
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Έχετε μπερδέψει τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών σας συσκευών και δεν ξέρετε για ποια 
συσκευή είναι η κάθε οδηγία. Θέλετε να τις βάλετε στη σειρά, γι’ αυτό τις διαβάζετε και βάζετε 
τον αριθμό της κάθε οδηγίας δίπλα στη σωστή συσκευή στον πίνακα που ακολουθεί, όπως στο 
παράδειγμα.  
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: οι αριθμοί που πρέπει να σημειώσετε είναι ΟΚΤΩ (8) χωρίς το παράδειγμα. 
 
Οδηγίες χρήσης συσκευών 
 

 1.   

Χωρίστε τα ρούχα 
ανάλογα με το ύφασμα. 
Αδειάστε τις τσέπες, 
κλείστε φερμουάρ και 
κουμπιά και βάλτε τα 
μέσα στη συσκευή σας. 

 
 2.   

Για να την καθαρίσετε 
χωρίς να την 
καταστρέψετε και να 
βλέπετε καθαρά και 
όπως πρέπει ό,τι σας 
αρέσει, χρησιμοποιήστε 
ένα πολύ μαλακό πανί. 

 
 3.   

Είναι απαραίτητο να 
καθαρίζετε συχνά τον 
απαραίτητο σύντροφο 
του καλοκαιριού. Αν η 
συσκευή σας δεν έχει 
σκόνη, θα σας δροσίζει 
πιο πολύ. 

     

 4.   

Πριν από κάθε 
καθάρισμα, αδειάστε τη 
σακούλα και ύστερα 
από κάθε χρήση 
κλείνετε πάντα το 
διακόπτη. Όταν 
καθαρίζετε, μην 
αφήνετε τη συσκευή 
σας να τραβά μεγάλα 
αντικείμενα. 

 
 5.   

Για να βλέπετε τι γίνεται 
μέσα στη συσκευή σας 
χωρίς ν’ ανοίξετε την 
πόρτα, καθαρίζετε 
συχνά το γυαλί της. 
Αλλά μην ξεχνάτε να 
καθαρίζετε το 
εσωτερικό και τα μάτια 
της συσκευής σας. 

 
 6.   

Η συσκευή σας είναι 
μόνο για να ψήνει 
ψωμί.  
Αν τη χρησιμοποιήσετε 
για κάποιον άλλο 
σκοπό, μπορεί να την 
καταστρέψετε. Μην τη 
βάζετε ποτέ σε νερό, αν 
θέλετε να την 
καθαρίσετε. 

     

 7.   

Στο κάτω μέρος του 
μπολ υπάρχει ένα 
μαχαίρι που γυρίζει με 
μεγάλη ταχύτητα. 
Κόψτε σε μικρά 
κομμάτια τις τροφές 
που θέλετε να 
ανακατέψετε.  
Μην ξεχάσετε να ρίξετε 
νερό, χυμό ή ζωμό. 

 
 8.   

Πριν από την αρχική 
χρήση πλένετε όλα τα 
μέρη της συσκευής 
όπου μπαίνουν 
τρόφιμα.  
Βάλτε μέσα αυτά που 
θέλετε και σε δύο λεπτά 
θα έχετε τη σαλάτα που 
θέλετε ή ψιλοκομμένο 
κρεμμύδι.  

 
 9.   

Τραβήξτε τη σχάρα και 
βάλτε αυτά που θέλετε 
να πλύνετε. Μη βάζετε 
πλαστικά σκεύη.  
Γεμίστε τη θήκη με 
απορρυπαντικό, κλείστε 
καλά την πόρτα και 
γυρίστε το διακόπτη για 
ν’ αρχίσει η λειτουργία. 

 
  



πλυντήριο ρούχων 
1 

παράδειγμα 
ηλεκτρονικός υπολογιστής 

 

ψυγείο  οθόνη τηλεόρασης  

ηλεκτρική σκούπα  λάμπα γραφείου  

ηλεκτρικό σίδερο  φρυγανιέρα  

ανεμιστήρας  ηλεκτρική κουζίνα  

κόφτης λαχανικών  κασετόφωνο  

πλυντήριο πιάτων  μίξερ  

 


