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Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας  
 

Κατά τη χρήση της συσκευής, λαμβάνετε πάντα τις ακόλουθες βασικές προφυλάξεις για 
την ασφάλειά σας. 

1 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

2 Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως 
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. 

3 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να εγκατασταθεί σωστά, σύμφωνα με τις 
οδηγίες εγκατάστασης. Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με την γείωση στην ενότητα της 
εγκατάστασης στο παρόν εγχειρίδιο. 

4 Αυτή η συσκευή είναι αυστηρώς σχεδιασμένη για οικιακή χρήση. Εάν χρησιμοποιείται για 
βιομηχανικό ή καταναλωτικό σκοπό, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι σχετικοί κανονισμοί και νόμοι 
της χώρας. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων 
παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα 
στερούμενα εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν αυτά έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης 
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά 
πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. 

5 Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην 
πρίζα σύνδεσής της. 

6 Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από 
τον κατασκευαστή, ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή από ανάλογα καταρτισμένα άτομα 
ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. 

7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού, της συσκευής ή του επίπλου 
εντοιχισμού, χωρίς εμπόδια. 

8 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλους τρόπους για να 
επιταχύνετε την διαδικασία απόψυξης, εκτός αυτών που συνιστώνται από τον 
κατασκευαστή. 

9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προξενήσετε ζημιά στο ψυκτικό κύκλωμα. 

10 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στον συντηρητή 
κρασιών, εκτός αν ο συγκεκριμένος τύπος συνιστάται από τον κατασκευαστή. 

11 Εάν ο λαμπτήρας φωτισού καεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή 
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή από ανάλογα καταρτισμένα άτομα ώστε να αποφευχθεί 
οποιοσδήποτε κίνδυνος. 

12 Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για φύλαξη κρασιού. 

13 Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν απορρίψετε τον παλιό σας συντηρητή κρασιών, 
αφαιρέστε τις πόρτες του. Αφήστε τα ράφια στην θέση τους ώστε να μην επιτρέπουν την 
εύκολη πρόσβαση των παιδιών στο εσωτερικό της συσκευής. 

14 Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά υλικά μέσα στον συντηρητή κρασιών, πχ δοχεία αεροζόλ με 
εύφλεκτο προωθητικό. 

15 Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και παρόμοιες χρήσεις, όπως: 
• σε κλειστούς χώρους εργασίας, πχ καταστήματα και γραφεία. 
• σε κλειστούς χώρους διαμονής, πχ αγροικίες, ξενοδοχεία, πανσιόνς. 

16 Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα φωτισμού του μοντέλου RV 500 B, 
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

Αφαιρέστε το κάλυμμα του λαμπτήρα, αφαιρέστε και αντικαταστήστε τον καμένο λαμπτήρα 
με νέο ίδιων προδιαγραφών. Στη συνέχεια τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα στη θέση του. 
Για το μοντέλο RV 500 B, παρακαλούμε, μην προχωρήσετε στην αντικατάσταση του 
λαμπτήρα μόνοι σας (ανατρέξτε στο σημείο 11 της ίδιας ενότητας). 
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Εγκατάσταση  
 

Αποσυσκευασία  

1 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τη βάση από φελιζόλ, την κολλητική ταινία που 
συγκρατεί τα εξαρτήματα της συσκευής, εσωτερικά και εξωτερικά. 

2 Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ελέγξτε και αφαιρέστε 
τυχόν υπολείμματα της συσκευασίας, της κολλητικής ταινίας και λοιπών εκτυπωμένων 
υλικών. 

 
 

Οριζοντίωση  

 Η συσκευή διαθέτει τέσσερα ρυθμιζόμενα πόδια στις τέσσερις γωνίες της. Αφού 
τοποθετήσετε τον συντηρητή κρασιών στην τελική του θέση, μπορείτε να τον 
οριζοντιώσετε. 

 Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πόδια της συσκευής, περιστρέφοντάς τα δεξιόστροφα για να την 
ανυψώσετε ή αριστερόστροφα για να την χαμηλώσετε. Όταν τα πόδια του συντηρητή 
κρασιών είναι εκτεταμένα, η πόρτα θα κλείνει πιο εύκολα. 

