερμοκρασία επιφάνειας: ±1ºC (±1.8ºF) 
  

Ανάλυση οθόνης 0,1ºC/ºF 
  

Μνήμες 32 
  

Συνθήκες λειτουργίας Από 10ºC έως 40°C 
 Υγρασία μικρότερη από 80% 
  

Συνθήκες αποθήκευσης και 
μεταφοράς Από -25ºC έως 55°C 

 Υγρασία μικρότερη από 90% 
  

Ισχύς 2 AAA μπαταρίες (LR03) 
  

Auto-power off 30 s 
  

Χρόνος μέτρησης 0,5 s 
  

 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα 93/42 / ΕΟΚ. 
       

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Αποθηκεύστε το προϊόν σε καθαρό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Αυτό το προϊόν μπορεί να καθαριστεί μόνο με το χέρι, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό 
πανί που έχει εμποτιστεί σε ήπιο σαπούνι. Για τον καθαρισμό της συσκευής σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση λειαντικών προϊόντων καθαρισμού, λειαντικών 
βουρτσών, διαλυτών, βενζολίου, διαλυτικού ή αλκοόλης. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε 
νερό για να την καθαρίσετε ή να την βρέχετε υπερβολικά. Μην επαναχρησιμοποιείτε τη 
συσκευή προτού στεγνώσει τελείως  
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν στέγνωσε καλά μετά τον καθαρισμό και είναι έτοιμο για 
χρήση ή αποθήκευση. 
Κρατήστε το φακό καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη. 

 



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Μην απορρίπτετε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Επικοινωνήστε με ένα 
κέντρο βιολογικής συλλογής που βρίσκεται κοντά στο σπίτι σας και απορρίψτε 
σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19 / ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) για να συμβάλετε στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Ζητήστε από τον διανομέα σας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες 
μεθόδους απόρριψης συσκευασιών και απορριμμάτων χρησιμοποιημένων συσκευών. 
Ελπίζουμε ότι θα είστε ικανοποιημένοι με αυτό το προϊόν. 

 
 

Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση. 
 
     
Εφαρμογή BF.              
Το προϊόν μπορεί να περιέχει μπαταρίες. Αφαιρέστε τες πριν από την απόρριψη 
του προϊόντος και απορρίψτε σε ειδικά εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό κάδους 
product may contain batteries. Remove them before disposing of the product and 
dispose in special containers approved for this purpose.     
Προστασία από την υγρασία. 
 
     
 
Η σήμανση CE πιστοποιεί ότι συμμορφώνεται με την οδηγία 93/42 / 
ΕΟΚ. 
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   Κατασκευαστής. 
    
    
    

    
   Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην EU. 
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Απόρριψη αποβλήτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 
2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού    
Μέτρηση στο μέτωπο. 
 
     
Θερμοκρασία αποθήκευσης. 
 
 
 
    
  
Lot.  
 
  

  
Προσοχή.  
  

B&B Trends, S.L.     
   0434 

Catalunya 24, P.I. Ca N’Oller  

08130 Santa Perpètua de Mogoda  
Barcelona - SPAIN   
 
Shenzhen Brav Electronic Technologies Co., Ltd 
ADD: 4th Floor, 11block, Tongfuyu Industrial Park, 
Lezhujiao, Baoan, Shenzhen, China.  
Lotus Global Co., Ltd. 1 Four Seasons Terrace, West 
Drayton, Middlesex, London UK,UB7 9G



ΕΓΓΥΗΣΗ 
Η B & B TRENDS, SL. εγγυάται τη συμμόρφωση του προϊόντος αυτού για το σκοπό για τον 
οποίο προορίζεται για περίοδο δύο ετών. Σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια της παρούσας 
εγγύησης, έχετε το δικαίωμα να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε το προϊόν χωρίς χρέωση αν 
δεν είναι διαθέσιμος, εκτός αν μία από αυτές τις επιλογές αποδειχθεί αδύνατη ή δυσανάλογη. 
Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε μείωση της τιμής ή ακύρωση της 
πώλησης, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί απευθείας με τον πωλητή πωλήσεων. Αυτό 
καλύπτει επίσης την αντικατάσταση των ανταλλακτικών, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει 
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συστάσεις που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο και στις δύο 
περιπτώσεις και δεν έχει αλλοιωθεί από τρίτους που δεν έχουν πιστοποιηθεί από την B & B 
TRENDS, SL. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή σύμφωνα 
με τις διατάξεις του νόμου 23/2003 της 10ης Ιουλίου 2003 σχετικά με τις εγγυήσεις για την 
πώληση καταναλωτικών αγαθών στην ισπανική επικράτεια.  
ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
Για την επισκευή του προϊόντος, ο καταναλωτής πρέπει να μεταβεί σε τεχνική υπηρεσία 
εξουσιοδοτημένη από την B & B TRENDS, SL. καθώς οποιαδήποτε κακή μεταχείριση από 
πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την B & B Trends SL, κατάχρηση ή 
ακατάλληλη χρήση, θα οδηγούσε στην ακύρωση αυτής της εγγύησης. Για την 
αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων αυτής της εγγύησης πρέπει να παραδοθεί 
δεόντως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από το τιμολόγιο, το εισιτήριο αγοράς ή το 
δελτίο παράδοσης. 
Για να απαιτήσουμε την τήρηση των διατάξεων της εγγύησης 2 ετών από την παράδοση του 
προϊόντος, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει τον πωλητή για την έλλειψη 
συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενέργειες γίνονται εντός της νόμιμης 
προθεσμίας της εγγύησης. Αυτή η εγγύηση πρέπει να παραμείνει στον χρήστη, καθώς και το 
τιμολόγιο, το εισιτήριο αγοράς ή το δελτίο παράδοσης για να διευκολυνθεί η άσκηση αυτών 
των δικαιωμάτων. Για τεχνική εξυπηρέτηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση εκτός του 
ισπανικού εδάφους, παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας στο σημείο πώλησης όπου 
αγοράσατε το προϊόν απευθείας, ή επικοινωνήστε με την B & B TRENDS, SL   
Όνομα  
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