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Ο∆ΗΓΙΕΣ AΣΦAΛΕΙΑΣ  

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, βασική προϋπόθεση  

είναι να ακολουθείτε τα παρακάτω:  

1. ∆ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης.  

2.Μην αγγίζετε τις θερµές επιφάνειες. Χρησιµοποιείτε ειδικά  

γάντια.  

3. Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία και ατυχήµατα, µην  

βουτάτε την συσκευή και τα καλώδια σε υγρά.  

4. Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύµατος όταν δεν χρησιµοποιείτε την  

συσκευή ή όταν την καθαρίζετε. Αφήστε να κρυώσει πριν την  

καθαρίσετε και πριν αφαιρέσετε εξαρτήµατα της συσκευής.  

5. Μην θέτετε σε λειτουργία οποιαδήποτε συσκευή µε φθαρµένο  

καλώδιο ρεύµατος ή χαλασµένο ρευµατολήπτη ή µετά από  

οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή µετά από ζηµία που προκλήθηκε µε  

οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Πηγαίνετε την συσκευή στο  

πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή  

ρύθµιση.  

6. Η χρήση αξεσουάρ που δεν εγκρίθηκαν ή πουλήθηκαν από τον  

κατασκευαστή της συσκευής µπορεί να προκαλέσει φωτιά,  

ηλεκτροπληξία ή ατύχηµα.  

7. Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικό χώρο.  

8.Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύµατος να εξέχει από το τραπέζι, τον  

πάγκο εργασίας ή να ακουµπά σε θερµαινόµενες επιφάνειες.  

9. Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω ή κοντά σε εστίες και  

φούρνους αερίου ή ρεύµατος.  

10. Για να αποσυνδέσετε την συσκευή, κλείστε την από τον  

         

 

Πολύ σημαντικό:                                            

Η έννοια της ανακύκλωσης: 

Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα αστικά απόβλητα. Χρησιμοποιήστε τους ξεχωριστούς κάδους 

συλλογής. 

Επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο, για πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ανακύκλωσης. 

Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές διοχετευτούν σε χώρους υγειονομικής ταφής, ή χωματερές, μπορεί να 

διαρρεύσουν επικίνδυνες ουσίες στα υπόγεια νερά και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα και να βλάψουν 

την υγεία και την ευημερία την δική μας, αλλά και των παιδιών μας. 

Κατά την αντικατάσταση παλαιών συσκευών με νέες, ο λιανοπωλητής είναι συνήθως υποχρεωμένος να 

παραλάβει την παλαιά συσκευή σας δωρεάν. 

Η συγκεκριμένη συσκευή που αγοράσατε, δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των 

παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες, ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 

εφόσον δεν επιτηρούνται, ή καθοδηγούνται για την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την 

ασφάλειά τους. 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η συσκευή σας διαθέτει «μικροεπεξεργαστή» ο οποίος διατηρεί αναλλοίωτα στοιχεία που αφορούν την 

ημερομηνία  κατασκευής, εισαγωγής, πρώτης λειτουργίας και μετρητή ροφημάτων για τον έλεγχο της 

καταπόνησης που δέχεται.  

Παρόλα αυτά, κρατήστε πάντοτε και μέχρι την λήξη της εγγύησης της συσκευής σας, την απόδειξη αγοράς της.  

Η συσκευή αυτή, εφόσον προορίζεται για επαγγελματική χρήση, έχει εγγύηση ενός έτους από την ημέρα της 

πρώτης λειτουργίας της. Η εγγύηση αυτή επεκτείνεται σε δύο έτη, εφόσον η χρήση της είναι οικιακή. Βέβαια, 

ισχύει η εγγύηση 40.000 ροφημάτων που παρέχει η εταιρία μας, σε κάθε μία από τις προηγούμενες 

περιπτώσεις και ισχύει με την λογική του «όποιο λήξει πρώτο καταρρίπτει το έτερο». 

Κατά την διάρκεια της εγγύησης, εφόσον χρειαστεί, η εταιρία μας σας παρέχει δωρεάν το κόστος επισκευής και 

ανταλλακτικών. Προϋπόθεση της ισχύος της εγγύησης είναι να μην ευθύνεται ο χρήστης για την ενδεχόμενη 

βλάβη που προκαλείται στην  συσκευή από κακή χρήση.  

