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Επισκόπηση προϊόντος

Δευτερεύον
μικρόφωνο
Φωτεινή ένδειξη

Περιοχή
αφής

Φωτεινή
ένδειξη

Θύρα φόρτισης

Θήκη φόρτισης

Ακουστικά

Βασικό
μικρόφωνο

Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη στο
εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και
οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.
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Οδηγίες
Φόρτιση
• Φόρτιση ακουστικών
Όταν τα ακουστικά τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης, θα ξεκινήσουν αυτόματα
τη φόρτιση.
• Φόρτιση θήκης φόρτισης
Η ένδειξη της θήκης φόρτισης είναι λευκή κατά τη διάρκεια της φόρτισης και
σβήνει όταν είναι πλήρως φορτισμένη.
Έλεγχος στάθμης μπαταρίας
• Ελέγξτε τη στάθμη μπαταρίας των ακουστικών
Αφού συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα τηλέφωνο, μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη της μπαταρίας των ακουστικών στη γραμμή κατάστασης του τηλεφώνου.
Σημείωση: Στη γραμμή κατάστασης του τηλεφώνου εμφανίζεται πάντα η στάθμη της μπαταρίας του ακουστικού με το χαμηλότερο επίπεδο μπαταρίας. Αυτή η
λειτουργία δεν υποστηρίζεται από ορισμένα τηλέφωνα.
• Ελέγξτε τη στάθμη μπαταρίας στη θήκη φόρτισης
Ανοίξτε το καπάκι της θήκης φόρτισης ή τοποθετήστε τα ακουστικά μέσα στη
θήκη φόρτισης.
1. Όταν η φωτεινή ένδειξη της θήκης φόρτισης παραμένει αναμμένη για 5
δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία είναι επαρκής.
2. Η φωτεινή ένδειξη της θήκης φόρτισης αναβοσβήνει λευκή, που σημαίνει
ότι η στάθμη της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι χαμηλή. Παρακαλούμε
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φορτίστε την άμεσα.
• Έλεγχος της στάθμης της μπαταρίας από ένα τηλέφωνο Mi
Μετά την επιτυχή σύνδεση με ένα τηλέφωνο, τοποθετήστε τα ακουστικά στη
θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth
είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο Mi. Κρατήστε το τηλέφωνό σας κοντά στη
θήκη φόρτισης και στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι της θήκης. Θα εμφανιστεί μια
ειδοποίηση στο τηλέφωνό σας, στη συνέχεια μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη
της μπαταρίας των ακουστικών και της θήκης φόρτισης.
Σημείωση: Κατά τον έλεγχο της στάθμης της μπαταρίας στο τηλέφωνό σας,
παρακαλούμε ενημερώστε το τηλέφωνο Mi στην πιο πρόσφατη σταθερή
έκδοση. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται επί του παρόντος μόνο από ορισμένα
τηλέφωνα Mi.
Ενεργοποίηση
Όταν ανοίγετε τη θήκη φόρτισης, τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για πρώτη φορά, τοποθετήστε τα
στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι για να τα ενεργοποιήσετε.
Κατάσταση αδρανοποίησης (Sleep Mode)
Τοποθετήστε τα ακουστικά πίσω στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι.
Tα ακουστικά θα αποσυνδεθούν και θα τεθούν αυτόματα σε κατάσταση
αδρανοποίησης.
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Τοποθέτηση ακουστικών
Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης και τοποθετήστε τα στα αυτιά
σας σύμφωνα με τα σημάδια αριστερό (L) και δεξί (R).
Σημείωση: Αφού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα ξανά στη θήκη
φόρτισης. Αυτό θα επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους και θα σας βοηθήσει να
αποφύγετε την απώλεια τους.
Σύνδεση
• Σύνδεση των ακουστικών σε μια νέα συσκευή
1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, πατήστε παρατεταμένα την
περιοχή αφής του κάθε ακουστικού για 3 δευτερόλεπτα. Η φωτεινή ένδειξη των
ακουστικών αναβοσβήνει λευκή, υποδεικνύοντας ότι τα ακουστικά πρόκειται
να συνδεθούν.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth της συσκευής και στη συνέχεια ανιχνεύστε
και συνδεθείτε στο «Mi TW Earphones 2 Basic». Εάν σας ζητηθεί κωδικός
πρόσβασης, πληκτρολογήστε «0000».
• Σύνδεση των ακουστικών με ένα τηλέφωνο Mi
Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο Mi. Κρατήστε
το τηλέφωνό σας κοντά στη θήκη φόρτισης, στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι της
θήκης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου
για να συνδεθείτε με τα ακουστικά.
Σημείωση: Η δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή
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μόνο από ορισμένα τηλέφωνα Mi, παρακαλούμε ενημερώστε το τηλέφωνο Mi
στην τελευταία σταθερή έκδοση.
• Διακοπή σύνδεσης
Όταν το Bluetooth της συσκευής είναι απενεργοποιημένο ή τα ακουστικά είναι
εκτός εμβέλειας της συσκευής σας, τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σύνδεσης. Αν τα ακουστικά δε συνδεθούν σε καμία συσκευή
εντός 5 λεπτών, θα μπουν σε κατάσταση αδρανοποίησης.
• Αυτόματη σύνδεση
Ενώ τα ακουστικά βρίσκονται στη θήκη φόρτισης, το άνοιγμα του καπακιού
της θήκης φόρτισης θα προκαλέσει την αυτόματη σύνδεση των ακουστικών
με την πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένη συσκευή Bluetooth. Εάν τα ακουστικά
δε συνδεθούν σε καμία συσκευή εντός 5 λεπτών, θα μπουν σε κατάσταση
αδρανοποίησης.
Σημείωση: Εάν τα ακουστικά δε μπορούν να συνδεθούν αυτόματα σε μια
συσκευή, θα χρειαστεί να συνδέσετε χειροκίνητα τα ακουστικά στη συσκευή
που επιθυμείτε μέσω των ρυθμίσεων Bluetooth της συσκευής.
Λόγω των χαρακτηριστικών σύνδεσης του σήματος Bluetooth, σε πυκνά
περιβάλλοντα με παρεμβολές ηλεκτρομαγνητικού σήματος 2.4 GHz, μπορεί να
υπάρξουν περιστασιακές αποσυνδέσεις ή να μην υπάρχει ήχος.
• Εκκαθάριση ιστορικού σύνδεσης
1. Τοποθετήστε το αριστερό και δεξί ακουστικό στη θήκη φόρτισης.
2. Ταυτόχρονα πατήστε παρατεταμένα την περιοχή αφής του αριστερού και
δεξιού ακουστικού για 7 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια αφήστε την περιοχή αφής
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μόλις οι φωτεινές ενδείξεις των ακουστικών ανάψουν με λευκό χρώμα.
3. Έγινε επαναφορά των ακουστικών και διαγραφή του ιστορικού σύνδεσης.
Οι ενδείξεις των ακουστικών αναβοσβήνουν λευκές και τα ακουστικά είναι σε
αναμονή σύνδεσης.

