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�

∆ια�άστε τ� εγ�ειρίδι� �ειρισµ�ύ πριν απ� την πρώτη �ρήση πρ�σεκτικά και
�υλά�τε τ� για µια µελλ�ντική �ρήση. Παραδώστε τ� εγ�ειρίδι� σε �π�ί�ν
παραδ�θεί στη συνέ�εια η συσκευή.
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Συσκευή αντικ�λλησης 
KH 4410

1. Σκ�π�ς �ρήσης

Η συσκευή αντικ�λλησης πρ��ρί"εται
απ�κλειστικά για την καυτή και κρύα
αντικ�λληση εγγρά�ων απ� �αρτί ή
�αρτ�νι στ� ιδιωτικ� ν�ικ�κυρι�.
∆εν πρ��ρί"εται για τη �ρήση µε άλλα
υλικά. Επίσης δεν πρ��λέπεται για τη
�ρήση σε επαγγελµατικά ή �ι�µη�ανικά
πεδία.

Για �λά�ες �ι �π�ίες είναι απ�τέλεσµα
�ρήσης µη σύµ�ωνης µε τ�υς
καν�νισµ�ύς, δεν αναλαµ�άν�υµε
καµία εγγύηση!

2. Σύν�λ� απ�στ�λής

1 Συσκευή αντικ�λλησης Lervia 
KH 4410

10 Θήκες µεµ�ράνης DIN A4 για την
καυτή αντικ�λληση

10 Θήκες µεµ�ράνης DIN A5 για την
καυτή αντικ�λληση

10 Θήκες µεµ�ράνης για
επαγγελµατικές κάρτες
για καυτή αντικ�λληση

1 �δηγία �ρήσης
1 Κάρτα εγγύησης

3. Περιγρα�ή συσκευής

� Γραµµή �δήγησης µεµ�ρανών (πίσω)
	 Ασ�άλιση µ�ρ�ής µεµ�ράνης
� Λυ�νία ένδει�ης LED "Έτ�ιµ� πρ�ς

λειτ�υργία“ 
� Λυ�νία ένδει�ης LED ON/OFF 
� ∆ιακ�πτης ON/OFF 
� ∆ιακ�πτης επιλ�γής για ισ�ύ

µεµ�ράνης και καυτή αντικ�λληση
� Εγκ�πή ε�αγωγής µεµ�ρανών

(µπρ�στά)
� ∆ιακ�πτης απ�κ�πής
� Εγκ�πή για �ειρ�κίνητη τρ���δ�σία
µεµ�ρανών

4. Τε�νικά στ�ι�εία

Τάση δικτύ�υ: 220-240 V~, 50 Hz
�ν�µαστική ισ�ύς: 308 W
Τα�ύτητα αντικ�λλησης: Για 0,4 m /λεπτ�
Ισ�ύς αντικ�λλησης: µεγ. 1 mm
Εύρ�ς µεµ�ράνης: µεγ. 230 mm
Ισ�ύς µεµ�ράνης: µεγ. 2 x 125 (250)

Micron

Lervia KH 4410
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5. Υπ�δεί�εις ασ�αλείας

• Μην α�ήνετε παιδιά να µετα�ειρί"�νται
ηλεκτρικές συσκευές �ωρίς
επιτήρηση - δι�τι αυτά δεν µπ�ρ�ύν
πάντα να α�ι�λ�γ�ύν σωστά τ�υς
κινδύν�υς τραυµατισµών.

• Μετά απ� κάθε �ρήση και πριν απ�
κάθε καθαρισµ� τρα�άτε τ� �ύσµα
δικτύ�υ ώστε να απ��ύγετε µια µη
ηθεληµένη ενεργ�π�ίηση.

• Ελέγ�τε τη συσκευή και �λα τα
ε�αρτήµατα για �ρατές �λά�ες.
� µη�ανισµ�ς ασ�αλείας της
συσκευής µπ�ρεί να λειτ�υργήσει
µ�ν� σε άψ�γη κατάσταση.

• Πάντα µην πρ��αίνετε σε αντικ�λληση
εύ�λεκτων, ευαίσθητων στην υψηλή
θερµ�κρασία υλικών και/ ή υλικών
π�υ λιών�υν και σ�εδίων σε �αρτί ή
υλικ� ευαίσθητ� στη θερµ�κρασία
των �π�ίων τ� �ρώµα ή π�ι�τητα
µπ�ρεί να αλλά�ει µέσω της
επίδρασης υψηλής θερµ�κρασίας.

