Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε θερμά που δηλώσατε συμμετοχή στο ερευνητικό
πρόγραμμα Recycling@Home (LIFE11 ENV/GR/000950) και δεχτήκατε να
γίνει εγκατάσταση του οικιακού ανακυκλωτή στο σπίτι σας!
Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής που συμμετέχετε, η συσκευή
οικιακής ανακύκλωσης έχει εγκατασταθεί σε 40 νοικοκυριά στο Δήμο
Αμαρουσίου και σε 40 νοικοκυριά στο Δήμο Μάνδρας–Ειδυλλίας.
Συμμετέχοντας στο σύστημα διαχείρισης ανακυκλωσίμων υλικών
Recycling@Home, διαχωρίζουμε από τα απορρίμματά μας:


και συμπιέζουμε με την οικιακή συσκευή που τοποθετήσαμε σπίτι
μας
 τις πλαστικές συσκευασίες & τα Tetra Pak και τις
τοποθετούμε στην κόκκινη σακούλα,
 τις αλουμινένιες και λευκοσιδηρές συσκευασίες βάζοντάς
τις στη μπλε σακούλα και
 τις χάρτινες συσκευασίες και το έντυπο χαρτί τα οποία
βάζουμε στην πράσινη σακούλα.
 τα γυάλινα δοχεία τα οποία και τοποθετούμε ακέραια σε μία κοινή
σακούλα που αντέχει βάρος.
Αφού δεχτούμε τηλεφώνημα από τα αρμόδια κέντρα επικοινωνίας του
έργου για το πότε θα γίνει η επόμενη αποκομιδή, αφήνουμε τις σακούλες
με τα ανακυκλώσιμα υλικά που έχουμε διαχωρίσει σε σημείο έξω από το
σπίτι μας το οποίο έχουμε συμφωνήσει. Οι σακούλες συγκεντρώνονται από
το κλιμάκιο του Δήμου σε χώρο που έχει ειδικά διαμορφωθεί και στη
συνέχεια οδηγούνται σε μονάδες οι οποίες χρησιμοποιούν δευτερογενείς
πρώτες ύλες για την κατασκευή των προϊόντων τους.
Στόχο της πιλοτικής εφαρμογής του έργου αποτελεί η εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση των
οικιακών απορριμμάτων με χρήση της εν λόγω οικιακής συσκευής. Τα
αποτελέσματα της έρευνας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη ενεργό
συμμετοχή σας! Για το λόγο αυτό, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας μέσω της
ηλεκτρονικής
ιστοσελίδας
του
έργου
Recycling@Home
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http://www.recyclingathome.eu/site/index.php/el/epikoinonia
τηλεφωνικών μας κέντρων:

και

των

Τηλεφωνικά κέντρα επικοινωνίας έργου
Recycling@Home
Για τους κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου:
213 2038337, 213 2038331, 210 8023729
Για τους κατοίκους του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας:
213 2014913
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Πιο συγκεκριμένα, η συσκευή η οποία μόλις τοποθετήσατε προορίζεται για
τη διαχείριση ανακυκλωσίμων υλικών από νοικοκυριά (1. πλαστικές
συσκευασίες & Tetra Pak, 2. αλουμινένιες και λευκοσιδηρές συσκευασίες,
και 3. χάρτινες συσκευασίες και έντυπο χαρτί) και χρησιμοποιείται μόνο για
τη συμπίεση ποσοτήτων συνήθων σε νοικοκυριά. Όλες οι οδηγίες χρήσης
που παρουσιάστηκαν αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας
περιλαμβάνονται στο έντυπο υλικό το οποίο έχετε παραλάβει (Οδηγός
διαλογής υλικών, Αφίσα, ανά χείρας Εγχειρίδιο). Για το λόγο αυτό
παρακαλείστε όπως να κρατάτε και φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσης του
οικιακού ανακυκλωτή, οι οποίες περιγράφουν με λεπτομέρεια τον τρόπο
λειτουργίας της συσκευής και αποτρέπεται αυστηρά παρέκκλιση από
αυτές.
Η μη τήρηση των οδηγιών για τη σωστή χρήση της συσκευής αποκλείει την
ευθύνη του σχεδιαστή και του κατασκευαστή για ζημιές που πιθανόν να
προκύψουν από αυτή.
Τέλος, σημειώνεται ότι η συσκευή δεν μπορεί να παραχωρηθεί σε τρίτους.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στην πιλοτική εφαρμογή, δικαιούστε την
κατοχή και χρήση της συσκευής αυτής για 7 μήνες. Σε περίπτωση
αλλαγής της απόφασής σας περί συμμετοχής σας στο πρόγραμμα
Recycling@Home, παρακαλείστε όπως να επικοινωνήσετε άμεσα με τα
αρμόδια τμήματα επικοινωνίας.
3|Σελίδα

