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Σχεδιασμός και Λειτουργικότητα

A: Ψηφιακή Κορνίζα
Έλεγχος και Panel

1 ∧ Πλήκτρο ελέγχου πάνω/μετάβαση σε
επόμενο αρχείο

2 < VOL-/πλήκτρο για κίνηση αριστερά

3 > VOL+/ πλήκτρο για κίνηση δεξιά

4 ►II Play/Pause/OK/ENTER

5 ∨ Πλήκτρο ελέγχου κάτω/μετάβαση σε
προηγούμενο αρχείο

6
ESC/πλήκτρο πίσω
MENU = 2x

7 ON/OFF πλήκτρο

8 SD/MMC/SDHC υποδοχή κάρτας

9 USB (type A)

10 Υποδοχή για αντάπτορα ρεύματος

A B
B: Τηλεχειριστήριο
1 POWER ON/OFF

2 SETUP
Έξοδος από τις ρυθμίσεις
συστήματος

3 ROTATE
Περιστροφή φωτογραφίας
αριστερόστροφα

4
Πλήκτρο
UP

5 ZOOM Λειτουργία zoom +/-

6 Left
Εμφάνιση προηγούμενης
εικόνας

7 OK/ ENTER Πλήκτρο επιβεβαίωσης
8 Right Εμφάνιση επόμενης εικόνας
9 Slide Show Εκκίνηση του Photo Slideshow

10
Πλήκτρο
Down

11 Exit
Επιστροφή στο προηγούμενο
μενού
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Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. της Hama!
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και υποδείξεις. Στη συνέχεια, φυλάξτε αυτό το
εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που πουλήσετε της συσκευή,
παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο στον επόμενο αγοραστή.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείται για τη σήμανση υποδείξεων ασφαλείας ή για να επιστήσει την προσοχή σε
ιδιαίτερους κινδύνους.

Υπόδειξη

Χρησιμοποιείται για τη σήμανση επιπλέον πληροφοριών ή σημαντικών υποδείξεων.

2. Περιεχόμενα Συσκευασίας
• Ψηφιακή Κορνίζα
• 230 V μονάδα παροχής ρεύματος
• Τηλεχειριστήριο
• Οδηγίες Χρήσης

3. Οδηγίες Ασφαλείας
• Το προϊόν προορίζεται για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική.
• Προστατεύστε τη συσκευή από σκόνη, υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες και χρησιμοποιήστε
την μόνο σε στεγνό περιβάλλον.

•Μην πετάτε τη συσκευή και μην την εκθέτετε σε δυνατούς κραδασμούς.
•Μην λειτουργείτε τη συσκευή εκτός των ορίων ενέργειας που δίνονται στις προδιαγραφές.
• Συνδέστε μόνο σε μια υποδοχή που έχει εγκριθεί από τη συσκευή. Η υποδοχή πρέπει να είναι
τοποθετημένη κοντά στη συσκευή και εύκολα προσβάσιμη.

• Αποσυνδέστε το προϊόν από το δίκτυο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Power – αν αυτό δεν είναι
διαθέσιμο, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

• Τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε να μην δημιουργούν κίνδυνο πτώσης.
•Μη λυγίζετε ή κόβετε τα καλώδια
•Μην τροποποιείτε τη συσκευή σε καμία περίπτωση. Κάνοντας αυτό ακυρώνεται η εγγύηση.
•Μην επιχειρείτε επισκευές από μόνοι σας. Αφήστε τους ειδικούς να κάνουν οποιαδήποτε
εργασία.

• Κρατήστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας μακριά από παιδιά εξαιτίας κινδύνου για κατάποση.
• Απορρίψτε τα υλικά της συσκευασίας άμεσα και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
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Προειδοποίηση-Μπαταριές

• Βγάλτε τις άδειες μπαταρίες άμεσα και πετάξτε τις

• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες (η επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) που ταιριάζουν με τον τύπο της
συσκευής.

• Όταν εισάγετε μπαταρίες σημειώστε την σωστή πολικότητα (+ και -) και τοποθετήστε τις
κατάλληλα. Αν δεν το κάνετε σωστά μπορεί να υπάρξει διαρροή ή έκρηξη μπαταρίας.