• Μην πρ��αίνετε σε αντικ�λληση
µ�ναδικών εγγρά�ων υψηλής
α�ίας.Παρ�τι η συσκευή αντικ�λλησης
αντιστ�ι�εί σε �λα τα τρέ��ντα
πρ�τυπα ασ�αλείας, δεν µπ�ρ�ύν να
απ�κλειστ�ύν εντελώς - �πως σε
�λες τις ηλεκτρικές συσκευές-
ελαττωµατικές λειτ�υργίες. �ι
ελαττωµατικές λειτ�υργίες της
συσκευής αντικ�λλησης µπ�ρ�ύν να
�δηγήσ�υν σε �λά�ες στ� έγγρα��
πρ�ς αντικ�λληση.

• Μην πρ��αίνετε σε αντικ�λληση
υλικών µε ένα πά��ς περισσ�τερ�
απ� 1,0 mm. Σε άλλη περίπτωση
µπ�ρεί η θήκη µεµ�ράνης να πάρει
κλίση στ� εσωτερικ� της συσκευής
αντικ�λλησης. Έτσι µπ�ρεί η θήκη
αντικ�λλησης, τ� πρ�ς αντικ�λληση
έγγρα�� καθώς και η συσκευή
αντικ�λλησης να καταστρα��ύν.

� Κίνδυν�ς απ� ηλεκτρ�πλη�ία!
• Συνδέστε τη συσκευή σε µια πρί"α µε

µια τάση δικτύ�υ 220 -240 V ~ /50 Hz .
• Μην λειτ�υργείτε τη συσκευή µε

γραµµή σύνδεσης ή �ύσµα δικτύ�υ
π�υ έ��υν �λά�η .

• �ι γραµµές σύνδεσης ή �ι συσκευές �ι
�π�ίες δεν λειτ�υργ�ύν άψ�γα ή
έ��υν �λά�η, πρέπει να επιδι�ρθωθ�ύν
ή να αλλα�τ�ύν αµέσως, απ� τ� τµήµα
ε�υπηρέτησης πελατών.

• Π�τέ µην �υθί"ετε τη συσκευή σε
νερ�. Σκ�υπί"ετε την µ�ν� µε ένα
νωπ� πανί.

• Μην εκθέτετε τη συσκευή στη �ρ��ή
και π�τέ µην την �ρησιµ�π�ιείτε σε
υγρ� ή �ρεγµέν� περι�άλλ�ν.

• Πρ�σέ�τε ώστε η γραµµή σύνδεσης να
µην υγραίνεται ή �ρέ�εται π�τέ κατά
τη λειτ�υργία.

• Απ�συνδέστε τη συσκευή αµέσως µετά
τη �ρήση απ� τ� δίκτυ� ρεύµατ�ς.
Μ�ν� �ταν τρα�άτε τ� �ύσµα δικτύ�υ
απ� την υπ�δ��ή δικτύ�υ είναι η
συσκευή εντελώς �ωρίς ρεύµα.

• ∆εν επιτρέπεται να αν�ί�ετε ή να
επισκευάσετε την επικάλυψη
συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση
δεν υπάρ�ει ασ�άλεια και η εγγύηση
ακυρώνεται.

Lervia KH 4410
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� Κίνδυν�ς πυρκαγιάς!
• Μην �ρησιµ�π�ιείτε τη συσκευή

κ�ντά σε καυτές επι�άνειες.
• Μην τ�π�θετείτε τη συσκευή σε µέρη

τα �π�ία εκτίθενται σε άµεση ηλιακή
ακτιν���λία. Σε άλλη περίπτωση
µπ�ρεί αυτή να υπερθερµανθεί και να
καταστρα�εί ανεπαν�ρθωτα.

• Π�τέ µην α�ήνετε τη συσκευή κατά
τη λειτ�υργία �ωρίς επιτήρηση.

• Π�τέ µην καλύπτετε την εγκ�πή
αερισµ�ύ στην επάνω πλευρά της
συσκευής �ταν είναι
ενεργ�π�ιηµένη.