Επισκόπηση λειτουργιών
Εισερχόμενες κλήσεις
Πατήστε απαλά ένα από τα ακουστικά δύο
φορές: Απάντηση / Τερματισμός κλήσεων
Βοηθός μουσικής και φωνής
Ενώ φοράτε και τα δύο ακουστικά: Πατήστε
απαλά το δεξί (R) ακουστικό δύο φορές:
Αναπαραγωγή / Παύση μουσικής
Πατήστε το αριστερό (L) ακουστικό δύο φορές:
Πρόσβαση στον φωνητικό βοηθό
Αφαίρεση ενός ακουστικού: Παύση μουσικής
Ενώ φοράτε ένα ακουστικό:
Πατήστε απαλά το ακουστικό δύο φορές:
Αναπαραγωγή / Παύση μουσικής
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Σημειώσεις:
1. Η λειτουργία του φωνητικού βοηθού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν
η συσκευή σας την υποστηρίζει και για αυτήν τη λειτουργία θα πρέπει να
εκχωρηθεί άδεια στη συσκευή.
2. Όταν χρησιμοποιείτε μόνο το αριστερό ακουστικό, τοποθετήστε το δεξί
ακουστικό στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι.
Προδιαγραφές
Μοντέλο: TWSEJ08WM
Θύρα φόρτισης Type-C
Είσοδος: 5 V = 1 A
Ασύρματη συνδεσιμότητα: Bluetooth 5.0
Προφίλ Bluetooth: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές ήχου: SBC/AAC
Ασύρματη εμβέλεια: 10 m (ανοιχτός χώρος χωρίς εμπόδια)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας των ακουστικών (αυτονομία): Περίπου 5 ώρες
Συνολική διάρκεια ζωής μπαταρίας (με θήκη φόρτισης): Περίπου 20 ώρες
Συχνότητα λειτουργίας Bluetooth: 2402-2480 MHz (για Ε.Ε.)
Μέγιστη ισχύς εκπομπής για BT: 10 dBm (Δήλωση για Ε.Ε.)
Μέγιστη ισχύς εκπομπής για BLE: 10 dBm (Δήλωση για Ε.Ε.)
Καθαρό βάρος 48 g
Αντίσταση: 32 Ω
Χρόνος φόρτισης: Περίπου 1.5 ώρα
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Πληροφορίες για απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)
Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την
Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με
αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό
σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή
τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και
προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Με το παρόν, η Tiinlab δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου TWSEJ08WM
συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης
συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: http://
www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Προειδοποίηση ασφαλείας
• Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τις συσκευασίες μπαταριών σε υπερβολική
θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
• Αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να υπερισχύσει έναντι ενός προστατευτικού μέτρου (όπως πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή
διαβρωτικού ηλεκτρολύτη κλπ).
• Απόρριψη μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή μηχανική θραύση ή κοπή
μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
• Μην αφήνετε μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία το
οποίο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
• Μια μπαταρία που υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα το οποίο
μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
• Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λανθασμένο τύπο.
• Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
• Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας του προϊόντος είναι 40 °C.
Για να αποφύγετε τυχόν βλάβη της ακοής, μην ακούτε σε υψηλά
επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Το σύμβολο υποδηλώνει τάση συνεχούς ρεύματος.