• Μην υπερφορτίζετε τις μπαταρίες

• Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά

• Μη βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες και κρατήστε τις μακριά από μεταλλικά αντικείμενα

Προειδοποίηση

• Μην ανοίγετε το προϊόν. Μην εξακολουθείτε να λειτουργείτε τη συσκευή αν είναι ελλαττωματική.
Αυτό μπορείτε να το αναγνωρίσετε από καπνό, οσμές ή δυνατό ήχο. Επικοινωνήστε αμέσως με
τον αντιπρόσωπό.

• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν ο αντάπτορας, το καλώδιο σύνδεσης ή το καλώδιο ρεύματος
είναι ελλαττωματικά.

4. Ελλαττωματικά Pixels

Σημείωση

Κατά τη διαδικασία κατασκευής της συσκευής μπορεί να προκληθούν ελλαττωματικά pixels.
Αυτά εκδηλώνονται ως λευκά ή μαύρα pixels τα οποία ανάβουν μόνιμα κατά την προβολή. Στα
πλαίσια της παραγωγής, το 0.01% των pixels επιτρέπεται και δεν θεωρούνται σαν ελάττωμα
του προϊόντος.
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5. Ξεκινώντας

5.1 Στήσιμο
• Βιδώστε το πόδι στην οπή με το σπείρωμα στο πίσω μέρος
• Βγάλτε το προστατευτικό φύλλο από την οθόνη
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια όπου δεν θα γλιστρήσει
•Μην τοποθετείτε άλλο προϊόν πάνω στη συσκευή

5.2 Τοποθέτηση στον Τοίχο
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οπή με το σπείρωμα στο πίσω μέρος της
συσκευής για να την τοποθετήσετε στον τοίχο χρησιμοποιώντας μια VESA-συμβατή βάση
στήριξης.

Τα κατάλληλα VESA θα τα βρείτε στα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σημείωση

• Πριν την τοποθέτηση ελέγξτε ότι ο τοίχος που έχετε επιλέξει είναι κατάλληλος για το βάρος της
συσκευής. Επίσης βεβαιωθείτε ότι δεν περνάνε ηλεκτρικές γραμμές, νερού ή αερίου μέσα από τον
τοίχο σε αυτή την πλευρά.

• Αγοράστε ειδικά υλικά εγκατάστασης από ειδικούς εμπόρους.

• Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημείο που από κάτω περνάνε άτομα.
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5.3 Εισάγοντας τη μπαταρία
• Ανοίξτε τη θήκη για τη μπαταρία του τηλεχειριστηρίου
• Εισάγετε μια μπαταρία κουμπί CR2025, παρατηρώντας την πολικότητα
• Βγάλτε έξω τον διακόπτη επαφής όπως φαίνεται.
• Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα κλείνει εύκολα και σφιχτά.

1

2

5.4 Συνδέοντας την παροχή ρεύματος

Προειδοποίηση

• Χρησιμοποιήστε μόνο την πρίζα που είναι εγκεκριμένη για τη συσκευή. Η πρίζα πρέπει να είναι
τοποθετημένη κοντά στο προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

• Μην εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι ελλαττωματική. (Αυτό είναι
επιτακτικό για όλα τα προϊόντα με 220 V σύνδεση).

Σημείωση

• Η παροχή ρεύματος είναι κατάλληλη μόνο για τάση ρεύματος 100-240V και γι’ αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο. Σημειώστε ότι αντίστοιχος αντάπτορας για κάθε χώρα, μπορεί
να απαιτείται.

• Μπορείτε να βρείτε αντάπτορες στο site της Hama
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6. Λειτουργία

6.1 Χρησιμοποιώντας το μενού.
Η συσκευή μπορεί να διαβάσει τους ακόλουθους τύπου μέσων αποθήκευσης:
• SD/SDHC – κάρτες (έως 32 GB)
• USB μέσα αποθήκευσης

Ανοίξτε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη ON/OFF

Ανοίξτε το κυρίως μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [MENU]. Σε αυτό χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα[◄][►] για να περιηγηθείτε και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
Όταν επιβεβαιώσετε την επιλογή πατώντας [OK] , ένα αντίστοιχο υπόμενου εμφανίζεται. Σε αυτό,
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [▲] ή [▼] για να περιηγηθείτε και επιλέξτε την επιθυμητή γραμμή.
Η επιλεγμένη γραμμή επισημαίνεται με χρώμα.

