
PLANTHOLDER®
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΌ ΓΙΑ ΔΈΣΙΜΟ ΦΥΤΏΝ

1. Ανοίξτε τα πλαστικά μέρη του PlantHolder®.
2. Η ταινία θα πρέπει να τοποθετείται από την κορυφή, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

ΠΏΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΊΑ;



ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΉΡΕΣ; 

1. Πατήστε τη μαύρη βαλβίδα με το ελατήριο και αφαιρέστε την από τη συσκευή.
2. Εισαγάγετε τα παρεχόμενα κλιπ σιδήρου όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
3. Τοποθετήστε το ελατήριο με τη μαύρη βαλβίδα πίσω.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ:

1. Τοποθετήστε την ταινία στην υποδοχή όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
2. Τραβήξτε την ταινία (περίπου μια ίντσα).
3. Πιέστε απαλά τη λαβή της συσκευής για να ασφαλίσετε το λουρί.
4. Χαμηλώστε τη βάση, τοποθετήστε την ταινία στο φυτό όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
5. Πιέστε σταθερά τη λαβή. 



ΠΏΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΠΊΔΑ;

1. Κρατήστε πατημένο το κάτω μέρος του PlantHolder για να απελευθερώσετε το κλιπ.
2. Αντικαταστήστε τη λεπίδα κρατώντας με πένσα, προσέχοντας να μην τραυματιστείτε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ:

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Αποθηκεύστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
3. Χρησιμοποιήστε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται με τη συσκευή.
4. Όταν χρησιμοποιείτε και αντικαθιστάτε τη λεπίδα, σας συμβουλεύουμε να είστε προσεκτικοί για να 

αποφύγετε οποιοδήποτε τραυματισμό.

Για τη σωστή απόρριψη αποβλήτων 
Το σύμβολο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων» στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το 
προϊόν αυτό δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόρριμμα στην ΕΕ. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη 
αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό αυτού 
του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για 
πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις το-
πικές αρμόδιες υπηρεσίες, το Κέντρο απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα, από το οποίο 
αγοράσατε το προϊόν. Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
εφαρμοστέων οδηγιών της ΕΕ. 


