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Παρουσίαση συσκευής 
 
 

 
 
Μοντέλα 
EM/30 2G AI AL,  ΕΜ/30 2G AI  & 
EM/30 2G 

 
1 Εστία γκαζιού μέγιστης ισχύος 
 2.580 Kcal/h – 3 kW. 
 

2 Εστία γκαζιού βοηθητική, μικρής ισχύος 
 860 Kcal/h – 1 kW. 
 

3 Μεταλλική σχάρα στήριξης σκευών. 
 
* Μέγιστη θερμαντική ισχύς: 
 3.440 Kcal/h – 4 kW. 

 
Μοντέλα 
EM/30 2P  &  EM/30 2P-T 

 
 

1 Ηλεκτρική εστία  180 mm, 1.500 W. 
 

2 Ηλεκτρική εστία  145 mm, 1.500 W. 
 

3 Χρονοδιακόπτης (timer). 
 
* Συνολική μέγιστη ισχύς: 3.000 W. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Μοντέλα 
VM/30 2P  &  VM/30 2P-T 

 

1 Ηλεκτρική εστία  180 mm, 1.700 W. 
 

2 Ηλεκτρική εστία  145 mm, 1.200 W. 
 

3 Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας. 
 

4 Χρονοδιακόπτης (timer). 
 
* Συνολική μέγιστη ισχύς: 2.900 W. 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε το φυλλάδιο οδηγιών 
 

Αγαπητέ πελάτη, 
 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την αμέριστη 
ικανοποίησή μας για την εμπιστοσύνη που 
δείξατε στην εταιρεία μας. 
 

Έχουμε την πεποίθηση ότι το καινούριο πλατώ 
που αγοράσατε θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες 
σας. 
 

Αυτό το μοντέρνο, λειτουργικό και πρακτικό 
μοντέλο έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας 
υλικά ύψιστης ποιότητας, τα οποία έχουν 
υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας 
κατά τη διαδικασία κατασκευής τους. 
 

Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε για 
πρώτη φορά τη συσκευή, παρακαλείστε να 
διαβάσετε προσεχτικά το παρόν φυλλάδιο 
οδηγιών και να ακολουθήσετε τις οδηγίες πιστά, 
καθώς η τήρησή τους θα εξασφαλίσει καλύτερα 
αποτελέσματα κατά τη χρήση της. 

 

Φυλάξτε το φυλλάδιο αυτό σε κάποιο ασφαλές 
σημείο, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να 
ανατρέχετε εύκολα σε αυτό και κατά συνέπεια 
να συμμορφώνεστε προς τους όρους και τις 
συνθήκες της εγγύησης. 
 

Για οποιαδήποτε αξίωση εντός της περιόδου 
εγγύησης, είναι απαραίτητο να παρουσιάζετε 
την απόδειξη αγοράς της συσκευής μαζί με το 
πιστοποιητικό εγγύησης. 

 

 

 Πρέπει να κρατήσετε το 
Πιστοποιητικό Εγγύησης ή τον πίνακα 
τεχνικών δεδομένων, που μπορεί να 
συνοδεύει τη συσκευή, μαζί με το φυλλάδιο 
οδηγιών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της 
συσκευής.  
Συμπεριλαμβάνονται σημαντικές τεχνικές 
πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οδηγίες ασφάλειας 
 

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη 
συσκευή σας, πρέπει να διαβάσετε 
προσεχτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και 
σύνδεσης. 
 

Αυτά τα μοντέλα πλατώ εστιών μπορούν να 
εντοιχιστούν στο ίδιο έπιπλο κουζίνας όπως 
και οι φούρνοι TEKA. 
 

Για τη δική σας ασφάλεια, οι εργασίες 
εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται 
από έμπειρο τεχνικό σύμφωνα με τα ισχύοντα 
πρότυπα εγκατάστασης. Παρομοίως, 
οποιεσδήποτε εργασίες επισκευής ή 
τροποποίησης του πλατώ 
(συμπεριλαμβανομένου και την αλλαγή του 
καλωδίου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της 
συσκευής) πρέπει να πραγματοποιούνται από 
το εξουσιοδοτημένο σέρβις της TEKA. 

 

Προσοχή: 
 

 Όταν οι εστίες είναι σε λειτουργία ή 
ήταν πρόσφατα σε λειτουργία, κάποια 
σημεία του πλατώ μπορεί να είναι καυτά 
και να προκαλέσουν εγκαύματα. Τα παιδιά 
πρέπει να κρατούνται σε απόσταση 
ασφάλειας από τη συσκευή. 
 

 Εάν το κεραμικό γυαλί σπάσει ή 
ραγίσει, αποσυνδέστε απευθείας το 
πλατώ εστιών για την αποφυγή 
ηλεκτροπληξίας. 
 

 Η συσκευή αυτή θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
μαγείρεμα και ποτέ για οποιονδήποτε 
άλλο σκοπό, όπως είναι η θέρμανση του 
δωματίου. 
 

 Στην περίπτωση που οι φλόγες του 
καυστήρα σβήσουν κατά λάθος, 
περιστρέψτε το κουμπί χειρισμού ώστε να 
κλείσετε τον καυστήρα και περιμένετε 
τουλάχιστον 1 λεπτό για να 
προσπαθήσετε να τον ξανα-ανάψετε. 
 

 Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη 
για να συνεργάζεται με εξωτερικό 
χρονόμετρο (μη ενσωματωμένο με τη 
συσκευή) ή με ξεχωριστό σύστημα 
τηλεχειρισμού. 
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 Μην χρησιμοποιείτε συσκευές ατμού 
για τον καθαρισμό της συσκευής. 
 

 Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 
συσκευής, οι επιφάνειες του πλατώ καθώς 
και κάποια προσβάσιμα σημεία του μπορεί 
είναι θερμά. Αποφεύγετε την επαφή με τις 
ζώνες μαγειρέματος. Παιδιά κάτω των 8 
ετών θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από 
το πλατώ εστιών εκτός από την περίπτωση 
συνεχούς επίβλεψης. 
 

 Η συσκευή αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών 
και από ανθρώπους με φυσικές, 
πνευματικές ή κινητικές αναπηρίες, ΜΟΝΟ 
όταν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί 
επαρκής οδηγίες σχετικά με την χρήση της 
συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους 
που ενέχει η χρήση της. Ο καθαρισμός και η 
συντήρηση της συσκευή δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς 
επιτήρηση. 
 

 Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν 
με τη συσκευή. 
 

 Προειδοποίηση. Επιβλέπετε πάντα το 
μαγείρεμα με λάδι ή λίπος, καθώς υπάρχει 
κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ποτέ μην 
προσπαθήσετε να σβήσετε μία φλόγα με 
χρήση νερού! Σε τέτοια περίπτωση, 
αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή 
ρεύματος και καλύψτε τις φλόγες με ένα 
καπάκι, ή πιάτο ή κουβέρτα. 
 

 Μην αφήνετε αντικείμενα επάνω στις 
ζώνες μαγειρέματος ενώ αυτή δεν 
χρησιμοποιείται. Έτσι αποτρέπεται ο 
κίνδυνος πυρκαγιάς. 
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Εγκατάσταση  

Προσοχή 

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Τοποθέτηση του πλατώ εστιών 

 
Ένα άνοιγμα με τις διαστάσεις που 
εμφανίζονται στο σχήμα 1 πρέπει να κοπεί στον 
πάγκο εργασίας. 
 

Ο μηχανισμός στερέωσης του πλατώ 
προορίζεται για χρήση σε πάγκους εργασίας 
πάχους 20, 30 ή 40 χιλιοστών.  
 

Στα μοντέλα που δε συνδυάζονται με φούρνο 
πρέπει να τοποθετηθεί εντός του επίπλου 
εγκατάστασης του πλατώ ένα ράφι. Η ελάχιστη 
απόσταση ανάμεσα στο κάτω μέρος του πλατώ 
και στο πάνω μέρος του ραφιού πρέπει να είναι 
20 χιλιοστά. 
 

