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 Safety information
• Warning! None of the packaging or fastening 

materials are part of the product itself, and 
must always be removed for safety reasons 
before the product is used.

• Check the product for damage or wear before 
each use. Only use the product if it is in perfect 
condition!

• No modifications may be made to the product!
• Not a toy for children!
• Keep away from children!
• The product may only be used for its intended 

purpose.
• Never leave your child unattended with the 

product. 
• The LED is not replaceable.
• Please mind your fingers when replacing the 

batteries or filling the product. There is a risk of 
injury from crushing.

  Battery warning notices!
• Remove the batteries when they are flat, or 

if the product is not in use for an extended 
period.

• Do not use different types or brands of battery 
or new and used batteries together or batteries 
with different capacities as these can leak and 
cause damage. 

• Ensure the polarity (+/-) is correct when insert-
ing the batteries.

• Replace all batteries at the same time and 
dispose of the old batteries as prescribed.

• Warning! Batteries must not be charged or re-
activated by other means, taken apart, thrown 
into fire or short-circuited.

• Always keep batteries out of reach of children.
• Do not use rechargeable batteries!

• Cleaning and maintenance must not be carried 
out by children without supervision. 

• Clean the battery and device contacts as 
needed and before inserting.

• Do not expose the batteries to extreme condi-
tions (e.g. radiators or direct sunlight). Other-
wise there is an increased risk of leakage.

• Batteries can be life-threatening if swallowed. 
Therefore, store batteries in a place inaccessi-
ble to small children. Medical attention must be 
sought immediately if a battery is swallowed.

  Danger!
• Handle damaged or leaking batteries with ex-

treme caution and dispose of them properly as 
soon as possible. Wear gloves when doing so.

• If you come into contact with battery acid, 
wash the affected area with soap and water. If 
battery acid gets in your eye, rinse it with water 
and seek medical attention immediately!

• The connection terminals must not be short-cir-
cuited.

Replacing the batteries (Fig. A)
WARNING! Observe the following 
instructions to avoid mechanical and 
electrical damage to the product.

  Danger!
Remove the plastic film (1d) from the battery 
compartment (1a) before using the product for 
the first time.
When the batteries are flat, you can replace 
them. 
1. Carefully remove the right ear from the product 

to open the battery compartment. 
2. Carefully remove the flat batteries (3) from the 

battery compartment.

Congratulations!  
You have chosen to purchase a high-quality prod-
uct. Familiarise yourself with the product before 
using it for the first time.

Read the following instructions for 
use carefully.

Use the product only as described and only 
for the given areas of application. Store these 
instructions for use carefully. When passing the 
product on to third parties, please also hand over 
all accompanying documents.

Package contents
1 x waste bag dispenser (1)
1 x waste bag roll (2)
2 x battery (3V  CR2016) (3)
1 x fastening band (4)
1 x instructions for use

Technical data
Dimensions: approx. 10.2 x 5.4 x 9.3cm 
(L x W x H)
Battery power supply: 2 x 3V  CR2016

 Symbol for DC voltage
Delta-Sport Handelskontor GmbH 
hereby declares that this product meets 
the following basic requirements, as 

well as other important regulations:
2014/30/EU – EMC Directive 
2011/65/EU – RoHS Directive 

 Date of manufacture (month/year):  
06/2021

Intended use
The product serves as a portable waste bag dis-
penser and is equipped with a light. The product 
is not intended for commercial use. 

The guarantee period is not extended by any 
repairs carried out under the guarantee, under 
statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. 
This also applies to replaced and repaired parts.
If you wish to make a claim please first contact 
the service hotline mentioned below or contact 
us by e-mail. If there is a guarantee case, then 
the product will be repaired or replaced free 
of charge to you or the purchase price will be 
refunded, depending on our choice.
Your legal rights, in particular guarantee claims 
against the respective seller, are not limited by this 
guarantee.
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3. Replace them with new batteries (not included 
in the package contents).

Note: pay attention to the plus/minus poles of 
the batteries and to their correct insertion. The 
batteries must be completely inside the battery 
holder.
4. Place the battery compartment with the new 

batteries back into the product. 

Use
Warning! Before using the product for 
the first time, remove the protective film 
(1d) on the battery (3) in the battery 
compartment (1a) (Fig. A). 