� Κίνδυν�ς ατυ�ήµατ�ς!
• Κρατήστε τα παιδιά µακριά απ� τη

γραµµή σύνδεσης και τη συσκευή. Τα
παιδιά υπ�τιµ�ύν συ�νά τ�υς κινδύν�υς
απ� τις ηλεκτρικές συσκευές.

• Φρ�ντίστε για µια ασ�αλή θέση της
συσκευής.

• Στην περίπτωση π�υ η συσκευή έ�ει
πέσει κάτω ή έ�ει �λά�η, δεν
επιτρέπεται πλέ�ν να την θέτετε σε
λειτ�υργία. ∆ώστε τη συσκευή για
έλεγ�� και ενδε��µένως επισκευή
απ� ε�ειδικευµέν� πρ�σωπικ�.

• Κατά την �ρήση κάπ�ια τµήµατα της
συσκευής καίνε. Μην τα αγγί"ετε
ώστε να απ��ύγετε εγκαύµατα.

6. Για την αντικ�λληση
ενδεικνυ�µενων θηκών µεµ"ράνης

• Μπ�ρείτε για την αντικ�λληση να
�ρησιµ�π�ιήσετε θήκες µεµ�ράνης µε
πλάτ�ς 230 mm και ισ�ύ τ� µέγιστ� 2 x
125 (250) Micron .

• Πρ�σέ�τε �τι κάθε θήκη µεµ�ράνης
µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί για
αντικ�λληση µ�ν� µια ��ρά.

� :ρησιµ�π�ιείτε για την καυτή
αντικ�λληση απ�κλειστικά θήκες
µεµ"ράνης �ι �π�ίες πρ�"λέπ�νται
απ�κλειστικά για την καυτή
αντικ�λληση.
:ρησιµ�π�ιείτε για την κρύα
αντικ�λληση απ�κλειστικά θήκες
µεµ"ράνης �ι �π�ίες πρ�"λέπ�νται
απ�κλειστικά για την κρύα
αντικ�λληση.

� Πρ�σέ�τε �τι �ι θήκες µεµ"ράνης
π�υ περιλαµ"άν�νται στ� σύν�λ�
απ�στ�λής πρ��ρί;�νται
απ�κλειστικά για την καυτή
αντικ�λληση.

Lervia KH 4410
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7. Βαθµίδες εναλλαγής

Υπ�δει�η: Σε �ωτ�γρα�ίες υψηλής
στιλπν�τητας πρέπει να
επιλέ�ετε τη θέση διακ�πτη
"125” .

8. Πρ�ετ�ιµασία καυτής
αντικ�λλησης

➩ Εισάγετε τη γραµµή �δήγησης
µεµ�ράνης � στις για αυτήν
πρ��λεπ�µενες �πές στην πίσω
πλευρά της συσκευής αντικ�λλησης.

➩ Εισάγετε τ� �ύσµα της συσκευής
αντικ�λλησης σε µια πρί"α.

➩ Φρ�ντίστε για µια ασ�αλή θέση της
συσκευής.

➩ Ενεργ�π�ιείστε τη συσκευή
ενεργ�π�ιώντας τ�ν διακ�πτη ON /
OFF � .Τώρα ανά�ει η κ�κκινη
λυ�νία LED ON/OFF � .

➩ Ρυθµίστε τ�ν διακ�πτη επιλ�γής για
ισ�ύ µεµ�ράνης και κρύα
αντικ�λληση � στην επιθυµητή ισ�ύ
µεµ�ράνης (80 ή 125 Micron).
Η συσκευή αντικ�λλησης "εσταίνεται
τώρα στη θερµ�κρασία λειτ�υργίας.

• Μ�λις η πράσινη λυ�νία ένδει�ης LED
ανάψει στ� Έτ�ιµ� πρ�ς λειτ�υργία“

� η συσκευή αντικ�λλησης έ�ει
�τάσει στην θερµ�κρασία λειτ�υργίας.

Lervia KH 4410

� =ταν κατά τη λειτ�υργία ρυθµίσετε
µια άλλη ισ�ύ µεµ"ράνης σ"ήνει
πρώτα η λυ�νία ένδει�ης LED Έτ�ιµ�
πρ�ς λειτ�υργία“ �. Ανά"ει πάλι
µ�ν� �ταν η συσκευή έ�ει �τάσει
στην αντίστ�ι�η θερµ�κρασία
λειτ�υργίας.