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας [OK]. Συνήθως ένα πρόσθετο μενού εμφανίζεται, στο
οποίο περιηγείστε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [◄][►][▲][▼] και επιλέγοντας τις επιθυμητές
ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [EXIT] για να βγείτε από το τρέχον μενού. Για μεγαλύτερη ευκολία
η διάρθρωση του μενού βρίσκεται και στο παράρτημα. Μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στο πίσω μέρος ή με το τηλεχειριστήριο.
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6.2 Ρυθμίσεις (Settings)
Για να μπείτε σε μενού ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο [SETUP] στο τηλεχειριστήριό
σας ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [◄][►] στο πίσω μέρος της συσκευής ή το
τηλεχειριστήριο για να μπείτε σε μενού ρυθμίσεων “Settings”.

Το ακόλουθο μενού εμφανίζεται
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Language Επιλέγει την επιθυμητή γλώσσα μενού/ ρυθμίσεων

Photo Sequence
Μενού για να ρυθμίσετε την αλληλουχία των εικόνων: είτε
τυχαία είτε κατά ονομασία

Slide Mode
Λειτουργία που παρουσιάζει μέχρι και τέσσερις εικόνες
ταυτόχρονα

Slide Speed
Επιλέγει το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αλλάζουν οι
εικόνες

Photo Effect
Επιλέγει μεταξύ τριών εφέ χρωμάτων: έγχρωμο,
μονόχρωμο, sepia

Slide Effect Μενού για να ρυθμίσετε την εναλλαγή των εικόνων

Photo Mode Προσαρμόζει την εικόνα να ταιριάζει στην οθόνη

Είδος Οθόνης
Ρυθμίζει την φωτεινότητα, την αντίθεση, τον κορεσμό του
χρώματος και τη σκίαση της συσκευής

Set Time / Date
Μενού για ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

Set Time Format

Auto Power On Ρυθμίστε την ώρα κατά την οποία να ανοίγει και να κλείνει
η συσκευή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: H λειτουργία auto switch on/switch off
θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί!Auto Power Off

Reset Setting Μενού για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Exit
Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων και επιστροφή στο κυρίως
μενού
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7. Λειτουργίες (Functions)

7.1 Φωτογραφίες
συσκευή ξεκινάει την προβολή των φωτογραφιών αυτόματα μόλις εισάγετε ένα μέσο
αποθήκευσης. Αν δεν έχετε συνδέσει μέσο αποθήκευσης η συσκευή χρησιμοποιεί
φωτογραφίες από την εσωτερική μνήμη.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο μενού φωτογραφιών κάνοντας τα παρακάτω βήματα:

• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [◄][►][▲][▼] πάνω στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο για να
επιλέξετε το σύμβολο κι έπειτα πατήστε [OK]

• Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής, εμφανίζεται το slide show (προβολή εικόνων)
κατά την εκκίνηση.

• Πατήστε [EXIT] στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο [MENU] στη συσκευή για να μεταβείτε στην
προεπισκόπηση εικόνων.

• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [◄][►][▲][▼] για να επιλέξετε φωτογραφία και πατήστε το
πλήκτρο [OK] στη συσκευή για να την δείτε.

• ατά τη διάρκεια του Slide show (προβολή εικόνων), πατήστε το [PLAY/PAUSE] στο
τηλεχειριστήριο κι έπειτα κρατήστε πατημένο για περίπου 2 δευτ. το [SETUP] για να δείτε τις
επιλογές για την τρέχουσα εικόνα.

Σημείωση

Μπορείτε να κάνετε επιπρόσθετες αλλαγές στο μενού ρυθμίσεων της μουσικής.
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7.2 Ημερολόγιο (Calendar)
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [◄][►][▲][▼] πάνω στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε το σύμβολο και έπειτα πατήστε το [OK].

Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
• Να αλλάξετε τη χρονολογία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [◄][►].
• Να αλλάξετε το μήνα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [▲][▼].