 
 

Σωστός εξαερισμός 

 Για να βεβαιωθείτε ότι ο συντηρητής κρασιών σας λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση, θα 
πρέπει να το τοποθετήσετε σε σημείο όπου υπάρχει σωστή κυκλοφορία του αέρα, 
υδραυλικές και ηλεκτρικές παροχές. 

 Προτείνεται να υπάρχουν τα παρακάτω διάκενα γύρω από τη συσκευή: 

Πλαϊνά ............. (50mm) 

Άνω μέρος ....... (50mm) 

Πίσω μέρος ...... (50mm) 

 Μην υπερφορτώνετε την συσκευή σας, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή ψύξη του κρασιού. 
 
Σημείωση: Εάν για οποιοδήποτε λόγο, ο συντηρητής κρασιών ήταν σε κλίση, θα πρέπει να 
περιμένετε 24 ώρες πριν τον συνδέσετε με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
 

Ηλεκτρικές απαιτήσεις 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη παροχή ρεύματος (220~240V, 15Α) με σωστή γείωση 
για την τροφοδοσία της συσκευής. 

 Αποφύγετε τη χρήση προσαρμογέων βύσματος ή το κόψιμο της τρίτης γείωσης ή του 
πείρου γείωσης για να τοποθετήσετε δύο πρίζες. Αυτή είναι μία πολύ επικίνδυνη πρακτική 
καθώς δεν παρέχει επαρκή γείωση στον συντηρητή κρασιών και μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία. 
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Περιορισμοί εγκατάστασης 

 Μην τοποθετείτε τον συντηρητή κρασιών σε σημείο όπου δεν υπάρχει κατάλληλη μόνωση 
ή θέρμανση, π.χ. σε γκαράζ, κλπ. Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε 
θερμοκρασία κάτω των 16°C. 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλο σημείο, με σκληρή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά 
από άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε πηγή θερμότητας, πχ καλοριφέρ, 
επιδαπέδια θέρμανση, φούρνους, κλπ. Τυχόν ανομοιομορφίες του εδάφους μπορούν να 
διορθωθούν ρυθμίζοντας τα πόδια της συσκευής. 

 Ο συντηρητής κρασιών σας έχει σχεδιαστεί μόνο για ελεύθερη τοποθέτηση. Δεν έχει 
σχεδιαστεί για εντοιχισμό. 

 
 
Χρήση μπαλαντέζας 

 Αποφύγετε την χρήση μπαλαντέζας ή καλωδίων καθώς εμπεριέχουν πιθανούς κινδύνους 
υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Εάν είναι απαραίτητη η χρήση προέκτασης καλωδίου, 
χρησιμοποιήστε μόνο μία προέκταση που διαθέτει πρίζα και γείωση. Οι προδιαγραφές της 
επέκτασης καλωδίου θα πρέπει να είναι ίδιες ή ανώτερες από αυτές της συσκευής. 
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Χαρακτηριστικά και χρήση  
 

Αρχική ρύθμιση 

 Αφού συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αφήστε την να 
λειτουργήσει για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν γίνει κάποια ρύθμιση. 

 
 

Ρυθμίση θερμοκρασίας 
 

RV 500 B (βλ. Εικ. 1) 

 Η θερμοκρασία του συντηρητή κρασιών είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη στους 12°C. 

 Μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία της συσκευής από 5°C μέχρι 20°C και στα δύο 
τμήματα σύμφωνα με το κρασί και τις απαιτήσεις του. Για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία, 

κρατήστε πιεσμένο το κουμπί  για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Θα παρατηρήσετε την 
οθόνη της θερμοκρασίας να αναβοσβήνει. Πιέστε το κουμπί "+" ή "-" για να αυξήσετε ή να 
μειώσετε την θερμοκρασία. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί 

 ή σταματήστε οποιαδήποτε ενέργεια για περίπου 5 δευτερόλεπτα, και η ρύθμιση θα 
αποθηκευτεί. Η οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας θα επανέλθει στην ένδειξη της εξωτερικής 
θερμοκρασίας. Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να επιτευχθεί η επιλεγμένη ρύθμιση 
θερμοκρασίας. 