➩ Τ�π�θετήστε τ� πρ�ς αντικ�λληση
έγγρα�� σε µια θήκη µεµ�ράνης τ�υ
αντίστ�ι��υ µεγέθ�υς.

� Πρ�σέ�τε ώστε �λες �ι άκρες τ�υ
εγγρά��υ να έ��υν τ� λιγ�τερ�
δύ� �ιλι�στά απ�σταση πρ�ς τ�
άκρ� της θήκης µεµ"ράνης �πως
περιγρά�εται στην απεικ�νιση 1.

� Πρ�σέ�τε �τι πρέπει να
�ρησιµ�π�ιείτε µ�ν� µια µεµ"ράνη
για την αντικ�λληση. Αν�ί�τε την
πρ�ηγ�υµένως �πως περιγρά�εται
στην απεικ�νιση 2.

� Για πληρ���ρίες για τη διαδικασία
αντικ�λλησης δια"άστε
παρακαλ�ύµε στ� κε�άλαι� 10.

Θέση διακ�πτη
Ισ�ύς µεµ"ράνης

αντικ�λλησης

80 > 60 - 80

Κρύ� έως 200

125 85 - 125

Εικ. 1
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9. Πρ�ετ�ιµασία κρύας
αντικ�λλησης

� =ταν έ�ετε πρ�ηγ�υµένως κάνει
καυτή αντικ�λληση: Α�ήστε πρώτα
τη συσκευή αντικ�λλησης µετά την
καυτή αντικ�λληση, να κρυώσει
εντελώς, πριν �εκινήσετε µε την
κρύα αντικ�λληση. Σε άλλη
περίπτωση �ι κύλινδρ�ι στ�
εσωτερικ� της συσκευής
αντικ�λλησης είναι ακ�µη καυτ�ί.
Έτσι µπ�ρεί η θήκη αντικ�λλησης
και τ� πρ�ς αντικ�λληση έγγρα��
να καταστρα��ύν!

➩ Εισάγετε τη γραµµή �δήγησης
µεµ�ράνης � στις για αυτήν
πρ��λεπ�µενες �πές στην πίσω
πλευρά της συσκευής αντικ�λλησης.

➩ Εισάγετε τ� �ύσµα της συσκευής
αντικ�λλησης σε µια πρί"α.

➩ Φρ�ντίστε για µια ασ�αλή θέση της
συσκευής.

➩ Ενεργ�π�ιείστε τη συσκευή
ενεργ�π�ιώντας τ�ν διακ�πτη ON /
OFF �.Τώρα ανά�ει η κ�κκινη
λυ�νία LED ON/OFF � .

➩ Θέστε τ�ν διακ�πτη επιλ�γής για
ισ�ύ µεµ�ράνης και κρύα
αντικ�λληση � στ� COLD“ (ΚΡΥ�).

• Μ�λις η πράσινη λυ�νία LED Έτ�ιµ�
πρ�ς λειτ�υργία“ � ανάψει,
µπ�ρεί να αρ�ίσει η κρύα
αντικ�λληση.

➩ Τ�π�θετήστε τ� πρ�ς αντικ�λληση
έγγρα�� σε µια θήκη µεµ�ράνης τ�υ
αντίστ�ι��υ µεγέθ�υς.

� Πρ�σέ�τε ώστε �λες �ι άκρες τ�υ
εγγρά��υ να έ��υν τ� λιγ�τερ� δύ�
�ιλι�στά απ�σταση πρ�ς τ� άκρ� της
θήκης µεµ"ράνης �πως
περιγρά�εται στην απεικ�νιση 1.

� Πρ�σέ�τε �τι πρέπει να
�ρησιµ�π�ιείτε µ�ν� µια µεµ"ράνη
για την αντικ�λληση. Αν�ί�τε την
πρ�ηγ�υµένως �πως περιγρά�εται
στην απεικ�νιση 2.

� Για πληρ���ρίες για τη διαδικασία
αντικ�λλησης δια"άστε
παρακαλ�ύµε στ� κε�άλαι� 10.