Σημείωση

• Μπορείτε να κάνετε πρόσθετες αλλαγές σε μενού ρυθμίσεων Ημερολογίου.
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7.3 Φάκελος (Folder)
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [◄][►][▲][▼] πάνω στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε το σύμβολο κι έπειτα πατήστε το [OK].

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [▲][▼] για να επιλέξετε ένα αρχείο κι έπειτα πατήστε το πλήκτρο
[►] στο τηλεχειριστήριο ή το3 στη συσκευή. Ένα νέο μενού εμφανίζεται. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο για να αποθηκεύσετε όλα τα αρχεία από την μονάδα
αποθήκευσης στην εσωτερική μνήμη.

• Επιλέξτε Ja / Yes κι έπειτα πατήστε [OK]για να μεταφέρετε το επιλεγμένο αρχείο από το μέσο
αποθήκευσης στην εσωτερική μνήμη.

• Πατήστε Nein / No για να επιστρέψετε στο επίπεδο του φακέλου.

Σημείωση

Μόνο τα μοντέλα με εσωτερική μνήμη υποστηρίζουν την αποθήκευση δεδομένων. Αυτό το
χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένα μοντέλα.
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8. Επιπλέον Λειτουργίες

8.1 Παραλλαγές για Slide show

8.2 Αιτίες και Διόρθωση Προβλημάτων
Ο ακόλουθος πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εντοπισμό και αντιμετώπιση Προβλημάτων.

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία Λύση

Γε
νι
κέ
ς

Κενή Οθόνη

Η συσκευή είναι κλειστή Ενεργοποιήστε τη συσκευή

Δεν είναι συνδεδεμένος ο
αντάπτορας του ρεύματος

Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας
του ρεύματος είναι
συνδεδεμένος με τη συσκευή

Δεν υπάρχει ρεύμα Ελέγξτε το κουτί με τις
ασφάλειες

Η συσκευή είναι
ελλαττωματική Ενημερώστε το Service

D
PF

Η συσκευή κλείνει

Από στατικό ηλεκτρισμό,
που προκαλείται σε κανονική
λειτουργία (από χαλί, μάλλινο
πουλόβερ), μπορεί η συσκευή
να μπει σε κατάσταση
αναμονής

Σε περίπτωση που η συσκευή
δεν αντιδράσει σε ένστολές
ή εμφανίσει κενή οθόνη,
επαναφέρετε τη συσκευή
πατώντας POWER στο
τηλεχειριστήριο ή στο πίσω
μέρος της συσκευής

Δεν εμφανίζονται οι
εικόνες

Δεν υπάρχει μέσο
αποθήκευσης στη συσκευή Εισάγετε ένα μέσο αποθήκευσης

Το μέσο αποθήκευσης δεν
περιλαμβάνει δεδομένα Ελέγξτε το μέσο αποθήκευσης

Σημείωση

• Επικοινωνήστε με το τμήμα service αν το πρόβλημα παραμένει και μετά τα παραπάνω
βήματα.
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9. Φροντίδα και Καθαρισμός
Η οθόνη της συσκευής βρίσκεται πίσω από προστατευτικό γυαλί
• Καθαρίστε την οθόνη μόνο με στεγνό και απαλό πανί
•Μην ασκείτε πίεση στην επιφάνεια της οθόνης όταν την καθαρίζετε
• Για να αποφύγετε να τραυματίσετε την επιφάνειά της, μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά μέσα ή
καθαριστικά με αλκοόλη όταν την καθαρίζετε.

Σημείωση

Για απαλό καθαρισμό της οθόνης, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα πανί μικροϊνών.

Καθαρίστε την υπόλοιπη συσκευή με ένα στεγνό πανί. Αν η συσκευή είναι πολύ βρόμικη μπορείτε να
το βρέξετε ελαφρώς.

10. Εγγύηση
Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν δίνει καμία εγγύηση για βλάβη που
είναι αποτέλεσμα ακατάλληλης τοποθέτησης, χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών χρήσης και/ή
των οδηγιών ασφαλείας.