Τεχνικά Στοιχεία – Γενικά Χαρακτηριστικά

Κύριο υλικό κατασκευής

Σίδηρος

Τάση (V)

230V AC, 50Hz

Μήκος κυρίως καλωδίου (m)

2

Τύπος πρίζας

Ακροφύσιο με γείωση

Διαστάσεις συσκεής (Υ x Π x Β) (mm) 110 x 26 x 41
Καθαρό βάρος (kg)

50

Αποσπόμενο δοχείο βάρος (kg)

2,240

Μεικτό βάρος (kg)

52,240

Ασφάλεια

Διακόπτης ON/OFF

Έλεγχος λειτουργίας

Μοχλός συμπίεσης

Διατίθεται spare ασφάλεια

Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια συμπίεσης και δεν
ενδείκνυται παρατεταμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς λόγο λειτουργίας
της συσκευής. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα άνω των 12
ετών.

0-12

4|Σελίδα

Κύρια μέρη συσκευής

1) Πέδιλο συμπίεσης
Σιδερένια χυτή κατασκευή.
2) Μοχλός συμπίεσης

3) Κινητήρας
Συγκρότημα κινητήρα – αντλίας για υδραυλική συμπίεση απορριμμάτων.
4) Οδηγοί
Ευθυγράμμιση πεδίλου συμπίεσης για αποφυγή ανεπιθύμητης κάμψης.
5) Λεκάνη λαδιού
6) Ρόδες & φρένο
Τέσσερις (4) ρόδες κύλισης συσκευής με φρένα για ασφαλή ακινητοποίηση της
συσκευής.
7) Ασφάλεια & Διακόπτης
8) Κουτί συμπίεσης
Σιδερένιο αποσπώμενο δοχείο 7,5lt με λαβές. Διατίθεται πλαστικός πάτος για
αύξηση της συμπίεσης.
9) Σακούλες
10) Πάτος κουτιού συμπίεσης
11) Καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
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Οδηγοί

4

Πέδιλο
συμπίεσης

1

5

Λεκάνη
λαδιού

Μοχλός 2
συμπίεσης
6

7
Κινητήρας

Ρόδες
& Φρένο

Ασφάλεια
& Διακόπτης

3
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Κουτί
συμπίεσης

8

Πάτος
κουτιού

10
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9

Σακούλες

Τροφοδοτικό
11 καλώδιο

Προετοιμασία εγκατάστασης



Τοποθετείστε τη συσκευή πάνω σε λεία, σταθερή και μη κεκλιμένη
επιφάνεια, αφού πρώτα ελέγξετε ότι το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος καλύπτει την απόσταση μέχρι την πρίζα χωρίς να εμποδίζει τη
διέλευση των ενοίκων και τυχόν κατοικιδίων εντός της οικίας.



Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται πάντοτε σε όρθια θέση. Σε περίπτωση
τοποθέτησής της υπό κλίση, υπάρχει κίνδυνος διαρροής λαδιού.



Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα παραχωρηθέντα εξαρτήματα
(βλέπε σελ. 6 & 7).



Ασφαλίστε, πιέζοντας προς τα κάτω, το φρένο ασφαλείας (6) στον πίσω
και δεξιό τροχό (Κίνδυνος τραυματισμού από ανατροπή συσκευής).



Επιβεβαιώστε ότι η βασική συσκευή στη θέση που επιλέξατε να την
τοποθετήσατε δεν ολισθαίνει.



Τοποθετείστε το ακροφύσιο στην πρίζα, και βεβαιωθείτε για την παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος και για τη λειτουργία της συσκευής.



Σημαντικές υποδείξεις! Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς πρώτα να
έχετε τοποθετήσει το κουτί συμπίεσης (8) στο θάλαμο συμπίεσης. Η
συμπίεση αντικειμένων στο θάλαμο συμπίεσης χωρίς τη χρήση του
αποσπώμενου δοχείου, ενδέχεται να δημιουργήσει την εκτίναξη
θραυσμάτων.



