
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Μοντέλα: 
R20801CMC / R20802CMG 
R20804CMB / R20821CMK

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση και κρατήστε τις οδηγίες. 
Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθούνται βασικές 
προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.

2. Βεβαιωθείτε πως η τάση του πίνακά σας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην
ετικέτα διαβάθμισης της συσκευής.

3. Για να προφυλαχτείτε από φωτιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμούς, μην βυθίζετε το
καλώδιο , το φις ή  την συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

4. Απαιτείται αυστηρή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντα σε
παιδιά.

5. Αφαιρείτε την συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή όταν την καθαρίζετε.

Μην καθαρίζετε την συσκευή και μην αφαιρείτε ή προσθέτετε εξαρτήματα πριν αφήσετε

την συσκευή να κρυώσει.

6. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα, σε

περίπτωση που δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.

Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για επισκευή ή επιδιόρθωση.
7. Η χρήση εξαρτημάτων τα οποία δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή μπορεί να

προκαλέσουν φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς.

8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Μην
αγγίζετε τη θερμαινόμενη επιφάνεια.

10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερμαινόμενες εστίες (εστία αερίου,
ηλεκτρικό μάτι, φούρνο κλπ).

11. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή, παρά μόνο για την παρασκευή καφέ.

12. Μην καθαρίζετε την κανάτα με καθαριστικά, σύρμα κουζίνας ή άλλα λειαντικά υλικά.

13. Για αποσύνδεση πιέστε OFF και αποσυνδέστε από την πρίζα. Πάντα κρατάτε την πρίζα
κατά την αποσύνδεση, ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο.

14. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα σε περίπτωση που το καπάκι είναι ανοιχτό κατά τη
λειτουργία. Προφυλαχθείτε από εγκαύματα που  μπορεί να προκύψουν από τον ατμό.

15. Ορισμένα μέρη της  συσκευής είναι ζεστά κατά την λειτουργία. Μην αγγίζετε με γυμνά
χέρια. Χρησιμοποιείτε λαβές ή χερούλια.

16. Μην τοποθετείτε τη θερμή κανάτα σε θερμές ή ψυχρές επιφάνειες.
17. Μην αφήνετε την συσκευή να λειτουργεί χωρίς νερό.

18. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η κανάτα παρουσιάζει οποιεσδήποτε ρωγμές.
Χρησιμοποιήστε με προσοχή καθώς η κανάτα είναι πολύ εύθραυστη.

19. Βεβαιωθείτε ότι κατα την παρασκευή καφέ, η κανάτα είναι τοποθετημένη σωστά
επάνω στη θερμαινόμενη εστία.
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20. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάτω κάλυμμα. Δεν

υπάρχουν επιδιορθώσιμα εσωτερικά μέρη. Επισκευή της συσκευής θα πρέπει να

γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

21. Η κανάτα είναι ειδικά σχεδιασμένη για αυτή την συσκευή. Μην τη χρησιμοποιείτε για
άλλους σκοπούς.

22. Παιδιά άνω των 8 ετών, καθώς και άνθρωποι με μειωμένες φυσικές, αισθητικές και
νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη
συσκευή  εφόσον επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
χρήση της κι έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που προκύπτουν. Τα παιδιά δεν
πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να
γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

23. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να σιγουρευτείτε πως δεν παίζουν με τη συσκευή.

24. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή ή/και παρεμφερή χρήση όπως:

– Κουζινες καταστημάτων, γραφεία,

χώροι εργασίας Εξοχικές κατοικίες

– Δωμάτια ξενοδοχείων,  μοτέλ κλπ.

25. Παρακαλείσθε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες.

–

Kαπάκι

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΣΑΣ

Knob

Φίλτρο

Οθόνη ελέγχου

Δοχείο νερού

Θήκη φίλτρου

Εξωτερικό 
σώμα 

συσκευής
Γυάλινη 
κανάτα

Θερμαινόμενη 
επιφάνεια
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ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Ελέγξτε ότι όλα τα  εξαρτήματα περιέχονται στην συσκευσία και δεν φέρουν φθορές. Γεμίστε το δεχείο νερού μέχρι 
την ένδειξη “12”  και αφήστε τη συσκευή να δουλέψει με νερό, χωρίς να προσθέσετε αλεσμένο καφέ, αρκετές 
φορές. Έπειτα πετάξτε το νερό. Καθαρίστε και σκουπίστε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα προσεκτικά με βάση το 
σχετικό παράρτημα “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” . 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

1. Ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε με πόσιμο νερό. Το νερό δεν πρέπει να ξεπερνάει την ένδειξη “12”, όπως

υποδεικνύεται στο μετρητή στάθμης νερού.