Τα πλατώ εστιών που περιγράφονται στο 
παρόν φυλλάδιο μπορούν να εντοιχιστούν 
αποκλειστικά με φούρνους “Teka”. 
 

Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στην επιφάνεια 
στήριξης των μαγειρικών σκευών και το κάτω 
μέρος του επίπλου της κουζίνας ή του 
απορροφητήρα, που βρίσκονται πάνω από τα 
πλατώ, πρέπει να είναι 650 χιλιοστά. Αν στις 
οδηγίες εγκατάστασης του απορροφητήρα 
προτείνεται μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσά 
τους, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτές. 
 

Το έπιπλο όπου θα τοποθετηθούν το πλατώ και 
ο φούρνος πρέπει να είναι κατάλληλα 
σταθεροποιημένο. 

 

 Όταν μεταφέρετε τις εστίες πριν την 
εγκατάστασή τους, προσέξτε για τυχόν 
τραυματισμούς από προεξέχοντα τμήματα ή 
αιχμηρές άκρες του πλατώ. 
 

 Αν πρόκειται να τοποθετήσετε έπιπλα 
κουζίνας ή απορροφητήρα επάνω από το 
πλατώ εστιών θα πρέπει να το 
προστατέψετε κατάλληλα για να μη σπάσει 
από αντικείμενα που πέφτουν ή το 
υπερβολικό βάρος. 
 

 
 

  

Οι διαστάσεις W & L υποδεικνύονται στον αντίστοιχο 
πίνακα, στις επόμενες σελίδες. 
 

 Εάν το κεραμικό κρύσταλλο σπάσει ή 
ραγίσει, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε 
κατευθείαν την συσκευή αποσυνδέοντάς 
την από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
 

 Οι κολλητικές ουσίες που έχουν 
χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του 
επίπλου της κουζίνας και στο 
συγκολλητικό υλικό των διακοσμητικών 
φύλλων επένδυσης (π.χ. καπλαμά) του 
πάγκου εργασίας πρέπει να είναι 
ανθεκτικές σε θερμοκρασίες έως και 100oC. 

Ελάχιστη απόσταση 
από τους τοίχους 

 

Ελάχιστες αποστάσεις 
ανοιγμάτων 
εξαερισμού 

 

Διαστάσεις υποδοχής 
του πλατώ εστιών 

 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
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 Η εταιρεία “Teka” δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες ή ζημιές που 
προκαλούνται από ακατάλληλη 
εγκατάσταση. 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ Ή ΒΙΑΙΟΥ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ. 
 
 

Τοποθέτηση του φούρνου 

 

 Ανατρέξτε στο αντίστοιχο φυλλάδιο οδηγιών. 
 
 

Στερέωση του πλατώ 

 
Μόλις μετρηθεί και κοπεί το απαιτούμενο κενό, 
θα πρέπει να προσαρμόσετε την ταινία 
εφαρμογής του πλατώ εστιών στο κάτω μέρος 
του. 
 

Τοποθετήστε τους συνδετήρες όπως φαίνεται 
στο σχήμα 2. Στερεώστε τους στις οπές στο 
κάτω μέρος του πλατώ, χρησιμοποιώντας τις 
μεταλλικές βίδες που συνοδεύουν την συσκευή 

( 4,2 χιλιοστών). 
 

Οι συνδετήρες και η ταινία εφαρμογής 
εμπεριέχονται στη συσκευασία. 
 

 

Σύνδεση με την παροχή γκαζιού 

 
Η σύνδεση του πλατώ με την παροχή γκαζιού 
πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς και τα πρότυπα εγκατάστασης.  
 

Πρέπει, επιπλέον, να προβλεφθούν 
ανοίγματα εξαερισμού στο χώρο 
εγκατάστασης της συσκευής σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 

Το πλατώ διαθέτει μια βιδωτή σύνδεση 
διαμέτρου 1/2", σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
228-1. Παρέχεται, επίσης, ένας χάλκινος 

σωλήνας  10/12 χιλιοστών ως εξάρτημα 
συγκόλλησης του σωλήνα παροχής του 
γκαζιού. 
 

Όποτε αφαιρείται το παξιμάδι της σύνδεσης 
με την παροχή γκαζιού, πρέπει να 
αντικαθίσταται ο δακτύλιός του (φλάντζα). 
 

Για να μην προκληθεί βλάβη στο πλατώ 
σφίγγοντας πολύ το παξιμάδι του σωλήνα 
σύνδεσης με την παροχή γκαζιού, η μέγιστη 
ροπή στρέψης που μπορεί να εφαρμοστεί 
είναι 350 cm * Kgf. 
 

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση με την παροχή 
γκαζιού, πρέπει να ελεγχθεί η εγκατάσταση, 
για να εξασφαλίσετε ότι έχει σφραγίσει 
αεροστεγώς. Αν ο έλεγχος γίνει με τη βοήθεια 
αέρα, προσέξτε η πίεση να μην υπερβαίνει τα 
200 gr./cm2. Αν ο έλεγχος με αέρα δεν είναι 
εφικτός, χρησιμοποιήστε διάλυμα νερού και 
απορρυπαντικού, για να επιβεβαιώσετε ότι 
δεν υπάρχουν διαρροές στα σημεία 
σύνδεσης. Ο έλεγχος διαρροών δε πρέπει 
ποτέ να γίνεται χρησιμοποιώντας φλόγα. 
 

Μετά την εγκατάσταση του πλατώ, ελέγξτε ότι 
η ελάχιστη ένταση των καυστήρων έχει 
ρυθμιστεί σωστά. Για να το κάνετε αυτό, 
ανάψτε τους καυστήρες και ελέγξτε ότι δε 
σβήνουν όταν αλλάζετε απότομα από τη 
μέγιστη στην ελάχιστη ρύθμιση. 
 
 
 
 
 

  
  

Ταινία εφαρμογής 
 

Ταινία εφαρμογής 
 

Ταινία εφαρμογής 
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Σύνδεση με την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος 

 
Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση 
και η συχνότητα της παροχής αντιστοιχεί στην 
τιμή που αναγράφεται είτε στην πινακίδα 
καταγραφής χαρακτηριστικών, η οποία 
βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής, είτε 
στο πιστοποιητικό της εγγύησης ή στο δελτίο 
τεχνικών δεδομένων, που μπορεί να συνοδεύει 
τη συσκευή, τα οποία πρέπει να φυλαχτούν 
μαζί με το παρόν φυλλάδιο οδηγιών. 
 

Η σύνδεση γίνεται μέσω διπολικού διακόπτη ή 
βύσματος, κατάλληλου για την τάση ρεύματος 
που πρέπει να σηκώσει και με ελάχιστη 
απόσταση 3 χιλιοστών μεταξύ των επαφών 
του, ώστε να εξασφαλίζεται η αποσύνδεση 
από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε 
περίπτωση ανάγκης ή κατά τη διάρκεια των 
εργασιών καθαρισμού του πλατώ. 
 

Η σύνδεση πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλη 
γείωση, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. 
 

Αν το, ενσωματωμένο στη συσκευή, εύκαμπτο 
καλώδιο σύνδεσης χρειαστεί ποτέ αλλαγή, 
πρέπει να αντικατασταθεί από 
εξουσιοδοτημένο σέρβις της “Teka”. 
 

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να 
έρχεται σε επαφή με το πλατώ ή το φούρνο, 
στην περίπτωση που ο φούρνος είναι 
εγκατεστημένος στο ίδιο έπιπλο. 
 
 

Προσαρμογή 
σε διαφορετικό τύπο γκαζιού 

 
Προσοχή! 

Οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται να 
γίνει στη συσκευή, με σκοπό την προσαρ-
μογή σε διαφορετικό τύπο γκαζιού, πρέπει να 
πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό & σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. 
 

 Πληροφορίες για το τεχνικό σέρβις: 
όποτε τροποποιείται ο τύπος γκαζιού ή η 
πίεση της συσκευής, πρέπει να τοποθετείται 
μία νέα ετικέτα πάνω στην υπάρχουσα, ώστε 
μετά την μετατροπή να εμφανίζονται τα νέα 
χαρακτηριστικά της συσκευής. 
 

