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Ξέ λυµα  ριν α ό την  ρώτη χρήση
1. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες, τα αυτοκόλλητα ή τα εξαρτήµατα 1ου βρίσκονται στο

εσωτερικό του βραστήρα ή έξω α1ό αυτόν.
2. Αφαιρέστε το δοχείο A, και καθαρίστε το µε νερό, φροντίζοντας να µη µείνει κανένα

κατάλοι1ο µέσα στο δοχείο.
3. Στη συνέχεια, γεµίστε το δοχείο A µε κρύο νερό και ε1ανατο1οθετήστε το σταθερά 1άνω

στη βάση του D, φροντίζοντας η βαλβίδα εκκένωσης να είναι καλά ασφαλισµένη. εικ. 1a ,1b
και 2.

4. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύµα.
5. Το1οθετήστε ένα σκεύος χωρητικότητας 1ερί1ου 1,5 λίτρων κάτω α1ό τη βρύση E.
6. Κρατήστε 1ατηµένο το κουµ1ί ζεστού νερού H: το ζεστό νερό θα αρχίσει να τρέχει εικ. 3.

Κατά την 1ρώτη έναρξη λειτουργίας, είναι φυσιολογικό να βγει λίγος ατµός α1ό τη βρύση E.
7. Όταν το σκεύος είναι σχεδόν γεµάτο, αφήστε το κουµ1ί ζεστού νερού H, για να σταµατήσει.

Χύστε το νερό.

Σας συγχαίρουµε για την αγορά αυτού του βραστήρα Tefal. Διαβάστε 1ροσεκτικά τις
οδηγίες 1ου ισχύουν για όλα τα µοντέλα και φυλάξτε τις σε µέρος µε εύκολη 1ρόσβαση.

Περιγραφή του  ροGόντος (εικ. 1)
A δοχείο νερού
B κα1άκι δοχείου
C βαλβίδα εκκένωσης νερού
D σώµα της συσκευής
E βρύση
G κουµ1ί νερού σε θερµοκρασία

δωµατίου

H κουµ1ί ζεστού νερού
I διακό1της χωρητικότητας (ανάλογα

µε το µοντέλο)
J φίλτρο (ανάλογα µε το µοντέλο)
K Φωτεινή ένδειξη αφαλάτωσης και

αντικατάστασης του φίλτρου
(ανάλογα µε το µοντέλο)
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Το οθέτηση του φίλτρου CLARIS
(ανάλογα µε το µοντέλο)
• Σας συνιστούµε να χρησιµο1οιείτε το φίλτρο Claris - Aqua Filter System 1ροκειµένου να

βελτιστο1οιήσετε τη γεύση των ροφηµάτων σας καθώς και τη διάρκεια ζωής της συσκευής
σας. Α1οτελείται α1ό µια ουσία κατά των αλάτων και α1ό ενεργό άνθρακα 1ου µειώνει το
χλώριο, τις ακαθαρσίες, τον µόλυβδο, τα µικροβιοκτόνα κ.λ1. 1ου υ1άρχουν στο νερό.
Συνε1ώς, διατηρούνται τα µεταλλικά στοιχεία, καθώς και τα ολιγοστοιχεία.

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία του φίλτρου J. Σηµειώστε τον µήνα έναρξης λειτουργίας του
φίλτρου 1εριστρέφοντας την ε1άνω ροδέλα του φίλτρου στην ηµεροµηνία έναρξης
λειτουργίας (εικ. 4). Πρέ1ει να αλλάζετε το Φίλτρο Claris της συσκευής σας κάθε 6 έως 8
εβδοµάδες (ή κάθε 50 λίτρα), ανάλογα µε τη σκληρότητα του νερού σας.

2. Το1οθετήστε το φίλτρο µέσα στο δοχείο A και στερεώστε το φίλτρο J στον 1άτο του
δοχείου. Ορισµένα µοντέλα διαθέτουν ε1ίσης µια φωτεινή ένδειξη K 1ου υ1οδεικνύει 1ότε
1ρέ1ει να αντικαταστήσετε το φίλτρο. Για τα µοντέλα αυτά, εάν αναβοσβήνει η ένδειξη K
κατά τη χρήση, έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε το φίλτρο εικ. 5.

