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Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και 

φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. 

 

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως: 

–κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα 

–κτήματα 

–από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους τέτοιους χώρους διαμονής 

–κατοικίες τύπου για διαμονή και πρωινό 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, οι παρακάτω βασικές προφυλάξεις πρέπει 
πάντα να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι: 
 

1. Πριν από τη χρήση, ελέγχετε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών 
χαρακτηριστικών της καφετιέρας αντιστοιχεί με την τάση του τοπικού δικτύου.   

2. Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα. 
3. Στενή επιτήρηση απαιτείται όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.  
4. Μην τοποθετείτε την καφετιέρα πάνω σε θερμές επιφάνειες ή κοντά σε φωτιά, για να 

αποφύγετε βλάβες.  
5. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν τον καθαρισμό και όταν η συσκευή δεν είναι σε 

χρήση. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν αποσυνδέσετε ή συνδέσετε 
εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό. 

6. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φις ή που δεν λειτουργεί 
σωστά, ή αν έχει πέσει ή παρουσιάζει γενικώς οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Επιστρέψτε τη 
συσκευή στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.  

7. Η χρήση εξαρτημάτων μη ενδεδειγμένων από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή.  

8. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια ή τραπέζι, μην αφήνεται το καλώδιο να 
κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.  

9. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες της συσκευής.  
10. Ορισμένα μέρη της συσκευής θερμαίνονται κατά τη λειτουργία της, γι αυτό μην αγγίζετε 

απευθείας με τα χέρια. 

11. Μη βυθίζετε το καλώδιο παροχής, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.  

12. Μην τοποθετείτε ποτέ άδεια ή σχεδόν άδεια την κανάτα στη θερμαινόμενη πλάκα της 

συσκευής ή σε άλλες ζεστές επιφάνειες, καθώς μπορεί να σπάσει. 
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.  
14. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, αν υπάρχει 
επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και 
μόνο αν κατανοούν τους κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει 
να γίνονται από παιδιά παρά μόνο αν είναι πάνω από 8 ετών και τους παρέχεται επίβλεψη. 
Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Η 
συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών)με 
μειωμένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και εάν υπάρχει 
επιτήρηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να 
παίζουν με τη συσκευή. 

15. Επιβλέπετε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.  

16. Aν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον 
κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις του ή αντίστοιχα εξειδικευμένο άτομο, 
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.  

17. Φυλάξτε το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική αναφορά.  
 
18. Προσοχή: ζεστή επιφάνεια    



 
 

                      ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ                               

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Πριν τη πρώτη χρήση, συνίσταται να λειτουργήσετε τη συσκευή 2-3 φορές μόνο με νερό 
(χωρίς καφέ). Όταν όλο το νερό εισέλθει στην κανάτα, σβήστε τη συσκευή και αφήστε τη να 
κρυώσει για 5 λεπτά ( Για τη λειτουργία της συσκευής βλέπετε στην ενότητα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΦΕ ). Επαναλάβετε τη διαδικασία με φρέσκο νερό. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ 

1. Ανοίξτε το καπάκι δεξαμενής νερού, ρίξτε πόσιμο νερό μέσα στην δεξαμενή 
σύμφωνα με το σημάδι πάνω στην δεξαμενή. 

2. Προσθέστε αλεσμένο καφέ στο φίλτρο με μεζούρα. Μία κουταλιά αλεσμένου καφέ 
μπορεί να παράγει ένα φλιτζάνι πολύ καλής ποιότητας καφέ, όμως μπορείτε να το 
προσαρμόσετε και κατά προτίμηση.  

3. Τοποθετήστε το φίλτρο στο χωνί. 

4. Σπρώξτε την κανάτα κατά του σταξίματος πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα, 
προσέξτε ο άξονας της κανάτας να ευθυγραμμίζεται με το άνοιγμα στο χωνί. 

5. Πιέστε τον διακόπτη ON /OFF, η κόκκινη ένδειξη θα ανάψει και αυτόματα μετά από 
λίγο θα αρχίσει να στάζει καφές. Σημείωση: οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να 
βγάλετε την κανάτα και να σερβίρετε, αλλά ο χρόνος σερβιρίσματος δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα γιατί τότε ξεκινά και πάλι η ροή καφέ από την άκρη 
του χωνιού. 

6. Η καφετιέρα θα μπει σε λειτουργία διατήρησης της θερμότητας μόλις η παρασκευή 
καφέ έχει τελειώσει.  

7. Όταν η καφετιέρα έχει σταματήσει να λειτουργεί, πιέστε τον διακόπτη ON /OFF. 

8. Ένα θέλετε να διατηρήσετε ζεστό τον καφέ, μπορείτε να αφήσετε τη γυάλινη 

κανάτα στη θερμαινόμενη πλάκα εφόσον η συσκευή είναι σε λειτουργία.  