Οι εργασίες που σχετίζονται με τη μετατροπή είναι: 
* Η αντικατάσταση των στομίων γκαζιού 

(μπεκ) 
* Η ρύθμιση της ελάχιστης έντασης των 

βαλβίδων γκαζιού. 
Τα στόμια γκαζιού (μπεκ) που απαιτούνται για 
κάθε τύπο γκαζιού αναφέρονται στον πίνακα 1. 

Για την αντικατάσταση των στομίων γκαζιού 
(μπεκ), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
 

1 Αφαιρέστε τα στηρίγματα σκεύους και το 
πάνω τμήμα κάθε καυστήρα, για εύκολη 
πρόσβαση στο στόμιο. 

2 Χρησιμοποιώντας ένα σωληνωτό κλειδί  
αριθμού 7, αφαιρέστε τα στόμια και 
αντικαταστήστε τα με τα καινούρια. 
Βεβαιωθείτε ότι τα στόμια έχουν σφίξει 
καλά, ώστε να αποφευχθούν διαρροές 
γκαζιού. 

3 Τοποθετήστε στη θέση τους τους 
καυστήρες και τα στηρίγματα σκευών που 
είχαν προηγουμένως αφαιρεθεί. 

 

Όταν αντικατασταθούν τα στόμια γκαζιού 
(μπεκ), ρυθμίστε την ελάχιστη ένταση των 
καυστήρων ως εξής: 
 

1 Ανάψτε τους καυστήρες στην ελάχιστη 
ένταση. 

2 Αφαιρέστε τα κουμπιά χειρισμού, ώστε να 
αποκτήσετε εύκολη πρόσβαση στις 
βαλβίδες γκαζιού. 

3 Χρησιμοποιήστε ένα λεπτό κατσαβίδι 
πλατιάς μύτης για να περιστρέψετε τη βίδα 
που βρίσκεται στο αριστερό μέρος ή στο 
κέντρο του στελέχους της βαλβίδας γκαζιού 
(η φλόγα μεγαλώνει καθώς την περιστρέ-
φετε αριστερόστροφα και ελαττώνεται όταν 
την περιστρέφετε δεξιόστροφα). 

4 Αφού ρυθμιστεί κατάλληλα, ελέγξτε ότι η 
φλόγα δε σβήνει όταν περιστρέφετε 
απότομα το κουμπί χειρισμού από τη 
μέγιστη στην ελάχιστη ρύθμιση 

 
 

Η TEKA INDUSTRIAL S.A. δεν αποδέχεται 
ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του 
πλατώ, σε περίπτωση που η προσαρμογή σε 
διαφορετικό τύπο γκαζιού ή η ρύθμιση της 
ελάχιστης έντασης των καυστήρων δεν έχει 
πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις 
της “Teka”. 
 
Πίνακας 1 
 

Καυστήρας 

Ομάδα 

Δεύτερη Τρίτη 

Γκρουπ Η Γκρουπ Ε+ Γκρουπ 3+ 

Μέγιστης 
ισχύος 

116 Υ 116 Υ 85 

Βοηθητική, 
μικρής ισχύος 

72 Χ 72 Χ 50 

 

Η διάμετρος του ακροφυσίου εκφράζεται σε 
1/100 mm. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Διαστάσεις και ισχύς 
 

Μοντέλο EM/30 2G  EM/30 2G AI 
ΕΜ/30 2G AI AL 

EM/30 2P 
EM/30 2P T 

VM/30 2P 
VM/30 2P T 

Διαστάσεις πλατώ 

Ύψος (mm) 90 90 90 90 

Μήκος (mm) 510 510 510 510 

Πλάτος (mm) 300 300 300 300 

Διαστάσεις της υποδοχής του πλατώ στο έπιπλο 

Μήκος (mm)    (L) 490 490 490 490 

Πλάτος (mm)   (W) 280 280 280 280 

Βάθος (mm) 40 40 40 40 

Ισχύς εστιών γκαζιού και ηλεκτρικών εστιών 

Εστία γκαζιού ταχείας, μέγιστης ισχύος 3 kW 1 1   

Εστία γκαζιού βοηθητική, μικρής ισχύος 1 kW 1 1   

Ηλεκτρική εστία  180 mm, 1.500 W   1  

Ηλεκτρική εστία  145 mm, 1.500 W   1  

Ηλεκτρική εστία 1.700 W    1 

Ηλεκτρική εστία 1.200 W    1 

Ηλεκτρικά στοιχεία 

Ονομαστική ισχύς (W) για 230V* - 0,6 3.000 2.900 

Τάση παροχής (V) ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Συχνότητα (Hz) 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 

Γκάζι 

Μέγιστη ισχύς kW 4 4   

 
* Για τάση διαφορετική των 230 V, συμβουλευτείτε την πινακίδα καταγραφής χαρακτηριστικών στη 

συσκευή 
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Τεχνικές πληροφορίες 

 
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 
 

Η τάση και η συχνότητα της παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να συμφωνούν 
με τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ετικέτα 
των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. 
 

Αν κάποια ηλεκτρική εστία ραγίσει, το πλατώ 
πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
 
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΕΣΤΙΕΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 
 
Προειδοποιήσεις  
 

α) Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι 
τοπικές συνθήκες διανομής γκαζιού (τύπος 
γκαζιού και πίεση) είναι συμβατά προς την 
εργοστασιακή ρύθμιση της συσκευής σας. 

 

β) Τα δεδομένα της εργοστασιακής ρύθμισης 
της συσκευής εμφανίζονται πάνω στην 
ετικέτα ή την πινακίδα καταγραφής 
τεχνικών χαρακτηριστικών. 

 

γ) Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδεθεί με 
οποιαδήποτε άλλη συσκευή καύσης. 
Πρέπει να εγκατασταθεί και συνδεθεί 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα 
εγκατάστασης. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στους κανονισμούς που αφορούν 
στις συνθήκες εξαερισμού του χώρου όπου 
βρίσκεται η συσκευή γκαζιού. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Οι συσκευές μαγειρέματος που 
λειτουργούν με γκάζι παράγουν θερμότητα 
και υγρασία στο χώρο όπου είναι 
εγκατεστημένες. Πρέπει να διασφαλίσετε 
τον επαρκή εξαερισμό του χώρου: οι 
φυσικές δίοδοι αέρα δεν πρέπει να 
φράσσονται και θα πρέπει κάποιο 
παράθυρο να είναι ανοιχτό ή θα πρέπει να 
έχει εγκατασταθεί μηχανικό σύστημα 
εξαερισμού, όπως απορροφητήρας. 
 

 Η παρατεταμένη και έντονη χρήση της 
συσκευής μπορεί να δημιουργήσει 
μεγαλύτερες απαιτήσεις εξαερισμού, που 
μπορούν να ικανοποιηθούν ανοίγοντας ένα 
παράθυρο ή αυξάνοντας την ισχύ του 
μηχανικού συστήματος εξαερισμού, 
εφόσον υπάρχει.  
 
 

 

 Πρέπει να κρατήσετε το Πιστοποιητικό 
Εγγύησης ή τον πίνακα τεχνικών δεδομένων, 
που μπορεί να συνοδεύει τη συσκευή, μαζί με 
το Φυλλάδιο Οδηγιών καθ' όλη τη διάρκεια 
ζωής της συσκευής. Συμπεριλαμβάνονται 
σημαντικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη 
συσκευή. 
 