3. Για να αλλάξετε το φίλτρο, αφαιρέστε το χρησιµο1οιηµένο φίλτρο και αντικαταστήστε το
µε ένα καινούργιο φίλτρο Claris Aquafilter system, 1ου 1ωλείται ως ξεχωριστό εξάρτηµα
(κωδ. αναφ. XH 5000) εικ. 6.

4. Για τα µοντέλα 1ου διαθέτουν φωτεινή ένδειξη, 1ρέ1ει να καταχωρίσετε την
αντικατάσταση του φίλτρου 1ατώντας ταυτόχρονα το κουµ1ί ζεστού νερού H και το κουµ1ί
χλιαρού νερού
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G, για τουλάχιστον 5 δευτερόλε1τα. εικ. 7. Μετά α1ό τα 5 δευτερόλε1τα, η φωτεινή ένδειξη
σβήνει. Συνε1ώς, η συσκευή θα έχει καταχωρίσει την αντικατάσταση του φίλτρου.
• Το φίλτρο Claris Aquafilter µ1ορεί να εγκατασταθεί σε όλους τους βραστήρες νερού της Tefal,

συµ1εριλαµβανοµένων και εκείνων 1ου δεν το 1εριελάµβαναν κατά την αγορά.

Έναρξη λειτουργίας:

- Μη γεµίζετε το
δοχείο µε ζεστό
νερό, γάλα ή
ο οιοδή οτε άλλο
υγρό

- Βεβαιωθείτε ότι δεν
υ άρχει κά οιο
ξένο σώµα ή µικρά
χαλίκια µέσα στο
δοχείο νερού: κάθε
βλάβη  ου
οφείλεται σε ξένα
σώµατα  ου έχουν
µ ει µέσα στο
δοχείο α οκλείεται
α ό την εγγύηση.

- Φροντίστε ώστε το
νερό  ου
το οθετείτε µέσα
στο δοχείο έχει βγει
α ό τη βρύση
αµέσως  ριν α ό τη
χρήση της συσκευής
για να µην έχει
 ρολάβει να γίνει
στάσιµο
α οκτώντας ε αφή
µε τον αέρα και ότι
είναι άοσµο.

- Ποτέ µην αφαιρείτε
το δοχείο κατά τη
διάρκεια της χρήσης
της συσκευής.

- Εάν
χρησιµο οιήσετε
µονοµιάς ένα
 λήρως γεµάτο
δοχείο ( ερί ου 1,5
λίτρα), αφήστε τη
συσκευή εκτός
λειτουργίας για 10
λε τά  ροτού
ξεκινήσετε έναν
καινούργιο κύκλο.

1. Συνδέστε το φις της συσκευής στο ρεύµα.
2. Αφού αφαιρέσετε το κα1άκι B, αφαιρέστε και γεµίστε το δοχείο A µε

κρύο νερό. εικ. 1a και b
3. Ε1ανατο1οθετήστε το δοχείο 1ιέζοντας σταθερά και το1οθετώντας

στη θέση του το κα1άκι B. εικ. 2
4. Το1οθετήστε το ε1ιθυµητό σκεύος κάτω α1ό τη βρύση E.
5. Πατήστε για λίγα δευτερόλε1τα το κουµ1ί ζεστού νερού H και θα

έχετε αµέσως 220 ml ζεστού νερού. εικ. 8 Το νερό θα σταµατήσει να
τρέχει αυτοµάτως. Εάν ε1ιθυµείτε να σταµατήσετε το νερό 1ριν
α1ό το τέλος του κύκλου, 1ατήστε 1άλι το ίδιο κουµ1ί. Εάν
ε1ιθυµείτε µεγαλύτερη 1οσότητα νερού, κρατήστε 1ατηµένο το
κουµ1ί έως ότου τρέξει η 1οσότητα ζεστού νερού 1ου θέλετε. εικ. 3
Μόλις αφήσετε το κουµ1ί, το ζεστό νερό σταµατά να τρέχει.
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία µε το κουµ1ί χλιαρού νερού G για
200 ml χλιαρού νερού. εικ. 9 ή εικ. 10. Για να τρέξει χλιαρό νερό
αµέσως µετά 1ου έχει τρέξει ζεστό νερό, γεµίστε µισή κού1α και
στη συνέχεια χύστε το νερό αυτό, ειδάλλως 1εριµένετε για
τουλάχιστον 5 λε1τά. Για να τρέξει ζεστό νερό αµέσως µετά 1ου
έχει τρέξει χλιαρό νερό, γεµίστε µισή κού1α και στη συνέχεια χύστε
το νερό αυτό.