Light (Fig. B) 
Press the left ear (1b) of the product (1) down to 
activate the LED light in the eye (1c). The LED light 
turns off once you release the ear.
Waste bag dispenser (Fig. C)
When the waste bag roll (2) is used up, you can 
fill the product with a commercially available 
waste bag roll (with 10 bags).
1. Carefully remove the back part of the product 

(Fig. C). 
2. If necessary, remove the adhesive film from the 

first bag of the new waste bag roll.
3. Place it on the position peg (1e).
4. Stick the fastening pin (1f) onto the position 

peg and press the back part of the product 
firmly.

5. Remove the open end of the first bag from the 
bottom of the product.

6. Carefully tear the bag from the waste bag roll.
Fastening band (Fig. C)
Fasten the product (1) with the fastening band (4) 
to pockets, belt loops or leads, for example.

Storage, cleaning
When not in use, always store the product dry, 
clean, without batteries and at room temperature. 
Do not clean the inside of the product. Clean the 
outside of the product with a dry cloth. Do not use 
any liquids. 
IMPORTANT! Never clean the product with harsh 
cleaning agents.

Disposal
In the interest of protecting the environ-
ment, do not throw your product into the 
household waste once you are finished 

with it, but rather take it to a specialty disposal 
facility. Find out about collection sites and their 
hours of operation from your local authority.
Defective or used batteries must be recycled 
pursuant to Directive 2006/66/EC and changes 
to it. Return batteries and/or the product via the 
collecting sites provided. Packaging materials, 
such as plastic bags, must be kept away from 
children. Keep the packaging materials out of 
reach of children.

Environmental damage caused by 
improper disposal of batteries! Batteries 
may not be disposed of with household 

waste. They may contain toxic heavy metals and 
are subject to hazardous waste treatment. The 
chemical symbols of the heavy metals are as 
follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. 
Dispose of used batteries at a municipal 
collection site.

Dispose of the product and packaging in 
an environmentally friendly manner.

Note the label on the packaging 
materials when separating waste, as 
these are labelled with abbreviations (a) 

and numbers (b) with the following meaning: 
1–7: plastics/20–22: paper and card-
board/80–98: composite materials.
The product and the packaging materials can be 
recycled, dispose of them separately for better 
treatment of waste. The Triman logo only applies 
to France. Find out how to dispose of the used 
product from your municipal or city administra-
tion.

Notes on the guarantee and 
service handling
The product was produced with great care and 
under continuous quality control. DELTA-SPORT 
HANDELSKONTOR GmbH gives private end 
customers a three-year guarantee on this product 
from the date of purchase (guarantee period) in 
accordance with the following provisions. 
The guarantee is only valid for material and 
manufacturing defects. The guarantee does not 
cover parts subject to normal wear and tear that 
are thus considered wear parts (e.g. batteries) 
or fragile parts such as switches, rechargeable 
batteries, or parts made of glass.
Claims under this guarantee are excluded if the 
product has been used incorrectly, improperly, or 
contrary to the intended purpose, or if the provi-
sions in the instructions for use were not observed, 
unless the end customer proves that a material or 
manufacturing defect exists that was not caused 
by one of the aforementioned circumstances.
Claims under the guarantee can only be made 
within the guarantee period by presenting the 
original sales receipt. Please therefore keep the 
original sales receipt. 
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ΘΉΚΉ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ
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Οδηγίες χρήσης
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Οι αξιώσεις εγγυήσεως ισχύουν μόνο εντός του 
χρόνου εγγυήσεως και με την υποβολή της γνή-
σιας απόδειξης αγοράς. Παρακαλείσθε, λοιπόν, 
όπως φυλάξετε τη γνήσια απόδειξη αγοράς. 
Σε περίπτωση παραπόνων, απευθυνθείτε αρχικά 
στην κάτωθι ανοιχτή γραμμή τηλεφωνικής εξυπη-
ρέτησης ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email. 
Εάν υφίσταται θέμα εγγυήσεως, θα επισκευάσουμε 
ή θα αντικαταστήσουμε δωρεάν το προϊόν ή θα 
επιστρέψουμε το ποσό αγοράς – σύμφωνα με την 
κρίση μας. Λοιπά δικαιώματα εκ της εγγυήσεως 
δεν υφίστανται.
Τα νόμιμα δικαιώματά σας, ειδικά οι αξιώσεις 
εγγυήσεως έναντι του εκάστοτε πωλητή, δεν περιο-
ρίζονται λόγω της παρούσας εγγύησης.
Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με 
το NOMO 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου η περί-
οδος της εγγύησης. Μετά την λήξη της εγγύησης 
προκύπτουσες επισκευές είναι με κόστος.
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Υποδείξεις ως προς την  
απόρριψη