Τα λογότυπα και η λέξη Bluetooth είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG,
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Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Xiaomi Inc. υπόκειται σε
άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτά των
αντίστοιχων κατόχων τους.
Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Κατασκευάζεται από: Tiinlab Acoustic Technology Limited (μια εταιρεία του
οικοσυστήματος Mi)
Διεύθυνση: Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A. Taoyuan Street.
Nanshan District Shenzhen 518055, China
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα: www.
mi.com
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Τα Mi True Wireless Earphones 2 Basic που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται
από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies
Μ.A.E.B.E..
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το
προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη
για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική
αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν
στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. H Info
Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης,
θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα
παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι
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η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές
συνθήκες.
Έναρξη Εγγύησης
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.
Η Εγγύηση ισχύει εφ’ όσον
1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν
έχει παραποιηθεί.
2. To προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies
Μ.A.E.B.E., συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του & από μία σύντομη περιγραφή
της βλάβης.
Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν
1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial
No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου
ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
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5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν
από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως
γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει
1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής
ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο
εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις,
που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση
λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα
φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E..
Όροι μεταφοράς και χρεώσεις
1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση,
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ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση
η Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες της
συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν
καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω,
ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε
περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το
γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν
τον χρήστη.
Λοιποί Όροι
- Η Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται
προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων
και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που
προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω
προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο
πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια
της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515
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Η Xiaomi Inc., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο παρόν
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις

Τοευρωπαϊκές
προϊόν και νόρμες,
η συσκευασία
φέρουν
την παρακάτω ένδειξη.
αλλά και
τροπολογίες.

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε
Κανονιστική
για
χρήστες
στα
γραφεία τηςειδοποίηση
εταιρείας, Αλ.
Πάντου
25, της
176E.E.
71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη
σχετική
ένδειξη
ή στην
http://www.xiaomi-greece.gr
H Xiaomi
Inc., CE
δηλώνει
ότιιστοσελίδα
ο ασύρματος
εξοπλισμός
Απόρριψη
της συσκευής
συμμορφώνεται
με τις βασικές
απαιτήσεις και άλλες σχετικές
Απόρριψη της
συσκευής
Εάν
πάνω 1999/5/EΚ.
στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το
διατάξεις της
οδηγίας
Εάν πάνω στο
προϊόναπόρριψης
ή στη συσκευασία
τουπρέπει
προϊόντος
υπάρχειτο
τοπροϊόν
σύμβολο
σύμβολο
τότε δε θα
να πετάξετε
απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά
μαζί με τα κοινά οικιακά
αλλά να το παραδώσετε
24απορρίμματα,
απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε
στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής
στο κατάλληλο
σημείο
την ανακύκλωση
για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού
καιπερισυλλογής
ηλεκτρονικού για
εξοπλισμού.
Η ανεξέλεγκτη
ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
Η ανεξέλεγκτη
απόρριψη
απόρριψη τέτοιων
προϊόντων
ενδέχεται να
έχει βλαβερές
συνέπειες για
το περιβάλλον καιτέτοιων
την υγεία
των ανθρώπων.
Για
προϊόντων
ενδέχεται
ναπερισσότερες
έχει βλαβερέςπληροφορίες
συνέπειες γιασχετικά
με την ανακύκλωση
του προϊόντος
αυτού,
μπορείτε
να επικοινωνήσετε
με το
το περιβάλλον
και την υγεία
των
ανθρώπων.
Για περισσότερες
δήμο σας, την
υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα
πληροφορίες
από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
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25
χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E..
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