 

Πλατώ εστιών κλάσης 3 
 

Πίνακας 2 
 

Χώρα Κατηγορία 

Ισπανία ΙΙ2Η3+ 

Πορτογαλία ΙΙ2Η3+ 

Ηνωμένο Βασίλειο ΙΙ2Η3+ 

Ελβετία ΙΙ2Η3+ 

Ιρλανδία ΙΙ2Η3+ 

Δημοκρατία της Τσεχίας ΙΙ2Η3+ 

Ελλάδα Ι3+ 

Ουγγαρία Ι2Η 

Δανία Ι2Η 

Νορβηγία Ι2Η 

Φιλανδία Ι2Η 

Σουηδία Ι2Η 

Ρουμανία ΙΙ2Η3Β/Ρ 

 
Πίνακας 3 
 

Εστία γκαζιού  Μέγιστης ισχύος Βοηθητική 

Ονομαστική θερμαντική κατανάλωση kW mbar 3 1 

Ονομαστική κατανάλωση* 

G-20 (Nm3/h) 20 0,29 0,10 

G-30 (kg/h) 29 0,22 0,07 

G-31 (kg/h) 37 0,21 0,07 

Μειωμένη θερμαντική κατανάλωση kW 0,77 0,33 

Απόδοση  % >52 - 

 
*Κατανάλωση επί της ολικής θερμαντικής αξίας (Ηs) 
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Χρήση και συντήρηση 
 
 

Ανάφλεξη των καυστήρων 

 
* Βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά χειρισμού είναι 

στη σωστή τους θέση. 
 

* Ανοίξτε την παροχή γκαζιού ή περιστρέψτε 
την κυλινδρική βαλβίδα γκαζιού. 

 

* Αν η συσκευή δε διαθέτει αυτόματο 
μηχανισμό ανάφλεξης, πλησιάστε στον 
καυστήρα ένα σπίρτο ή συσκευή 
δημιουργίας σπινθήρα. 

 

Πιέστε το κουμπί χειρισμού και ταυτόχρονα 
περιστρέψτε το με φορά αντίθετη από τη φορά 
των δεικτών του ρολογιού, επιλέγοντας τη 
ρύθμιση μέγιστης ισχύος (ένδειξη μεγάλης 
φλόγας στη θέση "C" του σχ. 3). Ο καυστήρας 
θα ανάψει σε πλήρη ισχύ. Στη συνέχεια, 
εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να 
περιστρέψετε το κουμπί χειρισμού στη ρύθμιση 
ελάχιστης ισχύος (ένδειξη μικρής φλόγας, "D"). 
 

Στα μοντέλα εστιών που διαθέτουν σύστημα 
αυτόματης ανάφλεξης και μηχανισμό 
ασφάλειας, ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα: 
 

1. Πιέστε το κουμπί χειρισμού του καυστήρα 
προς τα κάτω. 

 

2. Κρατώντας πατημένο το κουμπί χειρισμού, 
περιστρέψτε το μέχρι τέρμα, έως ότου 
αναφλεγεί το γκάζι. Κρατήστε το πατημένο 
για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, ώστε να 
ενεργοποιηθεί το θερμοστοιχείο ασφάλειας. 

 

3. Ρυθμίστε το κουμπί χειρισμού στην 
επιθυμητή ένδειξη. 

 
 

 
 

A Ένδειξη λειτουργίας εστίας 
 

B Θέση κουμπιού χειρισμού όταν η εστία 
είναι εκτός λειτουργίας 

 

C Ένδειξη μέγιστης ισχύος (μεγάλη φλόγα) 
 

D Ένδειξη ελάχιστης ισχύος (μικρή φλόγα) 
 

 
Για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα 
αυτόματης ανάφλεξης, είναι απαραίτητο να 
καθαρίζεται τακτικά και προσεχτικά ο 
σπινθηριστής (το κεραμικό του στοιχείο και το 
ηλεκτρόδιο), ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
προβλήματα ανάφλεξης. Ελέγχετε, επιπλέον, 
ότι οι αυλακώσεις των καυστήρων δε 
φράσσονται από κάποιο εμπόδιο. 
 

Πάνω στον πίνακα χειρισμού τα μαρκαρισμένα 
τμήματα (Α) φανερώνουν σε ποια εστία 
αντιστοιχεί κάθε κουμπί χειρισμού.  
 

Αν εντοπίσετε μυρωδιά γκαζιού, πρέπει να 
σταματήσετε τη ροή γκαζιού προς την εστία και 
να αερίσετε το δωμάτιο. Η εγκατάσταση της 
παροχής γκαζιού και το πλατώ εστιών πρέπει 
να ελεγχθούν από εξειδικευμένο τεχνικό. 
 

Χρησιμοποιείτε πάντα σκεύη με επίπεδη βάση 
και ελέγχετε πάντα ότι τοποθετούνται σταθερά 
πάνω στη σχάρα του καυστήρα, ώστε να μην 
υπάρχει κίνδυνος αθέλητης μετατόπισής τους 
όταν βράζει το φαγητό (μη χρησιμοποιείτε 
σκεύη με κοίλη ή κυρτή βάση). 
 

Μόνο σκεύη με ελάχιστη διάμετρο 140 
χιλιοστών πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αν 
θελήσετε να χρησιμοποιήσετε μικρότερο 
σκεύος, τοποθετείτε το πάντα στη βοηθητική 
εστία. 
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Παρακαλείστε να προσέξετε τα παρακάτω: 
 

 Όταν οι καυστήρες είναι αναμμένοι ή 
είχαν πρόσφατα τεθεί σε λειτουργία, το 
πλατώ μπορεί να είναι καυτό σε ορισμένα 
τμήματά του και να προκαλέσει εγκαύματα. 
Τα παιδιά πρέπει να κρατιούνται σε 
απόσταση ασφάλειας. 
 

 Για λόγους ασφάλειας, σας 
προτείνουμε να ακολουθούνται οι οδηγίες 
που εκδίδει η εταιρεία παροχής γκαζιού και 
να κλείνετε τη βαλβίδα γκαζιού, όταν το 
πλατώ δε χρησιμοποιείται. 
 

 Το σύστημα αυτόματης ανάφλεξης δεν 
θα πρέπει να λειτουργεί για περισσότερο 
από 15 δευτερόλεπτα. Εάν μετά από 15 
δευτερόλεπτα ο καυστήρας δεν ανάψει, 
σταματήστε το σύστημα αυτόματης 
ανάφλεξης και ανοίξτε την πόρτα του 
διαμερίσματος και/ή περιμένετε 
τουλάχιστον 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε 
να τον ξανά-ανάψετε. 

 
 

Μηχανισμός ασφάλειας προς 
αποφυγή της αθέλητης 

περιστροφής των κουμπιών 
χειρισμού 

 

Στα μοντέλα που δε διατίθεται σύστημα 
ασφάλειας (χωρίς δηλαδή μηχανισμό 
αποκοπής της ροής γκαζιού) οι βαλβίδες 
γκαζιού έχουν ένα μηχανισμό που δεν 
επιτρέπει την ελεύθερη περιστροφή των 
κουμπιών χειρισμού από τη θέση "εκτός 
λειτουργίας" σε κάποια άλλη ρύθμιση 
λειτουργίας της εστίας (και που, συνεπώς, δεν 
επιτρέπει την αθέλητη διαρροή γκαζιού μέσω 
των εστιών), χωρίς προηγουμένως να έχει 
πατηθεί προς τα μέσα το κουμπί χειρισμού. 
 

 Αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
κατά τη χρήση του πλατώ αντιληφθείτε ότι 
κάποιο κουμπί χειρισμού μπορεί να 
περιστραφεί από τη θέση "εκτός 
λειτουργίας" χωρίς να απαιτείται να 
πατηθεί πρώτα προς τα μέσα (για 
παράδειγμα εξαιτίας ακαθαρσιών που 
μπορεί να έχουν εισχωρήσει και 
συσσωρευτεί στις βαλβίδες γκαζιού), θα 
πρέπει, για τη δική σας ασφάλεια, να 
ενημερώσετε άμεσα το εξουσιοδοτημένο 
σέρβις, ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα. 

Εξαρτήματα του 
συστήματος ασφάλειας 

 
Στα πλατώ που διαθέτουν σύστημα ασφάλειας 
(τα μοντέλα που στην ονομασία τους 
περιλαμβάνονται τα γράμματα AL) ο 
μηχανισμός αποκοπής της ροής γκαζιού 
απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία: 
 

* Βαλβίδα ασφάλειας 
* Θερμοστοιχείο ασφάλειας, δίπλα στον 

καυστήρα 
* Σύνδεση της βαλβίδας - του θερμοστοιχείου 
 

Το θερμοστοιχείο στέλνει ένα ηλεκτρικό σήμα 
στη βαλβίδα που αναγνωρίζει αν ο καυστήρας 
έχει φλόγα. Κατά την ανάφλεξη, η βαλβίδα 
πρέπει να κρατείται πατημένη για περίπου δύο 
δευτερόλεπτα, μέχρι το θερμοστοιχείο να 
θερμανθεί και να είναι σε θέση να στείλει την 
ικανοποιητικό ηλεκτρικό σήμα στη βαλβίδα. Αν 
ο καυστήρας σβήσει, εντοπίζεται η απουσία 
φλόγας από το θερμοστοιχείο και η βαλβίδα 
ασφάλειας διακόπτει την παροχή γκαζιού. 