Μην απορρίψετε το χρησιμοποιημένο 
προϊόν σας στα οικιακά απορρίμματα. 
Ακολουθήστε έναν τρόπο φιλικό προς το 

περιβάλλον για την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα κέντρα 
περισυλλογής και τις ώρες λειτουργίας τους στην 
αρμόδια διοικητική αρχή σας. 
Οι ελαττωματικές ή χρησιμοποιημένες μπατα-
ρίες/συσσωρευτές πρέπει να ανακυκλώνονται, 
σύμφωνα με την Οδηγία 2006/66/ΕΚ και τις 
τροποποιήσεις τις. Επιστρέψτε τις μπαταρίες/τους 
συσσωρευτές ή/και το προϊόν στις εγκαταστάσεις 
περισυλλογής. Τα υλικά συσκευασίας, όπως π.χ. 
οι σακούλες από σελοφάν, δεν προορίζονται για 
παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να φυλάσ-
σονται μακριά από τα παιδιά.

Ζημιά στο περιβάλλον λόγω εσφαλμένης 
απόρριψης των μπαταριών/συσσωρευτών! 
Οι μπαταρίες/ συσσωρευτές δεν πρέπει να 

απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. 
Ενδέχεται να περιέχουν δηλητηριώδη βαρέα 
μέταλλα και υπόκεινται στους κανονισμούς της 
διαχείρισης ειδικών αποβλήτων. Ακολουθούν τα 
χημικά σύμβολα των βαρέων μετάλλων:  
Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος. 
Για τον λόγο αυτό, πρέπει να παραδίδετε τις 
χρησιμοποιημένες μπαταρίες /συσσωρευτές σε 
κέντρο περισυλλογής του δήμου σας.

Απορρίπτετε το προϊόν και τη συσκευα-
σία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
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Λαμβάνετε υπόψη την επισήμανση των 
υλικών συσκευασίας κατά τον διαχωρι-
σμό των αποβλήτων. Επισημαίνονται με 

συντομογραφίες (a) και νούμερα (b) και έχουν την 
εξής σημασία: 1 – 7: πλαστικό/20 – 22: χαρτί 
και χαρτόνι/80 – 98: σύνθετα υλικά. Το προϊόν 
και τα υλικά συσκευασίας του είναι ανακυκλώσιμα. 
Πρέπει να τα απορρίπτετε ξεχωριστά για την 
καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων. Το λογότυπο 
Triman ισχύει μόνο για τη Γαλλία. Μπορείτε να 
ενημερωθείτε για τις δυνατότητες απόρριψης του 
χρησιμοποιημένου προϊόντος σας στις κοινοτικές 
και δημοτικές αρχές.

Υποδείξεις σχετικά με την εγγύη-
ση και τη διαδικασία σέρβις 
Το προϊόν έχει κατασκευαστεί με μεγάλη προ-
σοχή και υπό συνεχή έλεγχο. Η DELTA-SPORT 
HANDELSKONTOR GmbH παρέχει σε ιδιώτες 
τελικούς πελάτες τρία χρόνια εγγύηση για αυτό το 
προϊόν από την ημερομηνία αγοράς (διάρκεια εγ-
γυήσεως), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. 
Η εγγύηση ισχύει μόνο για σφάλματα υλικών 
και επεξεργασίας. Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει 
εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική 
φθορά και, συνεπώς, θεωρούνται φθειρόμενα 
εξαρτήματα (π.χ. μπαταρίες), ούτε και εύθραυστα 
εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή εξαρ-
τήματα κατασκευασμένα από γυαλί.
Αξιώσεις από αυτή την εγγύηση αποκλείονται, 
σε περίπτωση που το προϊόν χρησιμοποιήθηκε 
εσφαλμένα ή καταχρηστικά ή δεν χρησιμοποιήθη-
κε στα πλαίσια των προβλεπόμενων όρων ή του 
προβλεπόμενου εύρους χρήσης ή δεν έχουν τη-
ρηθεί προδιαγραφές των οδηγιών χρήσης, εκτός 
και εάν ο τελικός πελάτης αποδείξει ότι υφίσταται 
σφάλμα υλικού ή επεξεργασίας, το οποίο δεν 
οφείλεται σε μια από τις ως άνω καταστάσεις. 
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Συγχαρητήρια!  
Με την αγορά σας επιλέξατε ένα προϊόν υψηλής 
ποιότητας. Εξοικειωθείτε με το προϊόν, πριν το 
χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
χρήσης που ακολουθούν.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τον 
τρόπο περιγραφής και για τα πεδία εφαρμογής 
που αναφέρονται. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες 
χρήσης. Παραδώστε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα 
όταν παραχωρείτε το προϊόν σε τρίτους.