6. Σε ορισµένα µοντέλα, έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε α1ό 1ριν
την ε1ιθυµητή 1οσότητα 1ου 1αράγει αυτοµάτως η συσκευή. Για να
1ρογραµµατίσετε την 1οσότητα του 1λήκτρου ζεστού νερού H,
1ατήστε ταυτόχρονα τα 2 κουµ1ιά ζεστού νερού H και του νερού σε
θερµοκρασία δωµατίου G. εικ. 7 Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει για
να υ1οδείξει ότι βρίσκεστε στη λειτουργία 1ρογραµµατισµού. Στη
συνέχεια, 1ατήστε το κουµ1ί ζεστού νερού H έως ότου τρέξει η
1οσότητα 1ου θέλετε µέσα στο σκεύος σας. εικ. 3 Μετά,
ε1ιβεβαιώστε την καταχώριση της ε1ιθυµητής 1οσότητας
1ατώντας ταυτόχρονα τα κουµ1ιά G και H. εικ. 7 Στο τέλος του
1ρογραµµατισµού, η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.
Για να 1ρογραµµατίσετε την 1οσότητα του κουµ1ιού για νερό σε
θερµοκρασία δωµατίου G, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία ό1ως
και στον 1ρογραµµατισµό του 1λήκτρου ζεστού νερού H, 1ατώντας
το κουµ1ί του νερού σε θερµοκρασία δωµατίου G για να τρέξει στο
σκεύος η 1οσότητα 1ου ε1ιθυµείτε. εικ. 10

7. Τα µοντέλα µε διακό1τη ε1ιλογής διαθέτουν µια ε1ι1λέον
λειτουργία: µ1ορείτε να 1ροσαρµόσετε την 1οσότητα νερού 1ου
τρέχει αυτοµάτως µέσα στο σκεύος σας. Για να το κάνετε αυτό,
ε1ιλέξτε την 1οσότητα 1ου ε1ιθυµείτε µε το 1εριστροφικό 1λήκτρο
I, ανάλογα µε το σκεύος σας, και στη συνέχεια 1ατήστε για λίγα
δευτερόλε1τα το 1λήκτρο ζεστού νερού H για να τρέξει ζεστό νερό
ή το κουµ1ί του νερού σε θερµοκρασία δωµατίου G για να τρέξει
χλιαρό νερό, η 1αροχή νερού σταµατά αυτοµάτως. εικ. 11