2. Τοποθετήστε τη θήκη του φίλτρου στη θέση της, στο εσωτερικό της συσκευής. Φροντίστε να εφάπτεται σωστά
διαφορετικά το καπάκι δεν μπορεί να κλείσει. Τοποθετήστε το φίλτρο ή το χάρτινο φίλτρο στη θήκη.

3. Προσθέστε στο φίλτρο τον αλεσμένο καφέ. Συνήθως για μία κούπα καφέ χρειάζεται ένα επίπεδο κουτάλι αλεσμένου καφέ,
ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα στο προσωπικό σας γούστο. Κλείστε το άνω καπάκι.

4. Τοποθετήστε τη γυάλινη κανάτα με κλειστό το καπάκι της στη θερμαινόμενη εστία.

5. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF” μία φορά. Η ένδειξη "ON/OFF" θα ενεργοποιηθεί με μπλε χρώμα και θα ξεκινήσει να
παρασκευάζεται καφές. Σε περίπτωση που θέλετε να φτιάξετε δυνατό καφέ, πιέστε το πλήκτρο “STRENGTH” μία φορά. Η
ένδειξη “STRENGTH” θα ενεργοποιηθεί με μπλε χρώμα, έπειτα πιέστε “ON/OFF”  μία φορά και η ένδειξη "ON/OFF" θα
ενεργοποιηθεί επίσης με μπλε χρώμα. Η καφετιέρα θα παρασκευάσει δυνατό καφέ. Για να ακυρώσετε την ρύθμιση
δυνατού καφέ πιέστε “STRENGTH” ξανά.

6. Η παρασκευή καφέ μπορεί να διακοπεί εάν πιέσετε  "ON/OFF" σε οποιαδήποτε στιγμή. Η ένδειξη "ON/OFF" θα
απενεργοποιηθεί, το ίδιο και η συσκευή.

Σημείωση: Μπορείτε να αφαιρέσετε τη γυάλινη κανάτα και να σερβίρετε οποιαδήποτε στιγμή. Θα σταματήσει αυτόματα να
τρέχει καφές.  Επιστρέψτε την κανάτα στη θέση της μέσα στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα το πολύ.

7. Αφαιρέστε την κανάτα για να σερβίρετε μόλις τελειώσει η διαδικασία της παρασκευής (περίπου ένα λεπτό αργότερα
σταματάει να τρέχει καφές).

Σημείωση: Ο καφές που καταλήγει στην κανάτα θα είναι λιγότερος από το νερό που έχετε τοποθετήσει αρχικά, καθώς λίγο
από το νερό απορροφάται από τον αλεσμένο καφέ και προσκολλάται στο εσωτερικό της συσκευής.

8. Όταν τελειώσει η παρασκευή του καφέ μην απενεργοποιήσετε την συσκευή εάν δεν θέλετε να σερβίρετε αμέσως.

Ο καφές θα διατηρηθεί ζεστός στη θερμαινόμενη βάση. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα περίπου σε 40 λεπτά
μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής, εάν δεν την απενεργοποιήσετε χειροκίνητα.  Για βέλτιστη γεύση, σερβίρετε
αμέσως μετά την παρασκευή.

9. Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
Σημείωση: Προσέχετε κατά το σερβίρισμα του καφέ, διαφορετικά ενδέχεται να τραυματιστείτε, καθώς η θερμοκρασία του
καφέ αμέσως μετά την παρασκευή, είναι υψηλή.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε οτι έχετε βγάλει την συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Για να προστατευτείτε από 
ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. 
Μετά από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε οτι αφαιρέσατε τη συσκευή από την πρίζα.  

1. Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη / δοχεία μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό και σαπούνι.

2. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί για να απομακρύνετε τους λεκέδες.