 Πιέστε το κουμπί  για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την μονάδα μέτρησης 
της θερμοκρασίας από "°C" σε "°F". 



 

RV 250 B (βλ. Εικ. 2) 

 Η θερμοκρασία του συντηρητή κρασιών είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη ώστε να 
προσαρμόζει αυτόματα την θερμοκρασία που απαιτείται για κόκκινα ή λευκά κρασιά. Αν 
φυλάσσετε κυρίως λευκά κρασιά, πατήστε το κουμπί "White Wine" ώστε ο συντηρητής 
κρασιών να διατηρεί μια μέση θερμοκρασία μεταξύ 7-10°C. Πατώντας το κουμπί "Red 
Wine" επιτυγχάνεται μέση θερμοκρασία μεταξύ 13-16°C.  

 Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις για τη φύλαξη 
των κρασιών σας. Για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία, πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά 
"White Wine" και "Red Wine" και κρατήστε τα πατημένα για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Έτσι θα 
εισέλθετε στο μενού ρύθμισης θερμορκασίας. Αυξήστε την θερμοκρασία πιέζοντας το 
κουμπί "White Wine" και μειώστε την θερμοκρασία πιέζοντας το κουμπί "Red Wine". 
Πιέζοντας 3 φορές το ανάλογο κουμπί, η θερμοκρασία θα ρυθμιστεί κατά 3 βαθμούς, 4 
φορές κατά 4 βαθμούς, 5 φορές κατά 5 βαθμούς, κτλ. Μόλις επιλέξετε την επιθυμητή 
θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί "Light/Set". Τώρα ο συντηρητής κρασιών έχει 
προγραμματιστεί και η οθόνη LED θα επιστρέψει στην ένδειξη της τρέχουσας εξωτερικής 
θερμοκρασίας. 

 
Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε νερό στον δίσκο για να αυξήσετε την υγρασία στο 
εσωτερικό του συντηρητή κρασιών. Μερικοί βαθμοί υγρασίας απαιτούνται με σκοπό την 
διατήρηση των κρασιών με φελλούς ώστε να μην ξηραθούν. Ακόμα και όταν τα μπουκάλια 
κρασιού είναι αποθηκευμένα στο πλάι, ένα μέρος του φελλού είναι ακόμα εκτεθιμένο στον 
αέρα. Εάν ο φελλός αρχίσει να ξηραίνεται, μπορεί να επιτρέψει οξυγόνο να εισέλθει στο 
μπουκάλι, γεμίζοντας τον κενό χώρο και πιθανόν να χαλάσει το κρασί. Επίσης, η επιπλέον 
υγρασία μπορεί να χαλάσει τις ετικέτες των κρασιών. 
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Ράφια 

 Τα ράφια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν ευελιξία και εύκολο καθαρισμό. Οι 
μεγαλύτερες φιάλες μπορούν να τοποθετούνται πιο εύκολα στα ράφια στο κάτω μέρος του 
συντηρητή κρασιών. 

 Υπάρχουν κάποια ράφια για εύκολη αποθήκευση και αφαίρεση των φιαλών κρασιού. 
 

 
Εσωτερικός φωτισμός 

 Για την ανάδειξη της συλλογής κρασιών σας, υπάρχει μέσα στον συντηρητή κρασιών 

φωτισμός. Απλώς πιέστε το κουμπί  ή  και το φως θα ανάψει. Πιέστε το ξανά για να 
σβήσει. Για περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας, διατηρείτε το φως σβηστό όταν δεν 
βλέπετε την συλλογή σας. 

 Όταν η πόρτα ανοίγει, ο φωτισμός ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μόλις κλείσει. 
 