Lervia KH 4410

Εικ. 2
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10. ∆ιαδικασία αντικ�λλησης

➩ Τ�π�θετήστε τη θήκη αντικ�λλησης
στη γραµµή �δήγησης µεµ�ράνης
�. Τ�π�θετήστε τη δε�ιά ή
αριστερή άκρη της θήκης
µεµ�ράνης στην ασ�άλιση µ�ρ�ής
µεµ�ράνης 	 (κλειστή πλευρά
στην κε�αλή). Ωθήστε µα"ί την
ασ�άλιση µ�ρ�ής µεµ�ράνης τ�σ�
έως �τ�υ επιτευ�θεί η επιλε�θείσα
µ�ρ�ή. Έτσι εµπ�δί"ετε τ� να
τρα�η�τεί λ��ά η θήκη µεµ�ράνης.

� Εάν παρ�λα αυτά η µεµ"ράνη
τρα"η�τεί λ��ά, �ρησιµ�π�ιείστε 
τη Λειτ�υργία απ�κ�πής“ �πως
περιγρά�εται στ� κε�άλαι� 11.

➩ Ωθήστε τη θήκη µεµ�ράνης τώρα
αργά στην εγκ�πή για την
�ειρ�κίνητη τρ���δ�σία
µεµ�ράνης �.

➩ Μ�λις έ�ετε εισάγει τη θήκη
µεµ�ράνης µερικά εκατ�στά στην
εγκ�πή, αυτή τρα�ιέται αυτ�µατα
πι� κάτω. Α�ήστε τη θήκη
µεµ�ράνης µ�λις καταλά�ετε �τι
αυτή τρα�ιέται αυτ�µατα.

� Φρ�ντίστε ώστε µπρ�στά απ� τη
συσκευή αντικ�λλησης να µένει τ�
λιγ�τερ� 30 cm �ώρ�ς ελεύθερ�ς.
Αλλιώς η θήκη µεµ"ράνης δεν
µπ�ρεί να "γει καλά απ� τη
συσκευή αντικ�λλησης µετά την
αντικ�λληση. Η αντικ�λληµένη
θήκη µπ�ρεί να �αλάσει.

➩ Η έτ�ιµη αντικ�λληµένη θήκη
µεµ�ράνης �γαίνει έ�ω απ� την
εγκ�πή εκτ��ευσης µεµ�ράνης �

της συσκευής αντικ�λλησης.

� (Μ�ν� µετά την καυτή
αντικ�λληση) =ταν η έτ�ιµη
αντικ�λληµένη µεµ"ράνη "γει απ�
την εγκ�πή εκτ��ευσης µεµ"ράνης
� της συσκευής αντικ�λλησης,
είναι καυτή και η µ�ρ�ή της µπ�ρεί
να αλλά�ει εύκ�λα. Για αυτ�
α�ήστε τη θήκη µεµ"ράνης µετά
την αντικ�λληση πρώτα να κρυώσει
για ένα λεπτ� πριν την αγγί�ετε.
Για να "ελτιώσετε τ� απ�τέλεσµα
της αντικ�λλησης, µπ�ρείτε να
τ�π�θετήσετε πάνω απ� τη θήκη
µεµ"ράνης σαν "άρ�ς ένα "ι"λί�,
ένα �άκελ� ή ένα άλλ� "αρύ
αντικείµεν�. Έτσι θα έ�ετε µια λεία,
άψ�γη επι�άνεια.

11. Λειτ�υργία απ�κ�πής (ABS)

Στην αρ�ή της αντικ�λλησης µπ�ρεί η
µεµ�ράνη να τρα�η�τεί λ��ά ή να
αγκιστρωθεί στ� εσωτερικ� της
συσκευής.

➩ Πιέστε τ�ν διακ�πτη απ�κ�πής
(ABS) � πρ� τα επάνω.

• Η µεµ�ράνη απελευθερώνεται πάλι.
➩ Απ�µακρύνετε τη µεµ�ράνη και

α�ήστε µετά τ�ν διακ�πτη
απ�κ�πής � .

➩ Tεκινήστε εκ νέ�υ µε τη διαδικασία
αντικ�λλησης.

Lervia KH 4410
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12. Καθαρισµ�ς και �ρ�ντίδα

Κίνδυν�ς ;ωής απ� ηλεκτρ�πλη�ία:
• Μην αν�ίγετε π�τέ τ� περί"ληµα

της συσκευής. ∆εν υπάρ��υν
στ�ι�εία �ειρισµ�ύ στ� εσωτερικ�
της.

• Π�τέ µην "υθί;ετε τα ε�αρτήµατα
συσκευής στ� νερ� ή σε άλλα
υγρά! 