8. Εάν χρησιµο1οιείτε φλιτζάνια µικρής χωρητικότητας, σας
συνιστούµε να το1οθετήσετε το φλιτζάνι 1ιο κοντά στη βρύση E για
να α1οφύγετε το 1ιτσίλισµα.
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Αφαλάτωση της συσκευής σας
Προκειµένου να βελτιστο1οιήσετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας, σας συνιστούµε να
εκτελείτε αφαλάτωση τουλάχιστον κάθε 2 µήνες. Και ακόµη 1ιο συχνά εάν το νερό σας
1εριέχει 1ολλά άλατα.
Ορισµένα µοντέλα διαθέτουν ε1ίσης µια φωτεινή ένδειξη K 1ου υ1οδεικνύει 1ότε 1ρέ1ει να
κάνετε αφαλάτωση. Εάν είναι αναµµένη η φωτεινή ένδειξη K κατά τη διάρκεια της χρήσης,
είναι ώρα να κάνετε αφαλάτωση.
Για να κάνετε αφαλάτωση:
Αφαιρέστε το φίλτρο Claris εικ. 6
Το1οθετήστε ένα σκεύος χωρητικότητας τουλάχιστον 1,5 λίτρων κάτω α1ό το στόµιο
Αδειάστε το δοχείο A, εάν 1εριέχει ακόµη νερό, και στη συνέχεια ε1ανατο1οθετήστε το 1άνω
στη βάση του εικ. 2
Ρίξτε µέσα στο δοχείο 1 λίτρο λευκό ξύδι.
Πατήστε ταυτόχρονα τα κουµ1ιά ζεστού νερού H νερού σε θερµοκρασία δωµατίου G, για
τουλάχιστον 5 δευτερόλε1τα. εικ. 7
Έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε έναν κύκλο αφαλάτωσης ακόµη και αν η φωτεινή ένδειξη
K δεν είναι αναµµένη. Για να το κάνετε αυτό, 1ατήστε ταυτόχρονα τα κουµ1ιά ζεστού νερού H
νερού σε θερµοκρασία δωµατίου G, για τουλάχιστον 10 δευτερόλε1τα
Ο κύκλος αφαλάτωσης λειτουργεί αυτοµάτως για 1ερί1ου 10 λε1τά. Η φωτεινή ένδειξη
σβήνει µετά α1ό το τέλος του κύκλου.
Όταν τελειώσει ο κύκλος, αδειάστε το σκεύος και γεµίστε 1άλι εντελώς το δοχείο νερού.
Ξεκινήστε µια νέα διαδικασία ξε1λύµατος της συσκευής 1ατώντας συνεχόµενα το ένα α1ό τα
1λήκτρα. εικ. 3 και εικ. 10.
Όταν τελειώσει ο τελευταίος κύκλος, ε1ανατο1οθετήστε το φίλτρο Claris. Η συσκευή σας
είναι έτοιµη 1ρος λειτουργία. εικ. 6

Μη χρησιµο οιείτε  οτέ άλλες µεθόδους αφαλάτωσης α ό αυτές  ου συνιστώνται στις
οδηγίες χρήσης.

Καθαρισµός και συντήρηση

- Μη βυθίζετε τη
συσκευή µέσα στο
νερό

- Ποτέ µην
το οθετείτε τη
συσκευή στο
 λυντήριο  ιάτων

• Να α1οσυνδέετε το καλώδιο ρεύµατος α1ό το ηλεκτρικό δίκτυο
1ριν α1ό ο1οιαδή1οτε διαδικασία συντήρησης. Στη συνέχεια,
µ1ορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή µε ένα βρεγµένο
σφουγγάρι.

GR;;
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Αντιµετώ ιση  ροβληµάτων
Προβλήµατα Πιθανές αιτίες Τρό ος αντιµετώ ισης
Η συσκευή εκ1έµ1ει έναν
αφύσικο θόρυβο

Δεν υ1άρχει νερό µέσα στο
δοχείο

Γεµίστε το δοχείο

Το δοχείο δεν έχει
το1οθετηθεί σωστά

Πιέστε σταθερά το δοχείο για
να ασφαλίσει σωστά

Το νερό τρέχει µε αργό ρυθµό
ή καθόλου

Δεν υ1άρχει αρκετό νερό
µέσα στο δοχείο

Γεµίστε το δοχείο

Το δοχείο δεν έχει
το1οθετηθεί σωστά

Πιέστε σταθερά το δοχείο για
να ασφαλίσει σωστά

Η συσκευή 1εριέχει άλατα Εκτελέστε αφαλάτωση

Το νερό είναι κρύο Η συσκευή 1εριέχει άλατα Εκτελέστε αφαλάτωση

Εάν η συσκευή σας έ1εσε η 1αρουσιάζει διαρροές, το καλώδιο ή η
1ρίζα έχουν υ1οστεί εµφανή φθορά. Μεταφέρετε το βραστήρα στο
κοντινότερο εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις . Το εξουσιοδοτηµένο
κέντρο σέρβις είναι το µόνο αρµόδιο για την εκτέλεση ε1ισκευών.
Ανατρέξατε στους όρους της εγγύησης. Ο τύ1ος και ο σειριακός
αριθµός αναγράφονται στη βάση του µοντέλου σας. Η συγκεκριµένη
εγγύηση καλύ1τει α1οκλειστικά και µόνο σφάλµατα κατασκευής και
οικιακής χρήσης . Κάθε βλάβη 1ου έχει 1ροκληθεί λόγω µη τήρησης
των οδηγιών χρήσης δεν εµ1ί1τει στο 1λαίσιο της εγγύησης.