Παραδοτέος εξοπλισμός
1 x θήκη με σακούλες συλλογής περιττωμάτων (1)
1 x ρολό σακούλας συλλογής περιττωμάτων (2)
2 x μπαταρία (3 V  CR2016) (3)
1 x λουράκι στερέωσης (4)
1 x οδηγίες χρήσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: περ. 10,2 x 5,4 x 9,3 cm (M x Π x Y)
Κατανάλωση ενέργειας με μπαταρία:  
2 x 3 V  CR2016

 Σύμβολο τάσης συνεχούς ρεύματος
Με το παρόν η Delta-Sport Handelskon-
tor GmbH δηλώνει ότι το συγκεκριμένο 
προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής 
βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές 
σχετικές διατάξεις:

2014/30/ΕΕ – Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής 
Συμβατότητας 
2011/65/ΕΕ – Οδηγία σχετικά με τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 

 Ημερομηνία κατασκευής (μήνας/έτος):  
06/2021

Προβλεπόμενη χρήση
Το προϊόν χρησιμεύει ως θήκη για σακούλες 
συλλογής περιττωμάτων και διαθέτει φωτάκι. Το 
προϊόν δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. 
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 Προειδοποιήσεις ασφαλείας
• Προειδοποίηση! Όλα τα υλικά συσκευασίας 

και στερέωσης δεν αποτελούν τμήμα του προϊό-
ντος και πρέπει να απομακρύνονται πάντα για 
λόγους ασφαλείας, προτού χρησιμοποιήσετε 
το προϊόν.

• Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση για 
βλάβες ή φθορές. Το προϊόν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται μόνο εφόσον βρίσκεται σε 
άριστη κατάσταση!

• Δεν επιτρέπονται οι τροποποιήσεις στο προϊόν!
• Δεν είναι παιχνίδι για παιδιά!
• Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά!
• Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο 

για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης.
• Μην αφήνετε το παιδί σας με το προϊόν χωρίς 

επιτήρηση. 
• Η λυχνία LED δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
• Προσέχετε ιδιαίτερα τα δάχτυλά σας κατά 

την αλλαγή των μπαταριών ή το γέμισμα του 
προϊόντος. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού 
εάν τα μαγκώσετε.

  Προειδοποιήσεις για τις μπατα-
ρίες!

• Αφαιρείτε τις μπαταρίες, όταν είναι άδειες ή 
όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

• Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους ή 
μάρκες μπαταριών, καινούριες ή χρησιμοποιη-
μένες μπαταρίες μαζί ή μπαταρίες διαφορετικής 
χωρητικότητας, καθώς ενδέχεται να υπάρχει 
διαρροή που προκαλεί βλάβες. 

• Προσέξτε την πολικότητα (+/-) κατά την 
τοποθέτηση.

• Αντικαθιστάτε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα 
και απορρίπτετε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα 
με τους κανονισμούς.

• Προειδοποίηση! Οι μπαταρίες απαγορεύεται 
να φορτίζονται ή να επανενεργοποιούνται με 
άλλο τρόπο, να αποσυναρμολογούνται, να 
έρχονται σε επαφή με φωτιά ή να βραχυκυκλώ-
νονται.

• Οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται πάντα 
μακριά από τα παιδιά.

• Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες!

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση απαγορεύεται 
να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς 
επιτήρηση. 

• Εάν χρειάζεται, καθαρίστε τις επαφές της 
μπαταρίας και της συσκευής πριν από την 
τοποθέτηση.

• Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε ακραίες συνθή-
κες (π.χ. σε θερμαντικά σώματα ή στην άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία). Διαφορετικά, υπάρχει 
κίνδυνος διαρροής.