Καθαρισµ�ς της επικάλυψης:

� Καθαρίστε την επι�άνεια
επικάλυψης µε ένα ελα�ρώς νωπ�
πανί καθαρισµ�ύ.

➩ Τρα�ή�τε πρώτα τ� �ύσµα.
➩ Α�ήστε τη συσκευή να κρυώσει

εντελώς.
➩ Πρ�σέ�τε ώστε να µην �τάσει

καθ�λ�υ υγρασία στ� εσωτερικ�
της συσκευής.

Καθαρισµ�ς τ�υ εσωτερικ�ύ συσκευής:

Σε κάθε αντικ�λληση µα"εύ�νται
ακαθαρσίες στ�υς κυλίνδρ�υς στ�
εσωτερικ� της συσκευής αντικ�λλησης.
Έτσι µειώνεται η δυνατ�τητα απ�δ�σης
της συσκευής αντικ�λλησης µέσα στ�
�ρ�ν�. Πρέπει για αυτ� να καθαρί"ετε
τ�υς κυλίνδρ�υς στ� εσωτερικ� της
συσκευής αντικ�λλησης µετά τη �ρήση.

➩ Πρ�ετ�ιµάστε τη συσκευή �πως
περιγρά�εται στ� Κε�άλαι� 8 Καυτή
αντικ�λληση“ έως �τ�υ η πράσινη
λυ�νία ένδει�ης LED "Έτ�ιµ� πρ�ς
λειτ�υργία" � ανάψει.

➩ Εισάγετε µετά ένα �ύλλ� DIN A4
διπλωµέν� στη µέση (Ισ�ύς µέγιστ�
1,0 mm) …

• �ωρίς θήκη µεµ�ράνης και
• µε την εγκ�πή µπρ�στά

… αργά στην εγκ�πή για �ειρ�κίνητη
τρ���δ�σία µεµ�ράνης � .

➩ Α�ήστε τ� �ύλλ� µ�λις καταλά�ετε
�τι αυτ� τρα�ιέται αυτ�µατα.

• �ι ακαθαρσίες στ�υς κυλίνδρ�υς στ�
εσωτερικ� της συσκευής
αντικ�λλησης κάθ�νται τώρα επάνω
στ� �ύλλ� �αρτί.Τ� �αρτί �γαίνει
απ� την εγκ�πή εκτ��ευσης
µεµ�ράνης � της συσκευής
αντικ�λλησης.

➩ Επαναλά�ετε τ�ν καθαρισµ� π�λλές
��ρές. Κάθε ��ρά �ρησιµ�π�ιείτε
ένα νέ�, καθαρ� �ύλλ� �αρτί.
Uταν δεν �λέπετε επάνω στ� �αρτί
άλλες ακαθαρσίες άλλ�, τ�τε �ι
κύλινδρ�ι στ� εσωτερικ� της
συσκευής αντικ�λλησης είναι
καθαρ�ί.

13. ∆ια�ύλα�η

Α�ήστε πρώτα τη συσκευή να κρυώσει
εντελώς, πριν την απ�µακρύνετε σε
άλλη θέση.

� Μην �υλάτε τη συσκευή
αντικ�λλησης σε υγρ�ύς �ώρ�υς
δι�τι σε άλλη περίπτωση µπ�ρεί να
διεισδύσει υγρασία στ� εσωτερικ�
συσκευής. (π.�. �ώρ�ι απ�θηκών)!
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14. Απ�ρριψη

Απ�µακρύνετε τη συσκευή
αντικ�λλησης µέσω µιας εγκεκριµένης
επι�είρησης απ�µάκρυνσης ή µέσω της
κ�ιν�τικής επι�είρησης απ�µάκρυνσης.

Σε καµία περίπτωση µην πετάτε τη
συσκευή αντικ�λλησης στα καν�νικά
απ�ρρίµµατα. Να τηρείτε τ�υς
ισ�ύ�ντες καν�νισµ�ύς. Επικ�ινωνήστε
σε περίπτωση αµ�ι��λιών µε την
επι�είρηση απ�µάκρυνσης.

15. Εγγύηση & σέρ"ις

Θα �ρείτε τ�υς �ρ�υς εγγύησης και τη
διεύθυνση τ�υ σέρ�ις στ�
συµπληρωµατικ� �υλλάδι�.

16. Εισαγωγέας

Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
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