Η επισκευή πραγματοποιείται δωρεάν στην έδρα της εταιρίας (που αναγράφεται στη πίσω σελίδα των οδηγιών 

χρήσης) και η ενδεχόμενη μεταφορά σε αυτήν γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αγοραστή.  
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3.7.2 Καθαρισµός φίλτρου δοχείου νερού.  

Αφαιρέστε το δοχείο νερού. Υπάρχει µία είσοδος η οποία συνδέεται µε δεξαµενή νερού. Γυρίστε το 

κάλυµµα προς τα αριστερά, πάρτε έξω το φίλτρο και καθαρίστε το. Επανασυναρµολογήστε το µετά τον 

καθαρισµό.  

3.7.3 Αποθήκευση.  
Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, κλείστε το και 

βγάλτε το από την πρίζα. Αποθηκεύστε το µηχάνηµα σε ξηρό µέρος και µακριά από παιδιά. Κρατήστε 

το καθαρό. Ελέγξτε το µηχάνηµα κανονικά. Καθαρίστε το, σύµφωνα µε τις οδηγίες.  

4,∆υσλειτουργία.  
Κλείστε την µηχανή, στη συνέχεια βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα αµέσως µόλις διαπιστώσετε ότι η 

συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά. Όταν διαπιστώσετε δυσλειτουργία, προσπαθήστε να βρείτε 

λύσεις σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Μην προσπαθήσετε να διορθώσετε το µηχάνηµα µόνοι 

σας, για να αποφύγετε τη ζηµιά. Πηγαίνετε την µηχανή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο σέρβις για 

έλεγχο, επισκευή ή ρύθµιση. Σε αντίθετη περίπτωση ο κατασκευαστής δεν αναλαµβάνει την ευθύνη για 

οποιαδήποτε ζηµιά.  

 

 

κεντρικό διακόπτη και βγάλτε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα.  

11. Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή για άλλη εκτός από την  

ενδεδειγµένη από τον κατασκευαστή χρήση.  

12. Μην αγγίζετε θερµά εξαρτήµατα. 

13. Μην αποµακρύνετε το κάλυµµα, όσο η συσκευή είναι σε λειτουργία.  

14. Εάν αφαιρέσετε την µονάδα εκχύλισης κατά τη διάρκεια της  

εκχύλισης, µπορεί να προκληθούν εγκαύµατα.  

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ TΙΣ O∆HΓΙEΣ  
 
Εάν χρησιµοποιείτε προέκταση ρεύµατος (µπαλαντέζα):   

(1) η αναγραφόµενη ηλεκτρική ισχύς της προέκτασης πρέπει να είναι τόση, όση  

και η αναγραφόµενη ισχύς στη συσκευή.  
 

(2) η συσκευή είναι επικίνδυνο να λειτουργεί χωρίς γείωση, συνεπώς η  

προέκταση πρέπει να είναι τριών κλώνων µε γείωση.   

(3) Το µακρύτερο καλώδιο της προέκτασης πρέπει να είναι τοποθετηµένο έτσι  

ώστε να µην κρέµεται από τον πάγκο ή το τραπέζι ώστε να µπορεί να τραβηχτεί  

από τα παιδιά και να σκοντάψει κάποιος πάνω του.  

Αυτή η συσκευή ενδείκνυται να χρησιµοποιείται για οικιακή και παρόµοιες  

εφαρµογές όπως:  

-- προσωπικό κουζίνας καταστηµάτων, γραφείων και άλλων εργασιακών  

χώρων.   

 -- αγροτουριστικές µονάδες.  

-- από τους πελάτες ξενοδοχείων, µοτέλ και άλλων οικιστικών χώρων;  

-- περιβάλλον που προσφέρει φαγητό και ύπνο.  
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Σηµείωση: Το δοχείο υπολειµµάτων πρέπει να 

αδειάσει µόνο όταν το µηχάνηµα είναι σε 

λειτουργία και να αφαιρείται για περισσότερο 

από 5 δευτερόλεπτα, διαφορετικά ο ήχος 

ειδοποίησης θα επαναλαµβάνεται.  