Μη χρησιµο οιείτε
τη συσκευή.
Μην ε ιχειρήσετε
να
α οσυναρµολογήσε
τε τη συσκευή ή τις
διατάξεις
ασφαλείας.

Σηµαντικό: Οδηγίες ασφάλειας
Διαβάστε 1ροσεκτικά τις οδηγίες χρήσης 1ριν χρησιµο1οιήσετε για 1ρώτη φορά τη συσκευή
και φυλάξτε τις: η Tefal δεν φέρει καµία ευθύνη σε 1ερί1τωση µη τήρησης των οδηγιών
αυτών.
• Συνδέστε τη συσκευή α1οκλειστικά και µόνο σε γειωµένη ηλεκτρική 1ρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η

ηλεκτρική τάση 1ου αναγράφεται 1άνω στην 1λακέτα χαρακτηριστικών της συσκευής είναι
ίδια µε αυτήν της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.

• Μην το1οθετείτε τη συσκευή ε1άνω σε ζεστές ε1ιφάνειες, ό1ως η εστία κουζίνας, και µην
τη χρησιµο1οιείτε κοντά σε γυµνή φλόγα.

• Α1οσυνδέστε αµέσως το φις α1ό το ρεύµα εάν 1αρατηρήσετε ο1οιοδή1οτε σφάλµα κατά τη
λειτουργία.

• Μην τραβάτε το καλώδιο για να α1οσυνδέσετε το φις α1ό την 1ρίζα.
• Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύµατος να κρέµεται α1ό την άκρη ενός τρα1εζιού ή την

ε1ιφάνεια εργασίας.
• Μην αφήνετε το χέρι σας ή το καλώδιο ρεύµατος να ακουµ1ήσει ε1άνω στις καυτές

ε1ιφάνειες της συσκευής.
• Μην το1οθετείτε 1οτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή την ηλεκτρική 1ρίζα σε νερό ή άλλο υγρό.
• Να διατηρείτε τη συσκευή µακριά α1ό τα 1αιδιά και άτοµα µε ανα1ηρία και να µην αφήνετε

το καλώδιο να κρέµεται.
• Μη χρησιµο1οιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύµατος ή η ίδια η συσκευή έχει υ1οστεί

φθορά.
• Εάν το καλώδιο ρεύµατος ή το φις έχει υ1οστεί φθορά, µη χρησιµο1οιείτε τη συσκευή για

α1οφυγή κάθε κινδύνου και αντικαταστήστε ο1ωσδή1οτε το καλώδιο ρεύµατος σε ένα
εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις της TEFAL.

GR;;
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• Για την αφαλάτωση της συσκευής, να τηρείτε 1άντα στις οδηγίες.
• Να 1ροστατεύετε τη συσκευή α1ό την υγρασία και τις 1ολύ χαµηλές θερµοκρασίες.
• Μη χρησιµο1οιείτε την συσκευή σας εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει υ1οστεί βλάβη. Στην

1ερί1τωση αυτή, συνιστάται να 1ροσκοµίσετε τη συσκευή για έλεγχο σε εξουσιοδοτηµένο
κέντρο σέρβις της TEFAL (ανατρέξτε στη λίστα 1ου βρίσκεται στο φυλλάδιο Σέρβις της
TEFAL).

• Εκτός α1ό τον καθαρισµό και την αφαλάτωση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του εγχειριδίου
χρήσης της συσκευής, κάθε άλλη εργασία ε1ιδιόρθωσης 1ρέ1ει να εκτελείται α1ό
εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις TEFAL.