 

 
 

A Θερμοστοιχείο ασφάλειας 
B Σύνδεση βαλβίδας - θερμοστοιχείου 
C Σύνδεση του μηχανισμού δημιουργίας 

σπινθήρα 
D Σπινθηριστής ανάφλεξης 
E Βαλβίδα ασφάλειας 
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Ενδείξεις για την 
αποτελεσματικότερη χρήση των 

εστιών γκαζιού 
 

 Οι καυστήρες μέγιστης ισχύος δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με σκεύη που έχουν μικρή 
διάμετρο, γιατί μέρος της φλόγας θα διαχέεται 
εκτός σκεύους, μειώνοντας, κατά συνέπεια, 
την απόδοση σημαντικά (βλ. σχήμα 5). 

 

 
 

 Οι καυστήρες δεν πρέπει να λειτουργούν 
χωρίς να υπάρχει κάποιο σκεύος πάνω τους, 
ειδάλλως θα καταναλώνεται γκάζι και η 
σχάρα στήριξης των σκευών θα 
υπερθερμαίνεται. Το σκεύος είναι 
προτιμότερο να καλύπτεται με καπάκι για 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

 Όταν οι καυστήρες είναι αναμμένοι, δεν 
πρέπει να εκτίθενται σε ισχυρά ρεύματα αέρα, 
γιατί, επιπροσθέτως της απώλειας 
θερμαντικής ισχύος, υπάρχει κίνδυνος να 
σβήσει η φλόγα, γεγονός που θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε διαρροή γκαζιού και να 
προκαλέσει ατύχημα. Στα πλατώ που 
διαθέτουν σύστημα ασφάλειας δεν υπάρχει 
αυτός ο κίνδυνος. Οι πιθανότητες εμφάνισης 
αυτού του προβλήματος είναι μεγαλύτερες, 
όταν οι καυστήρες λειτουργούν στη ρύθμιση 
ελάχιστης ισχύος. 

 

 Αν η εστία μαυρίζει τη βάση των σκευών ή οι 
άκρες της φλόγας της είναι κίτρινες, ο 
καυστήρας θα πρέπει να καθαριστεί. Αν αυτό 
το πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήστε με το 
Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. 

 

 Ταψιά και σχάρες δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να μαγειρέψετε σε 
χαμηλή θερμοκρασία, καθώς μπορεί να 
προκαλέσουν ζημιά στο πλατώ. 

 

 Σκεύη από χυτοσίδηρο δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται πάνω στη σχάρα του 
καυστήρα, καθώς αντανακλούν μεγάλη 
θερμότητα στο πλατώ. 

 

 Τα σκεύη που τοποθετούνται πάνω στους 
καυστήρες δεν πρέπει να προεξέχουν από το 

τελευταίο σημείο του πλατώ εστιών, καθώς η 
φλόγα που αντανακλάται από το σκεύος 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλατώ και 
των επιφανειών δεν είναι ανθεκτικές σε υψηλές 
θερμοκρασίες (πάγκοι εργασίας από πλαστικό 
υλικό). 

 

 Χρησιμοποιείτε σκευή με επίπεδη βάση. 
 
 

Καθαρισμός και προστασία 
των εστιών γκαζιού 

 

 Οι σχάρες πρέπει να καθαρίζονται με 
μαλακό σύρμα καθαρισμού, αφού 
κρυώσουν. 

 

 Οι καυστήρες (βλ. σχήμα 6) -οι αυλακώσεις 
τους ιδιαιτέρως- πρέπει να καθαρίζονται 
τακτικά. Πρέπει να τοποθετούνται σε χλιαρό 
διάλυμα νερού και απορρυπαντικού και να 
καθαρίζονται με σύρμα ή σκληρή βούρτσα. 

 

 Μην καθαρίζετε τα εμαγιέ καλύμματα του 
καυστήρα ενώ είναι ακόμη ζεστά. Τα 
στιλβωτικά υλικά μπορεί να προκαλέσουν 
ζημιά, όπως και το ξύδι, ο καφές, το γάλα, 
το αλατισμένο νερό και ο χυμός ντομάτας 
που παραμένουν πάνω στις εμαγιέ 
επιφάνειες για πολύ καιρό. 

 

 
 

Α Κάλυμμα καυστήρα 
Β Κεφαλή καυστήρα 
C Στόμιο μονάδας ανάφλεξης (μπεκ) - 

Ακροφύσιο 
D Βάση μονάδας ανάφλεξης 
 
 

 Το ανοξείδωτο ατσάλι πρέπει να 
καθαρίζεται με διάλυμα νερού και 
απορρυπαντικού με τη βοήθεια ενός 
μαλακού πανιού. Αν το μέταλλο είναι 
κιτρινωπό μετά τον καθαρισμό, σας 
συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε λεμόνι, 
ξύδι, διάλυμα αμμωνίας ή άλλο καθαριστικό 
προϊόν που περιέχει διάλυμα αμμωνίας. 

 

Σωστό 
 

Λάθος 
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 Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, έχοντας 
αφαιρέσει τους καυστήρες, πρέπει να 
προσέχετε να μη χυθεί υγρό ή εισχωρήσουν 
άλλα αντικείμενα μέσα στα ανοίγματα των 
στομιων του γκαζιού (μπεκ).  

 

 Όταν καθαρίζετε τη συσκευή μη 
χρησιμοποιείτε προϊόντα που μπορεί να 
προκαλέσουν ζημιά στο αλουμίνιο, όπως 
σόδα, λάδι κ.λπ. 

 

Σημείωση: Όποτε επανατοποθετείτε έναν 
καυστήρα στη θέση του, πρέπει να ελέγχετε 
ότι όλα τα τμήματά του είναι σωστά βαλμένα 
στη θέση τους. Αν κάποιο τμήμα δεν είναι 
τοποθετημένο στη σωστή θέση, μπορεί να 
προκαλεί κακή καύση και/ή υπερθέρμανση. 

 
 

Συντήρηση των εστιών γκαζιού 

 
Όποτε αφαιρούνται οι βαλβίδες γκαζιού, πρέπει 
να αντικαθιστάτε το δακτύλιο (ροδέλα) που 
βρίσκεται μεταξύ των βαλβίδων και του σωλήνα 
παροχής του γκαζιού. Οι καυστήρες λειτουργούν 
ομαλά όταν η φλόγα τους είναι σταθερή και έχει 
πράσινο-μπλε χρώμα. Αν τα άκρα της φλόγας 
είναι κίτρινα, πρέπει να καθαριστούν οι 
καυστήρες. Αν το πρόβλημα επιμείνει, 
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. 
 

Για την εξασφάλιση της στεγανότητας της 
εγκατάστασης-σύνδεσης γκαζιού και της 
σωστής λειτουργίας των καυστήρων, το πλατώ 
πρέπει να ελέγχεται από εξειδικευμένο 
προσωπικό του Εξουσιοδοτημένου Σέρβις της 
“Teka” μία φορά κάθε 4 χρόνια. 
 

Σημείωση: Οποιαδήποτε τροποποίηση ή 
προσαρμογή απαιτείται να γίνει στη 
συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο 
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό 
της “Teka”. 
 
