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Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον ιστότοπο eifu.candulor.com 
 

Τι μπορώ να βρω σε αυτήν την ιστοσελίδα; 

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει στους οδοντιάτρους online πρόσβαση στην τρέχουσα 
έκδοση και σε παλιότερες εκδόσεις των οδηγιών χρήσης για τα προϊόντα CANDULOR. 

 

Τι σημαίνει το σύμβολο οδηγιών χρήσης; 

 
Αυτό το σύμβολο, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης του ιστοτόπου στη 
συσκευασία ενός προϊόντος της CANDULOR, σημαίνει ότι οι οδηγίες χρήσης του 
προϊόντος είναι διαθέσιμες online σε αυτόν τον ιστότοπο. 

 

Τι σημαίνουν τα σύμβολα στη συσκευασία; 

Όλα τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία μας επεξηγούνται στο αρχείο 
PDF των αντίστοιχων οδηγιών χρήσης για το προϊόν.  

 

Πώς μπορώ να εκτυπώσω, να προβάλω και να κατεβάσω τις οδηγίες χρήσης;  

Στο πρώτο βήμα, κάνετε κλικ στο πεδίο του επιθυμητού προϊόντος στην επισκόπηση. 
Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στον τίτλο των οδηγιών χρήσης. Η λήψη, προβολή, 
αναζήτηση ή εκτύπωση του αρχείου μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 
Adobe Reader.  

 

Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν ο αριθμός LOT του προϊόντος μου αντιστοιχεί σε 
μια τρέχουσα ή προηγούμενη έκδοση των οδηγιών χρήσης; 

Οι αριθμοί LOT παρατίθενται αλφαριθμητικά σε αύξουσα σειρά. Παρακαλούμε 
διαβάστε την επεξήγηση της δομής των αριθμών LOT: παράδειγμα της 
αλφαριθμητικής λογικής. 

  



 

CANDULOR AG, Boulevard Lilienthal 8, CH-8152 Glattpark (Opfikon) 

Πώς μπορώ να ζητήσω ένα έντυπο αντίγραφο των οδηγιών χρήσης; 

Μπορείτε να λάβετε ένα δωρεάν έντυπο αντίγραφο των οδηγιών χρήσης. Για τον 
σκοπό αυτό, παρακαλούμε αποστείλετε e-mail με τον αριθμό προϊόντος REF και τον 
αντίστοιχο αριθμό LOT ή τον σειριακό αριθμό, τον οποίο θα βρείτε στη συσκευασία, 
και τη διεύθυνσή σας στο: info@candulor.de. 

 

Πού μπορώ να βρω τις οδηγίες χρήσης για το προϊόν μου; 

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης που αναζητάτε, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο πωλήσεων που σας εξυπηρετεί ή αποστείλετε e-mail με τον αριθμό REF 
και τον αντίστοιχο αριθμό LOT ή τον σειριακό αριθμό, τον οποίο θα βρείτε στη 
συσκευασία, και τη διεύθυνσή σας στο: info@candulor.de. 

 

Πώς αλλάζω τις ρυθμίσεις γλώσσας μου; 

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις γλώσσας στην κεφαλίδα και επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα 
από το αναπτυσσόμενο μενού. Οι οδηγίες χρήσης παρέχονται στην επιλεγμένη 
γλώσσα. 
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