 

Συνήθεις ήχοι κατά τη λειτουργία 

 Λόγω της κυκλοφορίας του ψυκτικού μέσου στις σωληνώσεις μπορεί να ακούγονται 
διάφοροι ήχοι, όπως κελάρυσμα, ήχος ροής νερού, και να προκαλούνται ελαφριές 
δονήσεις. 

 Το κύκλωμα ελέγχου του θερμοστάτη παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο "κλικ" όταν 
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται. 
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Σωστή φροντίδα και καθαρισμός   
 

Καθαρισμός και Συντήρηση 
 

Προειδοποίηση: Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, πριν ξεκινήσετε την διαδικασία καθαρισμού της 
(κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Αγνοώντας αυτήν την 
προειδοποίηση μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ακόμα και 
θάνατος. 

 
Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε προϊόντα καθαρισμού, διαβάστε και 

ακουθήστε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις του 
κατασκευαστή για να αποφύγετε προσωπικό τραυματισμό ή 
φθορά στο προϊόν. 

 
Γενικά: - Προετοιμάστε ένα καθαριστικό διάλυμα με 3-4 κουταλιές 

διττανθρακική σόδα δυαλυμένη σε χλιαρό νερό. 
Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή μαλακό πανί, εμποτισμένο 
με το καθαριστικό διάλυμα, για να σκουπίσετε τον συντηρητή 
κρασιών σας. 

- Ξεβγάλετε με καθαρό χλιαρό νερό και στεγνώστε με ένα 
μαλακό πανί. 

- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά, λειαντικά, αμμωνία, 
χλωρίνει, συμπυκνωμένα καθαριστικά, διαλύματα ή 
μεταλλικά σφουγγαράκια. Ορισμένα από αυτά τα χημικά 
μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση, ζημιά και/ή 
αποχρωματισμό στην συσκευή σας. 

 
Σημεία σφράγισης πορτών: - Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας κάθε τρεις μήνες, 

σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες. Τα σημεία σφράγισης των 
πορτών θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και εύκαμπτα 
ώστε να κλείνει ερμητικά η πόρτα. 

 
 

Διακοπές ρεύματος 

 Περιστασιακά μπορεί να υπάρχουν διακοπές ρεύματος λόγω κεραυνών ή άλλων αιτιών. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, αφαιρέστε το φις από την πρίζα παροχής ρεύματος. Όταν 
επανέλθει το ρεύμα, συνδέστε το εκ νέου.  

 
 

Φροντίδα σε περίπτωση διακοπών και μετακόμισης 

 Για μεγάλα διαστήματα διακοπών ή απουσίας σας, αποσυνδέστε τη συσκευή από την 
πρίζα. Καθαρίστε το εσωτερικό της και τα σημεία στεγανοποίησης σύμφωνα με την 
ενότητα "Γενικός Καθαρισμός". Αφήστε τις πόρτες ανοικτές, ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας 
στο εσωτερικό της συσκευής. 

 Κατά τη μετακόμιση, θα πρέπει να μετακινείτε πάντα τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση. 
Μην την μετακινείτε σε οριζόντια θέση καθώς υπάρχει κίνδυνος φθοράς στο σύστημα 
σφράγισης. 

 
Σημείωση: μετά την μετακίνηση της συσκευής θα πρέπει να περιμένετε 24 ώρες πριν την 
συνδέσετε με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων   
 

Η συσκευή δεν λειτουργεί: 

 Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Ελέγξτε εάν υπάρχει παροχή ρεύματος στην πρίζα, ελέγχοντας τον διακόπτη του 
κυκλώματος. 

 
Το κρασί είναι πολύ ζεστό: 

 Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά. 

 Εάν τοποθετήσατε το κρασί πρόσφατα, αφήστε να περάσει ο απαιτούμενος χρονος για να 
φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. 

 Ελέγξτε τα σημεία σφράγισης της πόρτας. 

 Καθαρίστε τις περιελίξεις του συμπυκνωτή. 

 Ρυθμίστε σε ψυχρότερη θερμοκρασία. 
 
Το κρασί είναι πολύ κρύο: 

 Αν η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι πολύ χαμηλή, παρακαλούμε αυξήστε την. 
 