 

Λειτουργία των μοντέλων 
με ηλεκτρικές εστίες 

 
Ο χειρισμός των ηλεκτρικών εστιών γίνεται 
μέσω ενός διακόπτη με επτά (7) 
ενδείξεις/επιλογές (βλ. σχήμα 7). Για να 
επιλέξετε διαφορετική ισχύ της εστίας, το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να περιστρέψετε 
το αντίστοιχο κουμπί χειρισμού και να 
επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. Πάνω στον 
πίνακα χειρισμού τα μαρκαρισμένα τμήματα 
(Α) φανερώνουν (με το σχεδιασμένο κύκλο) σε 
ποια εστία αντιστοιχεί κάθε κουμπί.  
 

 
 

Α Ένδειξη εστίας σε λειτουργία 
Β Ενδείξεις κουμπιού χειρισμού 
 
 

Το σκεύος πρέπει να τοποθετείται στην 
ηλεκτρική εστία πριν την έναρξη της 
λειτουργίας της. Η ισχύς που αντιστοιχεί σε 
κάθε μία ένδειξη του κουμπιού χειρισμού είναι 
ως εξής: 

 

Ηλεκτρική εστία  180 – 1.500 W 

Επιλεγμένη ένδειξη 
κουμπιού χειρισμού 

Ισχύς 

0 Απενεργοποιημένο 

1 135 W 

2 220 W 

3 300 W 

4 850 W 

5 1150 W 

6 1500 W 
 

Ηλεκτρική εστία  145 – 1.500 W 

Επιλεγμένη ένδειξη 
κουμπιού χειρισμού 

Ισχύς 

0 Απενεργοποιημένο 

1 135 W 

2 165 W 

3 250 W 

4 500 W 

5 750 W 

6 1500 W 
 

Η ηλεκτρική εστία διαμέτρου 145 χιλιοστών και 
ισχύος 1500 W (που στο κέντρο της έχει την 
κόκκινη βούλα) θερμαίνεται ιδιαίτερα γρήγορα 
και φτάνει τη μέγιστή της ισχύ μέσα στα πέντε 
πρώτα λεπτά (περίπου). Μετά την επίτευξη της 
μέγιστης ισχύος, μειώνεται στα 750 W, όπου 
και η θερμοκρασία της πλέον σταθεροποιείται.  
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Όταν συνδέεται για πρώτη φορά η συσκευή ή 
μετά από μακρά περίοδο αχρησίας της 
ηλεκτρικής εστίας, είναι απαραίτητο να 
απομακρυνθεί κάθε ίχνος υγρασίας που μπορεί 
να έχει δημιουργηθεί. Για να πραγματοποιήσετε 
αυτή τη διαδικασία στεγνώματος, ανάψτε την 
ηλεκτρική εστία, χωρίς σκεύος πάνω της, στη 
ρύθμιση 2 για 5 λεπτά. Η μυρωδιά και ο καπνός 
που θα προκληθούν, αν και δυσάρεστα, δεν 
παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο και θα πρέπει να 
ενισχύσετε τον εξαερισμό του χώρου 
ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα, ώστε να 
ανανεωθεί ο αέρας. 
 

Το μοντέλο ΕΜ/30 2Ρ Τ έχει ένα επιπλέον 
διακόπτη, χρονοδιακόπτη (timer), ο οποίος 
ορίζει τον χρόνο λειτουργίας των εστιών, βάση 
του χρόνου που έχει επιλεχθεί. Όταν πρόκειται 
να χρησιμοποιήσετε το πλατώ εστιών, ο 
χρονοδιακόπτης δεν θα πρέπει να είναι 
ρυθμισμένος στην ένδειξη 0.  
 

 

Ενδείξεις για την 
αποτελεσματικότερη χρήση των 

ηλεκτρικών εστιών 
 
Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του 
πλατώ, ακολουθείτε τις παρακάτω υποδείξεις: 
 

 Χρησιμοποιείτε σκεύη με επίπεδη βάση, 
καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια 
επαφής του σκεύους και της ηλεκτρικής 
εστίας τόσο μεγαλύτερη είναι και η 
μετάδοση θερμότητας. Σας προτείνουμε να 
χρησιμοποιείτε σκεύη με χοντρό πάτο, ώστε 
η βάση τους να είναι περισσότερο δύσκολο 
να χτυπηθεί. Στην εικόνα φαίνεται πώς τα 
σκεύη με χτυπημένη βάση και 
βαθουλώματα έχουν μικρότερη επιφάνεια 
επαφής με την εστία (βλ. σχήμα 8). 

 

 
 

 Μη χρησιμοποιείτε σκεύη με μικρότερη 
διάμετρο από αυτή της ηλεκτρικής εστίας, 
έτσι ώστε να μη χύνονται τα φαγητά που 
βράζουν πάνω της. 

 

 Πριν βάλετε τα σκεύη πάνω στις ηλεκτρικές 
εστίες, να στεγνώνετε πάντα τον πάτο των 
σκευών. 

 Λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
του μαγειρέματος, μπορείτε να ρυθμίζετε 
την ηλεκτρική εστία στην ελάχιστη ένδειξη ή 
να την απενεργοποιείτε εντελώς πριν 
απομακρύνετε το σκεύος από πάνω της, 
ώστε να εκμεταλλεύεστε την ήδη 
υπάρχουσα θερμότητα που έχει η εστία και 
να αποφεύγετε την ύπαρξη πολύ ζεστής 
εστίας χωρίς σκεύος πάνω της. 

 

 Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική 
εστία χωρίς να είναι τοποθετημένο ένα 
σκεύος πάνω της.  

 
 

Καθαρισμός και προστασία 
των ηλεκτρικών εστιών 

 

 Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού 
της συσκευής, αποσυνδέστε τη από την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα 
που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο 
αλουμίνιο, όπως σόδα, οξέα κ.λπ. 

 

 Οι ηλεκτρικές εστίες πρέπει να καθαρίζονται 
με διάλυμα νερού και απορρυπαντικού και 
τη βοήθεια ενός μαλακού σύρματος 
καθαρισμού. Αν, μετά το μαγείρεμα, 
παρατηρήσετε ότι το ανοξείδωτο ατσάλι της 
στεφάνης της εστίας ή του πλατώ γίνεται 
ελαφρά κιτρινωπό, μπορείτε να το 
αντιμετωπίσετε χρησιμοποιώντας λεμόνι, 
ξύδι, διάλυμα αμμωνίας ή άλλο καθαριστικό 
προϊόν που περιέχει διάλυμα αμμωνίας. 

 

 Αν χυθούν υγρά πάνω στην ηλεκτρική 
εστία, πρέπει αμέσως να σκουπιστούν με 
ένα πανί. Μην τα αφήνετε να καούν πάνω 
στην εστία, καθώς αυτό θα μειώσει 
σημαντικά τη μετάδοση θερμότητας. 

 

 Αν η ηλεκτρική εστία δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για κάποιο καιρό, πρέπει να 
λαδωθεί, ώστε να γυαλίσει η επιφάνειά της 
και να αποφευχθεί το σκούριασμά της. 

 

 Να έχετε υπόψη σας ότι η εστία θα έχει 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αν αποφεύγονται 
η υγρασία και η ανάπτυξη πολύ μεγάλων 
θερμοκρασιών, όταν είναι εφικτό. 

 

  Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε συσκευές 
ατμού για τον καθαρισμό του πλατώ. 

 

 Μην καθαρίζετε τις εστίες όσο είναι 
ακόμη ζεστές. 

Σωστό 
 

Λάθος 
 

Λάθος 
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Λειτουργία των κεραμικών 
πλατώ εστιών 

 
Ο χειρισμός των κεραμικών εστιών γίνεται 
μέσω ενός διακόπτη με επτά (7) 
ενδείξεις/επιλογές. Για να επιλέξετε 
διαφορετική ισχύ της εστίας, το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να περιστρέψετε το 
αντίστοιχο κουμπί χειρισμού και να επιλέξετε 
την επιθυμητή ρύθμιση.  
 

Το σκεύος πρέπει να τοποθετείται στην 
ηλεκτρική εστία πριν την έναρξη της 
λειτουργίας της. 
 