Γεμίστε το κουτί συμπίεσης (8) πριν την πραγματοποίηση συμπίεσης
τόσο για να επιτευχθεί ομοιόμορφη φόρτιση του συμπιεστή όσο και για
την αύξηση του χρόνου ζωής της συσκευής.



Κατόπιν ολοκλήρωσης της συμπίεσης των υλικών που έχετε διαχωρίσει,
παρακαλείστε όπως να κλείνετε το σχετικό κομβίο για τη διακοπή της
λειτουργίας της συσκευής (7).
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Λειτουργία συσκευής


Ελέγχουμε ότι το ακροφύσιο του καλωδίου (11) είναι τοποθετημένο στην πρίζα
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.



Βάζουμε το διακόπτη λειτουργίας (7) στη θέση ΟΝ, και ακούμε το μηχανικό ήχο
εκκίνησης λειτουργίας της συσκευής.



Ελέγχουμε ότι το πέδιλο συμπίεσης (1) βρίσκεται στη ανώτερη θέση του (βλέπε σελ. 10).



Στην περίπτωση που το πέδιλο συμπίεσης δεν βρίσκεται στην ανώτερη θέση του,
τοποθετούμε το μοχλό (2) στη θέση 1 (δηλ. κίνηση προς τα πάνω) (βλέπε σελ. 10).



Παρατηρούμε ότι το πέδιλο μετακινείται προς τα πάνω (Κίνδυνος τραυματισμού από
εργασίες μέσα στο θάλαμο συμπίεσης κατά τη διάρκεια κίνησης του πεδίλου. Για το λόγο
αυτό απομακρύνουμε τα χέρια μας από το θάλαμο συμπίεσης κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της συσκευής).



Όταν φθάσει στην ανώτερη θέση του, τοποθετούμε το μοχλό στη θέση 0. Το πέδιλο
σταματά να κινείται (βλέπε σελ. 10).



Προσθέτουμε ανακυκλώσιμα υλικά στο κουτί συμπίεσης (8). (Μέγιστη ποσότητα
πλήρωσης τα 7,5lt).



Τοποθετούμε το κουτί στο θάλαμο συμπίεσης με ή χωρίς τον πάτο του κουτιού ανάλογα
με το βαθμό συμπίεσης που θέλουμε να επιτύχουμε (εάν θέλουμε το μέγιστο βαθμό
συμπίεσης, τοποθετούμε τον πάτο στο κουτί).



Κατεβάζουμε το μοχλό στη θέση 2, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία συμπίεσης
των ανακυκλωσίμων υλικών.



Η διαδικασία συμπίεσης έχει ολοκληρωθεί όταν οι οδηγοί (4) του ανακυκλωτή
σταματήσουν να κινούνται περαιτέρω προς τα κάτω (Προσοχή! Βλέπε κεφάλαιο βλάβες).



Ανεβάζουμε το μοχλό στη θέση 1, προκειμένου να ανέβει το πέδιλο στην ανώτερη
θέση του (Κίνδυνος τραυματισμού από την ανοδική κίνηση των οδηγών του πεδίλου. Για
το λόγο αυτό απομακρυνόμαστε από το πάνω μέρος της συσκευής).



Θέτουμε το μοχλό στη θέση 0.



Βάζουμε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF.



Στο τέλος της εργασίας, αφαιρούμε το συμπιεσμένο περιεχόμενο του κουτιού στην
καθορισμένη σακούλα (9). Προσοχή! Σε περίπτωση εγκλωβισμού υλικών στο κουτί
συμπίεσης, απομακρύνετε τα συμπιεσμένα αντικείμενα με χρήση της εγκοπής που
βρίσκεται στο κάτω μέρος του κουτιού (Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρές προεξοχές
αντικειμένων που μπορεί να προκύψουν από τη συμπίεση. Για το λόγο αυτό ελέγχουμε
οπτικά πρώτα το κουτί συμπίεσης & αφαιρούμε τυχόν αιχμηρά αντικείμενα με προσοχή.
Βλέπε κεφάλαιο Αντιμετώπιση βλαβών).
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Επεξηγήσεις-Λεπτομέρειες