Συστάσεις σχετικές µε την µηχανή καφέ 

Μέθοδος ρύθµισης: 

 Όταν η παραγωγή καφέ τελειώσει, πριν δείτε στην οθόνη ότι η συσκευή είναι έτοιµη για 
χρήση, πατήστε το εικονίδιο Μενού (κάτω αριστερά στην οθόνη Εικόνα 3) και κρατήστε 
πατηµένο µέχρι  να σταµατήσει κάθε κίνηση της µηχανής. Αφήστε το εικονίδιο ελεύθερο, 
για να δείτε στην οθόνη την Εικόνα 4. Στην συνέχεια πατήστε ΟΚ, ώστε να οδηγηθείτε 
στην Εικόνα 5 που ρυθµίζετε την ποσότητα του κοµµένου καφέ. Στην περίπτωση που 
έχετε δει κοµµένο καφέ πάνω στην µονάδα εκχύλισης ή στον δίσκο υπολειµµάτων (15), 
πατήστε το «-» για να µειώσετε την ποσότητα του καφέ σταδιακά µέχρι την ένδειξη -9G. 
Εάν χρειάζεται να αυξήσετε την ποσότητα του κοµµένου καφέ, πατήστε το «+» µέχρι την 
ένδειξη +9G. Μετά από την ρύθµιση, πατήστε ΟΚ, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας ή 
πατήστε ESC, για να εγκαταλείψετε την ρύθµιση της ποσότητας του καφέ και να 
επιστρέψετε στο κύριο Μενού. 
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Καλώδιο ρεύµατος. 
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Γεµίστε το δοχείο νερού µέχρι την ένδειξη ΜΑΧ και 

δυαλύστε µέσα στο νερό την ποσότητα του 

αφαλατικού που θα χρησιµοποιήσετε, σύµφωνα µε 

τις οδηγίες στην συσκευασία του αφαλατικού. 

Πατήστε το κουταλάκι στο κάτω δεξιό άκρο της 

οθόνης σας (για την διαδικασία κατασκευής 

ροφήµατος µε την χρήση αλεσµένου καφέ) και 

χωρίς να τοποθετήσετε στην υποδοχή (10) 

αλεσµένο καφέ, πατήστε ΟΚ. Επαναλάβετε την 

διαδικασία αυτή τρείς φορές, µε ενδιάµεση 

ανάπαυλα 2 λεπτών. Στην συνέχεια, από το µενού, 

πατήστε πάνω στην ένδειξη ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ και η 

οθόνη θα δείξει: 

ΓΕΜΙΣΤΕ ΜΕ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΤΟ ∆ΟΧΕΙΟ 

Το δοχείο νερού είναι ήδη γεµάτο µε δυαλυµένο 

αφαλάτικό, οπότε πατήστε ΟΚ για το ξεκίνηµα της 

αφαλάτωσης, αφού τοποθετήσετε ένα µεγάλο 

δοχείο κάτω από το ακροφύσιο νερού//ατµού (4). 

Αδειάζετε το δοχείο αυτό όποτε γεµίζει. 

Η οθόνη θα δείχνει ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ. 

 
Μετά από 45 περίπου λεπτά, το δοχείο νερού 

θα αδειάσει και ίσως σας ζητηθεί να 

συµπληρώσετε νερό. Στην συνέχεια στην οθόνη 

θα εµφανιστεί µήνυµα και η οθόνη θα δείχνει 

 

 ΓΕΜΙΣΤΕ ΦΡΕΣΚΟ ΝΕΡΟ 
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Οι επιλογές που είναι διαθέσιµες είναι 0, 1, 2, 3 και 4, 

ανάλογα µε την µέτρηση σκληρότητας του νερού που 

χρησιµοποιείτε. 
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Μετά πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση και αποθήκευση. 
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3.4.4. Προέγχυση. 

Μόλις σταµατήσει ο µύλος, θα ακουστεί η αντλία. Μετά από 
µία διακοπή 2 δευτερολέπτων για την προέγχυση, θα 
συνεχίσει και θα ολοκληρώσει την εκχύλιση του καφέ. 

3.4.5. Αποθήκευση κόκκων καφέ. 

Για να διατηρήσετε τους κόκκους ή αλεσµένο καφέ φρέσκο, 

βάλτε τους σε ένα κλειστό δοχείο και τοποθετήστε το σε 

σκιερό και δροσερό µέρος. 
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