Η ισχύς που αντιστοιχεί σε κάθε μία ένδειξη 
του κουμπιού χειρισμού είναι ως εξής: 

 

Ηλεκτρική εστία 1.700 W 

Επιλεγμένη ένδειξη 
κουμπιού χειρισμού 

Ισχύς 

0 Απενεργοποιημένο 

1 180 W 

2 290 W 

3 470 W 

4 760 W 

5 1230 W 

6 1700 W 
 

Ηλεκτρική εστία 1.200 W 

Επιλεγμένη ένδειξη 
κουμπιού χειρισμού 

Ισχύς 

0 Απενεργοποιημένο 

1 130 W 

2 206 W 

3 350 W 

4 500 W 

5 850 W 

6 1200 W 

 
Ενδεικτική λυχνία υπολοίπου θερμότητας 
 

Η ενδεικτική λυχνία υπολοίπου θερμότητας θα 
ανάψει όταν η εστία αποκτήσει θερμοκρασία 

πάνω από 6015°C και θα παραμείνει 
αναμμένη ακόμα και αν έχετε σβήσει την εστία 
(ένδειξη 0), μέχρι να κρυώσει. 
 

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη 
προσοχή με την θερμότητα των εστιών καθώς 
υπάρχει περίπτωση, παρόλο που η εστία είναι 
αναμμένη, η λυχνία να σβήσει και να μην 
υπάρχει ένδειξη ότι η εστία είναι ζεστή. 
 

Υπάρχει άλλη μία ενδεικτική λυχνία στο πάνελ 
χειρισμού που δηλώνει ότι μία ή περισσότερες 
εστίες είναι σε λειτουργία. 
 

Τα ορθογώνια σχήματα πάνω στο πάνελ 
χειρισμού δηλώνουν σε ποια εστία αντιστοιχεί 
ο διακόπτης. 

 

Το μοντέλο VM 30 2Ρ Τ έχει ένα επιπλέον 
διακόπτη, χρονοδιακόπτη (timer), ο οποίος 
ορίζει τον χρόνο λειτουργίας των εστιών, βάση 
του χρόνου που έχει επιλεχθεί. Όταν πρόκειται 
να χρησιμοποιήσετε το πλατώ εστιών, ο 
χρονοδιακόπτης δεν θα πρέπει να είναι 
ρυθμισμένος στην ένδειξη 0.  
 

 
 

Α Ένδειξη εστίας σε λειτουργία 
Β Ενδείξεις κουμπιού χειρισμού 
 

 

Συμβουλές για την 
αποτελεσματικότερη χρήση των 

ηλεκτρικών εστιών 
 
 

Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του 
πλατώ, ακολουθείτε τις παρακάτω υποδείξεις: 
 

 Χρησιμοποιείτε σκεύη με επίπεδη βάση, 
καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια 
επαφής του σκεύους και της ηλεκτρικής 
εστίας τόσο μεγαλύτερη είναι και η 
μετάδοση θερμότητας. Στην εικόνα 10 
φαίνεται πως τα σκεύη με χτυπημένη βάση 
και βαθουλώματα έχουν μικρότερη 
επιφάνεια επαφής με την εστία.  

 

 
 

Σωστό 
 

Λάθος 
 

Λάθος 
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 Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε σκεύη 
με χοντρό πάτο, ώστε η βάση τους να είναι 
περισσότερο δύσκολο να χτυπηθεί. 

 

 Δεν συνιστούμε τη χρήση σκευών με 
μικρότερη διάμετρο από αυτήν που ορίζεται 
για την κάθε εστία. 

 

 Σιγουρευτείτε ότι τα σκεύη είναι σωστά 
τοποθετημένα (κεντραρισμένα) στις 
κυκλικές ενδείξεις του πλατώ. 

 

 Πριν βάλετε τα σκεύη πάνω στις ηλεκτρικές 
εστίες, να στεγνώνετε πάντα τον πάτο των 
σκευών. 

 

 Μην αφήνετε πλαστικά αντικείμενα ή σκεύη, 
ή αλουμινόχαρτο πάνω στην κεραμική 
επιφάνεια. 

 

 Μην σέρνετε σκεύη με γωνίες ή αιχμηρές άκρες 
καθώς μπορεί να καταστρέψουν το κεραμικό. 

 

 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική 
εστία χωρίς κάποιο σκεύος πάνω της. 

 

 Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά καπάκια σκευών. 
 

 Τα σκεύη που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να 
είναι θερμοανθεκτικά ώστε να μην λιώσουν 
πάνω στην κεραμική εστία. 

 

 Το κρύσταλλο είναι ανθεκτικό σε χτυπήματα 
από σκεύη που δεν έχουν αιχμηρές γωνίες. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνετε στην 
κρούση μικρών, αιχμηρών αντικειμένων 
(εργαλείων). 

 

 Αποφύγετε την επαφή της ζάχαρης, ή 
προϊόντων που περιέχουν ζάχαρη, με το 
κεραμικό πλατώ καθώς μπορεί να 
επηρεάσουν το κρύσταλλο και να 
καταστρέψουν την επιφάνειά του. 
 
 

Καθαρισμός και προστασία 
των κεραμικών πλατώ εστιών 

 
Για την συντήρηση των κεραμικών πλατώ 
εστιών θα πρέπει να το καθαρίζετε με τα ειδικά 
για κεραμικά πλατώ καθαριστικά. Θα πρέπει να 
καθαρίζετε πάντα την κεραμική επιφάνεια μετά 
από κάθε χρήση, είτε όταν είναι ακόμα χλιαρή 
είτε όταν είναι κρύα. Έτσι διευκολύνετε τον 
καθαρισμό και αποφεύγετε την συσσώρευση 
βρωμιάς μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση. 
 

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή 
απορρυπαντικά που μπορεί να γδάρουν τις 
επιφάνειες (ο επόμενος πίνακας δείχνει τους 
διάφορους τύπους απορρυπαντικών που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν). Ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό της εστίας 
συσκευές παραγωγής ατμού. 
 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ 
 

Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας τον 
βαθμό της βρωμιάς όταν καθαρίζετε το 
κρύσταλλο. Ο τύπος του απορρυπαντικού 
καθορίζεται με βάση τον βαθμό βρωμιάς. 
 
Χαμηλό βαθμό βρωμιάς 
 

Οι ελαφριές βρωμιές μπορούν να καθαριστούν 
με ένα υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό, ή 
με χλιαρή σαπουνάδα. 
 
Υψηλό βαθμό βρωμιάς 
 

Οι έντονες κηλίδες και τα λίπη θα πρέπει να 
καθαριστούν με κάποιο ειδικό για κεραμικές 
εστίες καθαριστικό. Παρακαλούμε 
ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 

Οι κολλώδεις λεκέδες που έχουν καεί μπορούν 
να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας την 
ειδική ξύστρα καθαρισμού. 
 

Πολυχρωματισμός του κεραμικού : προκαλείται 
από σκεύη που έχουν στην βάση τους ξηρά 
υπολείμματα λίπους ή όταν μεσολαβεί λίπος 
ανάμεσα στο σκεύος και το πλατώ εστιών κατά 
την διάρκεια του μαγειρέματος. Μπορείτε να το 
αφαιρέσετε από την επιφάνεια του κρυστάλλου 
χρησιμοποιώντας ένα νικελένιο καθαριστικό με 
νερό ή με ειδικό απορρυπαντικό για κεραμικά 
πλατώ. 
 

Πλαστικά αντικείμενα, ζάχαρη ή φαγητό που 
περιέχει πολλή ζάχαρη που έχουν λιώσει 
πάνω στο πλατώ εστιών θα πρέπει να 
καθαριστούν αμέσως, ενώ είναι ακόμη ζεστά, 
με την βοήθεια της ξύστρας καθαρισμού. 
 
Αλλαγή του χρώματος του κεραμικού 
 

Γενικά οφείλεται στον ανεπαρκή καθαρισμό 
του πλατώ ή στην χαμηλή ποιότητα σκευών 
που χρησιμοποιείτε. Δεν επηρεάζεται η 
απόδοση της συσκευής. 
 

Οι μεταλλικές λάμψεις οφείλονται στα 
μεταλλικά σκεύη όταν σύρονται πάνω στο 
γυαλί. Μπορείτε να τις απομακρύνετε 
χρησιμοποιώντας ειδικό απορρυπαντικό για 
κεραμικές εστίες αν και θα πρέπει να 
επαναλάβετε τον απαιτούμενο καθαρισμό 
πάνω από μία φορά. 
 