11. Υποστήριξη και Service
Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης αν έχετε απορίες Γραμμή: +499091502-5 (Γερμανικά/
Αγγλικά) Επιπλέον πληροφορίες θα βρείτε στο www.hama.com



15

GR

12. Τεχνικές Προδιαγραφές

Σημείωση

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές αλλαγές και αλλαγές στο σχεδιασμό χωρίς
προειδοποίηση.

00118560

Είσοδος Ρεύματος 100-240V AC / 50/60Hz / 0,4A Μεγ.

Έξοδος Ρεύματος 5V DC / 1.0A

Κατανάλωση Ρεύματος < 4.2W

Διαστάσεις 182 x 54 x 157 mm

Βάρος Περίπου 400γρ

Προτεινόμενη θερμοκρασία
περιβάλλοντος για τη συσκευή

0°C - 40°C (32 - 104 F)

Σχετική υγρασία 10 - 80 %

Είδος Οθόνης 20,32 cm (8.0“) 4:3 TFT-LED

Ανάλυση 1024 x 768 (RGB)

Φωτεινότητα 300 cd/m²

Αντίθεση 500 : 1

Μπαταρία Κουμπί CR2025 3V

Συμβατά Μέσα Αποθήκευσης SD/SDHC/MMC

Εξωτερική Σύνδεση USB Typ A, Host

Υποστηριζόμενες Μορφές
Αρχείων

JPEG, JPG (up to 16 MP)
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00095290

Είσοδος Ρεύματος 100-240V AC / 50/60Hz / 0,4A Μεγ.

Έξοδος Ρεύματος 5V DC / 1.0A

Κατανάλωση Ρεύματος < 4.5W

Διαστάσεις
200 x 56 x 165 mm (με τη βάση)
200 x 8 x 165 mm (χωρίς τη βάση)

Βάρος Περίπου 386 γρ

Προτεινόμενη θερμοκρασία
περιβάλλοντος για τη συσκευή

0°C - 40°C (32 - 104 F)

Σχετική υγρασία 10 - 80 %

Είδος Οθόνης 20,32 cm (8.0“) 4:3 TFT-LED

Ανάλυση 1024 x 768 (RGB)

Φωτεινότητα 300 cd/m²

Αντίθεση 500 : 1

Μπαταρία Κουμπί CR2025 3V

Συμβατά Μέσα Αποθήκευσης SD / SDHC / MMC

Εξωτερική Σύνδεση USB Typ A, Host

Υποστηριζόμενες Μορφές
Αρχείων

JPEG, JPG (up to 16 MP)
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00118577

Είσοδος Ρεύματος 100-240V AC / 50/60Hz / 0,4A Μεγ.

Έξοδος Ρεύματος 5V DC / 1A

Κατανάλωση Ρεύματος < 4W

Διαστάσεις 180 x 56 x 123 mm

Βάρος Περίπου 330 γρ

Προτεινόμενη θερμοκρασία
περιβάλλοντος για τη συσκευή

0°C - 40°C (32 - 104 F)

Σχετική υγρασία 10 - 80 %

Είδος Οθόνης 17,78 cm (7“) 16:9 TFT-LED

Ανάλυση 800 x 480 (RGB)

Φωτεινότητα 200 cd/m²

Αντίθεση 200 : 1

Μπαταρία Κουμπί CR2025 3V

Συμβατά Μέσα Αποθήκευσης SD / SDHC

Εξωτερική Σύνδεση USB Typ A, Host

Υποστηριζόμενες Μορφές
Αρχείων

JPEG, JPG (up to 16 MP)
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13. Menüstruktur

Photo
Photo slide show

File
Calendar
Settings

Language
Photo Sequence
Slide Mode
Slide Speed
Photo Effect
Slide Effect
Photo Mode
Display
Set Time / Date
Set Time Format
Auto Power On
Auto Power Off
Reset Setting
Exit
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14. Υποδείξεις απόρριψης
Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:

Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU και 2006/66/EE ενσωματώνεται στο
εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής: Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι
μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές
υποχρεούνται από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία περισυλλογής που έχουν
δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική
νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει
σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες μορφές
χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / Μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του
περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με
τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.
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All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim /Germany

www.hama.com