• Σε περίπτωση κατάποσης, οι μπαταρίες ενδέχε-
ται να προκαλέσουν κίνδυνο για τη ζωή. Για τον 
λόγο αυτό, οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσ-
σονται μακριά από τα παιδιά. Σε περίπτωση 
κατάποσης μπαταρίας, πρέπει να αναζητήσετε 
αμέσως ιατρική βοήθεια.

  Κίνδυνος!
• Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά 

τον χειρισμό μιας μπαταρίας που έχει υποστεί 
βλάβη ή έχει διαρροή και να την απορρίπτετε 
άμεσα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Χρησι-
μοποιείτε γάντια.

• Σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με οξέα 
μπαταρίας, πλύνετε το συγκεκριμένο σημείο με 
νερό και σαπούνι. Εάν τα μάτια σας έρθουν σε 
επαφή με οξέα μπαταρίας, ξεπλύνετε με νερό 
και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια!

• Απαγορεύεται το βραχυκύκλωμα των ακροδε-
κτών.

Αντικατάσταση μπαταριών (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ! Λάβετε υπόψη τις 
ακόλουθες οδηγίες για να αποφύγετε 
μηχανικές και ηλεκτρικές βλάβες στο 
προϊόν.

  Κίνδυνος!
Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη διαφά-
νεια ασφαλείας (1d) από τη θήκη μπαταριών (1a).
Αν οι μπαταρίες δεν λειτουργούν πια, μπορείτε να 
τις αντικαταστήσετε. 
1. Τραβήξτε προσεκτικά το δεξί αυτί από το 

προϊόν, για να ανοίξετε τη θήκη μπαταριών. 
2. Αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες (3) προσεκτικά 

από τη θήκη μπαταριών.
3. Αντικαταστήστε τις με νέες μπαταρίες (δεν περι-

λαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό).
Υπόδειξη: Προσέξτε να είναι σωστός ο θετικός/
αρνητικός πόλος των μπαταριών για σωστή τοπο-
θέτηση. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται 
ολόκληρες στην υποδοχή μπαταριών.
4. Βάλτε τη θήκη μπαταριών μαζί με τις νέες μπα-

ταρίες ξανά μέσα στο προϊόν. 

Χρήση
Προειδοποίηση! Πριν από την πρώτη 
χρήση, αφαιρέστε τη διαφάνεια ασφα-
λείας (1d) που βρίσκεται στη θήκη 
μπαταριών (1a) πάνω στην μπαταρία (3) 
(εικ. A). 

Φωτάκι (εικ. B) 
Πιέστε το αριστερό αυτί (1b) του προϊόντος (1) 
προς τα κάτω, για να φωτίσει η λυχνία LED στο 
μάτι (1c). Η λυχνία LED απενεργοποιείται μόλις 
αφήσετε το αυτί.
Θήκη με σακούλες συλλογής 
περιττωμάτων (εικ. C)
Εάν οι σακούλες συλλογής περιττωμάτων στο 
ρολό (2) τελειώσουν, μπορείτε να γεμίσετε το 
προϊόν με ένα κοινό ρολό με σακούλες συλλογής 
περιττωμάτων (10 σακούλες).
1. Τραβήξτε προσεκτικά το πίσω μέρος του 

προϊόντος (εικ. C). 
2. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε την κολλητική 

διαφάνεια από την πρώτη σακούλα του νέου 
ρολού.

3. Βάλτε το ρολό στη ράβδο (1e).
4. Βάλτε τον πείρο σταθεροποίησης (1f) στη 

ράβδο και πιέστε το κάτω μέρος του προϊόντος.
5. Τραβήξτε την άκρη της πρώτης σακούλας από 

την κάτω πλευρά του προϊόντος.
6. Τραβήξτε προσεκτικά τη σακούλα από το ρολό.
Λουράκι στερέωσης (εικ. C)
Στερεώστε το προϊόν (1) με το λουράκι στερέωσης 
(4) π.χ. σε τσάντες, θηλιές ζώνης ή στο λουρί του 
σκύλου.

Αποθήκευση, καθαρισμός
Εάν δεν το χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε το προϊόν, 
χωρίς τις μπαταρίες, πάντα στεγνό και καθαρό 
σε θερμοκρασία δωματίου. Μην καθαρίζετε το 
προϊόν από μέσα. Καθαρίστε το προϊόν εξωτερικά 
με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε υγρά. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην καθαρίζετε ποτέ το προϊόν με 
ισχυρά καθαριστικά.