Έλεγχος θέσης του πέλματος συμπίεσης
με χρήση του μοχλού

110 cm

Θέση 1: Κίνηση πεδίλου προς τα πάνω

69 cm

Θέση 0: Ακίνητο πέδιλο

Θέση 2: Κίνηση πεδίλου προς τα κάτω

26 cm

41 cm
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Αντιμετώπιση βλαβών
Κίνδυνος τραυματισμού
Πριν την αντιμετώπιση οιασδήποτε βλάβης βγάζουμε το ακροφύσιο του
καλωδίου από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Ένδειξη για πιθανή βλάβη της συσκευής αποτελεί η πορεία κίνησης των οδηγών
(4) του πεδίλου κατά τη διάρκεια της συμπίεσης. Εφόσον παρατηρήσουμε
οιαδήποτε παράταιρη του συνηθισμένου κίνησή τους, ρυθμίζουμε το διακόπτη
λειτουργίας στη θέση OFF και ελέγχουμε τη συσκευή. Ακόλουθα, παρατίθενται
ορισμένες περιπτώσεις βλαβών και αντίστοιχα ο τρόπος αντιμετώπισής τους.
Ωστόσο, για οποιαδήποτε απορία ή και πρόβλημα που παρατηρούμε στη
συσκευή, ειδοποιούμε άμεσα τα κέντρα επικοινωνίας του έργου
Recycling@Home (σελ. 3).
Περίπτωση No1: Η συσκευή δεν λειτουργεί πλέον
Αντιμετώπιση:




Ρυθμίζουμε το διακόπτη λειτουργίας (7) στη θέση OFF.
Απομακρύνουμε το ακροφύσιο του καλωδίου (11) από την πρίζα
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Επικοινωνούμε και ενημερώνουμε τα κέντρα επικοινωνίας της
ομάδας Recycling@Home.

Περίπτωση No2: Προσκόλληση του κουτιού συμπίεσης στο θάλαμο συμπίεσης
Πιθανή αιτία: Εγκλωβισμός υλικού μεταξύ του πεδίλου (1) και κουτιού
συμπίεσης (8)
Αντιμετώπιση:





Ρυθμίζουμε το μοχλό (2) το πέδιλο στην ακίνητη θέση του (Θέση 0).
Ρυθμίζουμε το διακόπτη ασφαλείας και το διακόπτη λειτουργίας στη
θέση OFF.
Απομακρύνουμε το ακροφύσιο του καλωδίου (11) από την πρίζα
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Ελέγχουμε εάν έχει εγκλωβιστεί υλικό μεταξύ του πεδίλου και του
κουτιού συμπίεσης (8).
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Σε περίπτωση που έχει εγκλωβιστεί υλικό μεταξύ του πεδίλου και του
κουτιού συμπίεσης, προσπαθούμε προσεκτικά με το χέρι να
απομακρύνουμε το εγκλωβισμένο υλικό τραβώντας το προς τα κάτω.
Εφόσον έχουμε απομακρύνει το υλικό το οποίο εμποδίζει τη λειτουργία
της συσκευής, ρυθμίζουμε το διακόπτη ασφαλείας και λειτουργίας στη
θέση ON, και συνεχίζουμε με τη διαδικασία της συμπίεσης.
Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας αντιμετώπισης της βλάβης,
επικοινωνούμε άμεσα με τα κέντρα επικοινωνίας της ομάδας
Recycling@Home.

Περίπτωση No3: Ίχνη λαδιού από τη συσκευή
Πιθανή αιτία: Απώλεια λαδιού από τη λεκάνη λαδιού (5) στο πίσω μέρος της
συσκευής.
Αντιμετώπιση:


Εφόσον διαπιστώσετε απώλεια λαδιού, παρακαλείστε όπως να
επικοινωνήσετε άμεσα με τα κέντρα επικοινωνίας της ομάδας
Recycling@Home.
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Καθαρισμός συσκευής
Η συσκευή μπορεί να καθαριστεί μόνο εφόσον βρίσκεται εκτός
λειτουργίας, δηλαδή ο διακόπτης λειτουργίας (7) βρίσκεται στη θέση
OFF, και το ακροφύσιο του καλωδίου (11) έχει αφαιρεθεί από την πρίζα
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Σκουπίζουμε τη βασική συσκευή (σελ. 6)
με ένα πανί λίγο βρεγμένο, και εάν χρειαστεί χρησιμοποιούμε λίγο
απορρυπαντικό πλυσίματος πιάτων. Στη συνέχεια σκουπίζουμε τη
συσκευή προκειμένου να στεγνώσει.
Προσοχή: Η συσκευή μπορεί να καθαριστεί στην εξωτερική της
επιφάνεια καθώς και στο εσωτερικό του θαλάμου συμπίεσης, όχι στα
μηχανικά μέρη της συσκευής (όπως π.χ. στο κάτω και πίσω μέρος).
Καθαρισμός κουτιού συμπίεσης
Αφαιρούμε το κουτί (8) από το θάλαμο συμπίεσης. Στη συνέχεια,
σκουπίζουμε με ένα πανί λίγο βρεγμένο, και ε ά ν χρειαστεί
χρησιμοποιούμε λίγο απορρυπαντικό πλυσίματος πιάτων. Τέλος
σκουπίζουμε το κουτί συμπίεσης να στεγνώσει.
Προσοχή: Η συσκευή και το κουτί συμπίεσης πρέπει να είναι στεγνά
προκειμένου να τεθεί σε χρήση η συσκευή.

Συντήρηση συσκευής
Η συντήρηση της συσκευής πραγματοποιείται από την υπεύθυνη ομάδα
Recycling@Home σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ή εφόσον εσείς
διαπιστώσετε κάποια λειτουργική βλάβη.
Σε τέτοια περίπτωση παρακαλώ όπως να επικοινωνήσετε με τα κέντρα
επικοινωνίας.
Για τους κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου: 213 2038337, 213 2038331,
210 8023729
Για τους κατοίκους του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας: 213 2014913
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Ενδεχόμενοι κίνδυνοι
Συνδέετε και λειτουργείτε τη συσκευή Recycling@Home μόνο με τις εξής
τρεις ροές υλικών, δηλαδή:
i.
Πλαστικές συσκευασίες και Tetra Pak,
ii.
Αλουμινένιες και λευκοσιδηρές συσκευασίες και
iii.
Χάρτινες συσκευασίες (το έντυπο χαρτί δεν χρήζει συμπίεσης),
όπως παρουσιάζονται στον έντυπο Οδηγό διαλογής υλικών και στην Αφίσα.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν το καλώδιό της δεν παρουσιάζει
οιαδήποτε βλάβη. Η συσκευή χρησιμοποιείται από άτομα άνω των 12 ετών
και επιβλέπετε τα παιδιά για την αποφυγή της χρήσης της συσκευής ως
παιχνίδι. Πρόσωπα με σωματόμορφες διαταραχές και διαταραχές στις
αισθήσεις, με μειωμένη νοητική ικανότητα ή με έλλειψη πείρας και
γνώσεων δεν πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς να επιβλέπονται.
Μετά από κάθε χρήση, όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο ή σε περίπτωση
βλάβης απομακρύνετε το ακροφύσιο του καλωδίου (11) από την πρίζα
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Το τροφοδοτικό καλώδιο (11) δεν
επιτρέπεται για λόγους συντήρησης και ασφαλείας να βρίσκεται κοντά σε
αιχμηρές άκρες, σε θερμαινόμενες επιφάνειες ή σε επιφάνειες με υγρά. Οι
επισκευές της συσκευής όπως π.χ. η αλλαγή τροφοδοτικού καλωδίου σε
περίπτωση βλάβης επιτρέπεται να γίνεται μόνο από την εξειδικευμένη
τεχνική ομάδα υποστήριξης του έργου Recycling@Home. Σε περίπτωση
διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και ταυτόχρονης
λειτουργίας της συσκευής, η συσκευή εξακολουθεί να βρίσκεται σε
κατάσταση λειτουργίας, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να κατεβάσετε το
διακόπτη λειτουργίας (7) στη θέση OFF. Αφαιρείτε και αλλάζετε το κουτί
συμπίεσης (8) μόνο όταν το έμβολο συμπίεσης βρίσκεται ακινητοποιημένο
–δηλαδή ο μοχλός βρίσκεται στη θέση 0 και ο διακόπτης λειτουργίας στη
θέση OFF. Μη φέρνετε σε επαφή τη βασική συσκευή με οποιουδήποτε
είδους υγρό (π.χ. μη βυθίζετε τη βασική συσκευή ποτέ μέσα σε νερό, μη
κρατάτε τη βασική συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και μην αφήνετε τη
βασική συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή).
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