3. Ενδέχεται να συγκεντρώνονται σταγόνες στην περιοχή πάνω από τη θήκη του φίλτρου, καθώς και στη βάση της
συσκευής κατά τη λειτουργία. Σκουπίζετε την περιοχή με ένα καθαρό, στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση για να
αποφύγετε αυτή την κατάσταση.

4. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε απαλά την θερμαινόμενη βάση. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά
καθαριστικά για τον καθαρισμό.

5. Επανατοποθετήστε όλα τα μέρη ώστε η συσκευή να είναι έτοιμη για την επόμενη χρήση.

1. Γεμίστε το δοχείο με νερό και υγρό αφαλάτωσης μέχρι πάνω (η αναλογία του νερού και του υγρού αφαλάτωσης
είναι 4:1 και οι λεπτομέρειες αναφέρονται στις οδηγίες του υγρού). Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ''υγρό
αφαλάτωσης οικιακής χρήσης''. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κιτρικό οξύ αντί για υγρό αφαλάτωσης (η
αναλογία του νερού και του κιτρικού οξέως είναι 100:3).

2. Τοποθετήστε την κανάτα στην πλάκα διατήρησης θερμοκρασίας.

3. Βεβαιωθείτε οτι το φίλτρο (χωρίς αλεσμένο καφέ) και η θήκη του είναι τοποθετημένα σωστά στη θέση τους.

4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να λειτουργήσει με το υγρό αφαλάτωσης.

5. Μετα την παραγωγή μίας κούπας, απενεργοποιήστε την συσκευή.

6. Αφήστε το υγρό να δράσει για 15 λεπτά και επαναλάβετε τα βήματα 4 ως 6.

7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το υγρό αφαλάτωσης μέχρι να αδειάσει τελείως το δοχείο νερού.

8. Ξεπλύνετε λειτουργώντας την συσκευή μόνο με νερό τουλάχιστον τρεις φορές.

ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΙΟ ΚΑΦΕ

1. Μια καθαρή μηχανή παρασκευής καφέ είναι απαραίτητη για έναν γευστικό καφέ. Καθαρίζετε τακτικά με βάση τις
οδηγίες. Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο, κρύο νερό.

2. Φυλάξτε τον αλεσμένο καφέ σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Αφού ανοίξετε ένα πακέτο καφέ, σφραγίστε το
προσεκτικά και τοποθετήστε το στο ψυγείο για να διατηρηθεί φρέσκο.

3. Για βελτιωμένη γεύση, αγοράστε ολόκληρους κόκκους καφέ και αλέστε τους αμέσως πριν από την παρασκευή.

4. Μην επαναχρησιμοποιείτε αλεσμένο καφέ, μειώνεται δραματικά η γεύση. Μην επαναθερμαίνετε τον καφέ. Η
βέλτιστη γεύση εξασφαλίζεται αν τον σερβίρετε αμέσως μετά την παρασκευή.

5. Η υπερβολική εκχύλιση προκαλεί λιπαρότητα και μικρά σταγονίδια λαδιού στην επιφάνεια του καφέ που
παρασκευάζεται τα οποία οφείλονται στην εξαγωγή λαδιού από τη σκόνη του καφέ. Καθαρίζετε την καφετιέρα
όταν παρουσιάζεται υπερβολική λιπαρότητα.

6. Πιθανόν να εμφανίζεται λιπαρότητα συχνότερα αν χρησιμοποιείται έντονα καβουρδισμένος καφές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ
Για να διατηρήσετε την σωστή λειτουργία της συσκευής σας, καθαρίζετε τακτικά τα άλατα ανάλογα με την 
ποιότητα νερού στην περιοχή σας καθώς και τη συχνότητα χρήσης.
Προτείνουμε την αφαίρεση αλάτων με τον ακόλουθο τρόπο:



ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με 
υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο 

υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής 
τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, 
ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. 
Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης 
συσκευών προς ανακύκλωση. 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα 
συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές 
διατάξεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC-Directive: 14 / 30 / EU 
Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 
ErP Directive 09 / 125 / EC 
CE Marking: 93 / 68 / EEC 
RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο  
www.morris.gr 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 
www.amiridis-savvidis.gr 
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