Η συσκευή λειτουργεί πολύ συχνά: 

 Αυτό μπορεί να είναι φυσιολογικό, για να διατηρηθεί σταθερή θερμοκρασία σε ημέρες με 
υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. 

 Οι πόρτες μπορεί να έχουν ανοίξει πολλές φορές ή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Καθαρίστε τις περιλίξεις του συμπυκνωτή. 

 Ελέγξτε τα σημεία σφράγισης της πόρτας. 

 Ελέξτε εάν οι πόρτες είναι ερμητικά κλειστές. 
 
Σχηματίζεται υγρασία στο εσωτερικό ή εξωτερικό μέρος της συσκευής: 

 Αυτό είναι φυσιολογικό σε περιόδους με υψηλή υγρασία. 

 Η πόρτα ανοίγει συχνά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Ελέγξτε τα σημεία σφράγισης της πόρτας. 
 
Η πόρτα του συντηρητή κρασιών δεν κλείνει σωστά: 

 Οριζοντιώστε την συσκευή. 

 Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια, π.χ. φιάλες κρασιού, ράφια. 
 
 

Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές ως αστικά απορρίμματα, 
χρησιμοποιήστε χωριστές εγκαταστάσεις απόρριψης. Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις τοπικές ή τις περιφερειακές σας 
αρχές. Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής 
ή σε χωματερές, μπορεί να διαρρεύσουν επικίνδυνες ουσίες στα υπόγεια ύδατα και 
να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα, βλάπτοντας την υγεία και την ευημερία σας. 
Κατά την αντικατάσταση των παλιών συσκευών με καινούργιες, ο έμπορος 
λιανικής νομικά υποχρεούται να παραλάβει την παλιά σας συσκευή για να την 
απορρίψει, τουλάχιστον δωρεάν. 
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Τεχνική Υποστήριξη 
 
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, παρακαλούμε αναφερθείτε στην κάρτα εγγύησης για 
πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. 
 
 
 
 
 
 

Προμηθευτής ΤΕΚΑ 

Μοντέλο RV 500 B RV 250 B 

Κατηγορία Συντηρητής κρασιών Συντηρητής κρασιών 

Ενεργειακή Κλάση Α Α 

Κατανάλωση ενέργειας (kWh ανά έτος) 146 128 

Ωφέλιμη χωρτητικότητα (λίτρα) 167 87 

Εύρος θερμοκρασίας (°C) 5~20 6~18 

Κλιματική Κλάση* ST N 

Επίπεδο θορύβου (dB(A)) 42 42 

Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για αποθήκευση κρασιού 

 
* = Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όπως 
υποδεικνύεται παρακάτω 
 

Κλιματική Κλάση Θερμοκρασία περιβάλλοντος °C 

SN +10 μέχρι +32 

N +16 μέχρι +32 

SΤ +16 μέχρι +38 

Τ +16 μέχρι +38 

 
 

 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
H ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. 
 
Η ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στο κείμενο των οδηγιών χρήσεως που 
προέρχονται από την απόδοση στην Ελληνική κατά τη μετάφραση ή για τυχόν λάθη κατά την 
εκτύπωση. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

www.teka.com 

 
 

ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  ΕΔΡΑ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  
Θέση Ρουπάκι, 193 00 Ασπρόπυργος 
Τηλ.: 210 9760283, 213 0057300   Fax : 210 9712725   e-mail: info@tekahellas.gr 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Τηλ.: 210 9760283, 213 0057300   Fax : 210 5597702   e-mail: service@tekahellas.gr 

  

S E R V I C E  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΑΤΤΙΚΗ: GENERAL SERVICE ΕΠΕ 
Τηλ.: 210 5145030   Fax: 210 5144297   e-mail: info@general-service.gr 
 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (& Βόρεια Ελλάδα): GROUP SERVICE - Βασίλης Καραμπάσης 
Τηλ.: 2310 831061, 2310 846762   Fax : 2310 831057   e-mail: v_karamp@otenet.gr 
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