• Ο1οιοδή1οτε σφάλµα στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
• Να βγάζετε το φις α1ό την 1ρίζα όταν δεν χρησιµο1οιείτε τη συσκευή για µεγάλο χρονικό

διάστηµα και όταν την καθαρίζετε.
• Όλες οι συσκευές υ1οβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο 1οιότητας. Σε ορισµένες συσκευές έχουν

γίνει 1ρακτικές δοκιµές χρήσης, 1ράγµα 1ου εξηγεί τα τυχόν ίχνη χρήσης 1ου βλέ1ετε.
• Δεν συνιστάται η χρήση 1ολύ1ριζων και/ή καλωδίων ε1έκτασης.

Περιορισµοί ασφάλειας
Ο 1αρών βραστήρας 1ρέ1ει να χρησιµο1οιείται α1οκλειστικά µε νερό 1ου 1εριέχεται στο
δοχείο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για ενδεχόµενες βλάβες 1ου 1ροκύ1τουν α1ό
χρήση της συσκευής για µη 1ροοριζόµενο σκο1ό, κακές καλωδιώσεις ή χρήσεις, ή ε1ικίνδυνες
λειτουργίες και ε1ισκευές. Υ1ό αυτές τις συνθήκες, οι εγγυήσεις συντήρησης ακυρώνονται.
Η συσκευή αυτή 1ροορίζεται α1οκλειστικά για οικιακή χρήση στο εσωτερικό του σ1ιτιού. Δεν
έχει σχεδιαστεί για εµ1ορική ή ε1αγγελµατική χρήση.

Α οφυγή οικιακών ατυχηµάτων
Για να α οφύγετε
τυχόν ατυχήµατα:
 οτέ µην κρατάτε το
 αιδί ή το µωρό σας
στα χέρια σας όταν
 ίνετε ή µεταφέρετε
ένα ζεστό ρόφηµα.

Η 1αρούσα συσκευή δεν 1ροορίζεται 1ρος χρήση α1ό άτοµα
(συµ1εριλαµβανοµένων των 1αιδιών) των ο1οίων η σωµατική,
αισθητήρια ή 1νευµατική ικανότητα είναι µειωµένη, ή α1ό άτοµα
χωρίς εµ1ειρία ή γνώση ως 1ρος τη χρήση, εκτός εάν τα άτοµα αυτά
βρίσκονται υ1ό ε1ίβλεψη ή ακολουθούν 1ρότερες οδηγίες 1ου
αφορούν στη χρήση της συσκευής α1ό κά1οιο άτοµο 1ου είναι
υ1εύθυνο ως 1ρος την ασφάλειά τους.

Τα 1αιδιά 1ρέ1ει να βρίσκονται υ1ό ε1ίβλεψη 1ροκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα
χρησιµο1οιήσουν τη συσκευή ως 1αιχνίδι.
Για ένα 1αιδί, ακόµα και ένα µικρό έγκαυµα µ1ορεί µερικές φορές να είναι σοβαρό.
Καθώς τα 1αιδιά µεγαλώνουν, διδάξτε τους να 1ροσέχουν µε τα ροφήµατα υψηλής
θερµοκρασίας 1ου µ1ορεί να βρίσκονται στην κουζίνα. Το1οθετήστε τον βραστήρα και το
καλώδιο στο 1ίσω µέρος της ε1ιφάνειας εργασίας, σε µέρος ό1ου δεν έχουν 1ρόσβαση τα
1αιδιά.
Σε 1ερί1τωση 1ου 1ροκληθεί κά1οιο ατύχηµα, ρίξτε αµέσως κρύο νερό στο έγκαυµα και
συµβουλευθείτε έναν γιατρό εάν κριθεί α1αραίτητο.

Προστασία του  εριβάλλοντος

Συνεισφέρουµε στην  ροστασία του  εριβάλλοντος!

Η συσκευή σας 1εριέχει 1ολλά αξιο1οιήσιµα ή ανακυκλώσιµα υλικά.
Παραδώστε την 1αλιά συσκευή σας σε ένα κέντρο διαλογής ή ελλείψει τέτοιου κέντρου
σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις το ο1οίο θα αναλάβει την ε1εξεργασία της
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