 

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε την καφετιέρα χωρίς επιτήρηση κατά τη διαδικασία 
παρασκευής καφέ, καθώς μπορεί κάποιες φορές να χρειαστεί να τη λειτουργήσετε χειροκίνητα.  

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 

1. Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς 

πριν τον καθαρισμό.  

2. Σκουπίζετε συχνά την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό βρεγμένο 
πανί καθώς και τη δεξαμενή νερού, το δίσκο περισυλλογής και το αποσπώμενο ράφι 
και μετά στεγνώστε τα καλά. Σημείωση: Μην χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό 
διαλυτικά και άλλα σκληρά καθαριστικά. Μην βυθίζεται ποτέ το εξωτερικό της 
συσκευής σε νερό για να την καθαρίσετε.  

3. Αφαιρέστε το πλαστικό χωνί γυρνώντας το δεξιόστροφα, απαλλαγείτε από τα 
υπολείμματα καφέ και στη συνέχεια μπορείτε να το πλύνετε με ένα καθαριστικό 
προϊόν, αλλά στο τέλος θα πρέπει να ξεπλύνετε με καθαρό νερό. 

4. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με νερό και στεγνώστε τα καλά. 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΑΤΑ 

 Για να διατηρήσετε τη λειτουργία της καφετιέρας σας αποτελεσματική, πρέπει να 

καθαρίζετε τα άλατα που απομένουν από το νερό κάθε τρεις μήνες ή ανάλογα με την 

σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας, καθώς και ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης 

της συσκευής σας, όπως περιγράφεται παρακάτω: Γεμίζετε το ¼ της κανάτας με ξύδι και 

τα ¾ με κρύο νερό, ρίχνετε το μίγμα νερό-ξύδι στη δεξαμενή νερού, δε βάζετε καφέ 

στη θήκη του φίλτρου και λειτουργείτε την καφετιέρα όπως περιγράφεται στην ενότητα 

«Πριν την πρώτη χρήση» ώστε να βγάλει το μίγμα νερό-ξύδι. Επαναλαμβάνετε τη 

διαδικασία μέχρι να μη βγαίνει πια κίτρινο υγρό. Αν είναι απαραίτητο, αδειάστε το μίγμα 

και λειτουργήστε την καφετιέρα με νερό βρύσης μέχρι να έχει φύγει κάθε άρωμα από το 

ξύδι.  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Πρόβλημα Αιτία Λύσεις 

Διαρροή νερού από την 
κανάτα ή διαρροή από το 
καπάκι της κανάτας 

Η κανάτα δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά 

Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας της 
κανάτας ευθυγραμμίζεται 
καλά με το άνοιγμα του 
χωνιού 

Ο καφές πέφτει πολύ αργά ή 
υπερχειλίζει από την άκρη του 
αποσπώμενου χωνιού 

Η σκόνη του καφέ είναι πολύ 
λεπτοκομμένη ή περιέχει 
πολλά λιπαρά 

Χρησιμοποιήστε πιο χοντρή 
σκόνη καφέ. 

Τo φίλτρο είναι πολύ βρώμικο Καθαρίστε το φίλτρο με 
καθαρό νερό 

Υπολείμματα καφέ στην 
κανάτα  

Το φίλτρο έχει μπλοκάρει Καθαρίστε το φίλτρο 

Η σκόνη του καφέ είναι πολύ 
λεπτοκομμένη. 

Χρησιμοποιήστε πιο χοντρή 
σκόνη καφέ 

Διαρροή νερού από τη βάση 
της καφετιέρας 

Διαρροή νερού μέσα στη 
συσκευή 

Μην ξαναχρησιμοποιήσετε 
την καφετιέρα, επικοινωνήστε 
με κατάστημα 
εξουσιοδοτημένου σέρβις 

Η καφετιέρα δεν λειτουργεί 
πια 

Η καφετιέρα θερμαίνεται σε 
μη φυσιολογικό βαθμό και 
προκαλεί την ενεργοποίηση 
του συστήματος αυτόματης 
προστασίας  

Η καφετιέρα θα πρέπει να 
μπορεί να επαναλειτουργήσει 
μετά από 30 δευτερόλεπτα μη 
λειτουργίας. Αν εξακολουθεί 
να μη λειτουργεί, 
επικοινωνήστε με κατάστημα 
εξουσιοδοτημένου σέρβις 

Δεν υπάρχει ροή καφέ Έλλειψη νερού Συμπληρώστε παραπάνω νερό 

 

 

 

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας. Αν δεν βρείτε την αιτία της 

βλάβης, συστήνεται να επικοινωνείτε με κάποιο κατάστημα εξουσιοδοτημένου 

σέρβις.   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.  

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή 

στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής 

συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από 

την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να 

επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής 

χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 