Τα φθαρμένα διαγράμματα που προσδιορίζουν 
τις ζώνες μαγειρέματος προκαλούνται από την 
χρήση “σκληρών” απορρυπαντικών ή σκευών 
με “ανώμαλο” πάτο. 
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 Να είστε προσεκτικοί όταν κάνετε 
χρήση της ειδικής ξύστρας. Η λεπίδα της 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό! 
 

 Φροντίστε ώστε να ακουμπάει μόνο η 
λεπίδα στην κεραμική επιφάνεια. 
Αποφύγετε την επαφή του περιβλήματος 
της ξύστρας με την κεραμική επιφάνεια, 
καθώς μπορεί να την γδάρει. 
 

 Χρησιμοποιείτε λεπίδες σε άριστη 
κατάσταση. Πρέπει να γίνεται άμεση 
αντικατάσταση, σε περίπτωση που μια 
λεπίδα έχει οποιουδήποτε είδους φθορά. 
 

 Αφού τελειώσετε με τη χρήση της 
ξύστρας, τραβήξτε προς τα μέσα τη λεπίδα 
και φυλάξτε το εργαλείο (βλέπετε σχ. 11). 
 

 
 
 

 

 Ένα σκεύος μπορεί να κολλήσει στο 
γυαλί σε περίπτωση που κάποιο προϊόν 
λιώσει ανάμεσα σε αυτό και την επιφάνεια. 
Μην προσπαθήσετε να σηκώσετε το 
σκεύος ενώ η επιφάνεια είναι κρύα! 
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης του κεραμικού. 
 

 Μην πατάτε ή στηρίζεστε επάνω στο 
γυαλί καθώς μπορεί να σπάσει και να 
προκαλέσει τραυματισμό. Μην ακουμπάτε 
αντικείμενα πάνω στην γυάλινη επιφάνεια.. 
 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
 

Αφαιρέστε την βρωμιά χρησιμοποιώντας υγρό 
πανί ή χλιαρή σαπουνάδα. Για επίμονους 
λεκέδες, χρησιμοποιείστε ειδικό 
απορρυπαντικό για κεραμικές εστίες ή 
γυαλιστικό υγρό για οικιακές συσκευές. Τρίψτε 
το προϊόν χωρίς να το αραιώσετε, αφήστε το 
να ενεργήσει και στη συνέχεια σκουπίστε με 
υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή 
συνθετικά καθαριστικά. 
 

Η ΤΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές 
στο παρόν εγχειρίδιο με οποιοδήποτε τρόπο 
κρίνει αναγκαίο ή χρήσιμο ενώ δεν 
μεταβάλλουν τις βασικές λειτουργίες του 
προϊόντος. 
 
 
 

 
 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝ 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

Στο γυαλί...... Στο πλαίσιο..... 

Ήπια και υγρά απορρυπαντικά ΝΑΙ ΝΑΙ 

Καυστικά ή απορρυπαντικά σε μορφή σκόνης ΟΧΙ ΟΧΙ 

Ειδικά καθαριστικά για κεραμικά πλατώ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Καθαριστικά για απομάκρυνση λιπών σε μορφή σπρέυ 
(π.χ. προϊόντα για καθαρισμό φούρνων) 

ΟΧΙ ΟΧΙ 

Μαλακά πανιά ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πετσέτες κουζίνας ΝΑΙ ΝΑΙ 

Συρματάκια νικελίου (ποτέ στεγνά) ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μεταλλικά συρματάκια ΟΧΙ ΟΧΙ 

Σκληρό συρμάτινο σφουγγάρι (πράσινο) ΟΧΙ ΟΧΙ 

Μαλακό συνθετικό σφουγγάρι (μπλε) ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ξύστρα για κεραμικά πλατώ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Υγρό απορρυπαντικό για οικιακές συσκευές και/ή γυαλί ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 
 
 

Προστατευμένη 
λεπίδα 

 

Απροστάτευτη 
λεπίδα 

 

Χρήση της 
ειδικής ξύστρας καθαρισμού 
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Περιβαλλοντικά Θέματα 

 

Με το σύμβολο  πάνω στην συσκευή ή 
πάνω στην συσκευασία δηλώνεται ότι το 
προϊόν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και 
πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. 
Αντιθέτως, η διάθεση της συσκευής θα πρέπει 
να γίνει σε συγκεκριμένα σημεία διάθεσης για 
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Με την σωστή διάθεση των 
παλαιών συσκευών βοηθάτε στην πρόληψη 
κατά των αρνητικών συνεπειών στο 
περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις Τοπικές 
Αρχές της περιοχής σας για να ενημερωθείτε 
για τους σωστούς τόπους διάθεσης των 
άχρηστων ηλεκτρικών συσκευών. 
 

Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον και πλήρως 
ανακυκλώσιμα. Τα πλαστικά στοιχεία φέρουν 
σήμανση >PE<, >LD<, >EPS<, κλπ. Η 
απόρριψη των υλικών συσκευασίας μπορεί 
να γίνεται όπως και για τα οικιακά 
απορρίματα στον κάδο της γειτονιάς σας. 

 
 
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας 
 
Πριν καλέσετε το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της “Teka”, παρακαλείστε να πραγματοποιήσετε τους 
παρακάτω ελέγχους: 

 

Βλάβη Πιθανή αιτία Πιθανή λύση 

Δε λειτουργούν ούτε οι εστίες ούτε οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας 

 
Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι 
συνδεδεμένο στην παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος 

Συνδέστε το καλώδιο στην παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος 

Δε γίνεται ανάφλεξη, όταν πατιέται ο διακόπτης της αυτόματης ανάφλεξης 

 Δεν υπάρχει ρεύμα στην πρίζα 
Ελέγξτε/επισκευάστε την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος 

Υπάρχει σπινθήρας αλλά ο καυστήρας δεν ανάβει 

 
Το στοιχείο ανάφλεξης και η αντίστοιχη 
εστία έχουν ακαθαρσίες ή λίπος. 

Καθαρίστε το άκρο του στοιχείου ανάφλεξης της 
εστίας 

Ο εστίες γκαζιού δεν ανάβουν 

 Το γκάζι δε διοχετεύεται στο πλατώ 

Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής της μπουκάλας 
είναι σωστά τοποθετημένος και ανοικτός 

Στην περίπτωση παροχής φυσικού αερίου 
πόλεως, ανοίξτε τη βαλβίδα γκαζιού 

Ο καυστήρας ανάβει, όταν όμως απελευθερώνεται το κουμπί χειρισμού και ενεργοποιείται ο 
διακόπτης ασφάλειας, σβήνει 

 
Δεν βγαίνει φλόγα από το σημείο όπου 
θερμαίνεται το θερμοστοιχείο 

Καθαρίστε τις οπές του καυστήρα για την 
ανεμπόδιστη διάχυση της φλόγας 

Οι καυστήρες μαυρίζουν τα σκεύη 

 

Οι οπές των καυστήρων είναι βρώμικες Καθαρίστε τις οπές των εστιών γκαζιού 

Τα στόμια γκαζιού ή η χοάνη έχουν 
μαζέψει ακαθαρσίες 

Καθαρίστε τα στόμια γκαζιιού (μπεκ) ή τη χοάνη 
χωρίς όμως να χρησιμοποιήσετε κάτι που θα 
μπορούσε να χαλάσει ή να τροποποιήσει τη 
διάμετρο των στομίων γκαζιού 

Το σκεύος κολλάει πάνω στο κεραμικό 

 
Κάτι έχει λιώσει ανάμεσα στο σκεύος και 
το κεραμικό. 

Ρυθμίστε την εστία στην υψηλότερη ρύθμιση και 
προσπαθήστε να το ξεκολλήσετε. 

 Σκεύη με άγρια επιφάνεια βάσης. 
Ελέγξτε τις βάσεις των σκευών σας και μην τις 
σέρνεται πάνω στο κεραμικό. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
 

www.teka.com 

 

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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