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Control elementsControl elementsControl elementsControl elements    

 

 

 

1. Κεντρικός διακόπτης 2. Δοχείο νερού 3. Διακόπτης ελέγχου 

4. Διακόπτης On/Off (κόκκινο) 5. Διακόπτης ατμού(πράσινο) 6.Κεφαλή εκχείλισης 

7. Κλείστρο 8. Σωλήνας ατμού  9. Δοχείο σταγόνων 

10. Φίλτρο Pod 11. Φίλτρο αλεσμένου 12. Φίλτρο κάψουλας 

13. Κουτάλι αλεσμένου  
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Εισαγωγή 

    

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή WSD18. Για την τέλεια λειτουργία της 

συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας και φυλάξτε το για 

μελλοντική χρήση.    

Εφόσον χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε συγκεκριμένο 

πρόβλημα που δεν καλύπτεται από αυτές τις οδηγίες με λεπτομέρεια, επικοινωνήστε 

μαζί μας ή με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. 
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1. 1. 1. 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.    

 

1.1 1.1 1.1 1.1 Προειδοποιήσεις    (1) Επιβάλλεται στενή παρακολούθηση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ή είναι κοντά σε 

παιδιά. (2) Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. (3) Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή που έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή φις παροχής 

ρεύματος καθώς και μετά από δυσλειτουργία ή και πτώση της.  (4) Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε την συσκευή στο νερό όταν θέλετε 

να την πλύνετε. (5) Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής, πρέπει να την αφήσετε στον χώρο για δύο ώρες, 

πριν την βάλετε σε λειτουργία, ώστε να αποκτήσει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος 

(δωματίου). 

 

1.2 1.2 1.2 1.2 Προφυλάξεις 

    (1) Μην εκθέτετε την συσκευή στην βροχή, το χιόνι, την ομίχλη και μην έρχεστε σε επαφή μαζί της με 

βρεγμένα χέρια. (2) Τοποθετήστε την σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, όχι πάνω ή κοντά σε συσκευή που εκπέμπει 
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θερμότητα (π.χ. κουζίνα) ή σε σημείο μπορούν να την ακουμπήσουν παιδιά και κατοικίδια ζώα. (3) Εφόσον δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα (π.χ. διακοπές), βγάλτε την πρίζα από την παροχή 

του ρεύματος. (4) Βγάλτε την πρίζα από την παροχή του ρεύματος, πριν ξεκινήσετε το καθάρισμα της συσκευής. (5) Για να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα του τοίχου, μην τραβάτε από το καλώδιο. (6) Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε και να επισκευάσετε την συσκευή μετά από βλάβη. Απευθυνθείτε 

στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, για να την επισκευάσει με γνήσια ανταλλακτικά. (7) Μην τοποθετείτε το καλώδιο σε σημείο που μπορεί να σκοντάψει άνθρωπος ή να ακουμπήσουν 

παιδιά και κατοικίδια ζώα. (8) Μην τοποθετείτε την συσκευή ή μέρος της σε πλυντήριο πιάτων. (9) Σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής, βγάλτε την σε καλά εξαεριζόμενο χώρο.  
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2. 2. 2. 2. Πριν την λειτουργία της συσκευής.  
2.1 2.1 2.1 2.1 Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας. 

Η μηχανή καφέ έχει προκαθορισμένη τάση λειτουργίας από το εργοστάσιο. Ελέγξτε εάν η τάση του 

δικτύου σας είναι σύμφωνη με την αναγραφόμενη τάση λειτουργίας της συσκευής που βρίσκεται στην 

κάτω πλευρά της.  
2.2 2.2 2.2 2.2 Ελέγξτε την ηλεκτρική ασφάλεια.  
Το ηλεκτρικό ρεύμα που χρειάζεται για να λειτουργήσει με ασφάλεια η συσκευή είναι σημειωμένο στο 

κάτω μέρος της, για να ελέγξετε εάν η ηλεκτρική ασφάλεια είναι επαρκής.  
2.3 2.3 2.3 2.3 Γεμίστε νερό.  (1) Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε γάλα, μεταλλικό νερό, άλλο υγρό ή 

ζεστό νερό. Προτιμάτε νερό με περιορισμένη περιεκτικότητα αλάτων. Όχι απιονισμένο νερό. (2) Αφαιρέστε και ξεπλύνετε το δοχείο νερού στην βρύση. (3) Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό και τοποθετήστε το στην θέση του σωστά.     
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3. 3. 3. 3. Χρήση της συσκευής. (1) Πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε μέρος ή εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου ③ στο 

πλάι της συσκευής είναι γυρισμένος στο σημείο (“0”)και ο διακόπτης ατμού ⑤ (πράσινο) είναι 

κλειστός. (2) Μην αφαιρείτε το κλείστρο ⑦ κατά την διάρκεια της εκχείλισης. (3) Μην ακουμπάτε τα μεταλλικά μέρη του κλείστρου ⑦ όταν το αφαιρείτε. Μετά από την εκχείλιση τα 

μεταλλικά μέρη είναι πολύ ζεστά. Όταν αφαιρείτε το κλείστρο ⑦, προσέχετε διότι μπορεί να 

πεταχτεί καυτό νερό από το πάνω μέρος των φίλτρων ⑩/⑪/⑫ . Προσπαθήστε να τρέξουν στο 

δοχείο σταγόνων ⑨. Όταν σταματήσει να στάζει σταγόνες, αφαιρέστε το κλείστρο ⑦. (4) Εάν δεν τρέχει καφές από το κλείστρο ⑦, σημαίνει ότι το φίλτρο ⑩/⑪/⑫ έφραξε. Το φράξιμο 

μπορεί να οφείλεται στο ότι ο καφές ήταν πάρα πολύ λεπτοκομμένος. Απενεργοποιήστε την μηχανή 

και αφήστε την να κρυώσει και στην συνέχεια ξεπλύνετε με νερό το φίλτρο ⑩/⑪/⑫ και το 

κλείστρο ⑦. (5) Προκειμένου η μονάδα αφρογάλατος να δουλεύει σωστά, καθαρίζετε την άκρη του σωλήνα πάντοτε 

μετά από κάθε χρήση.  
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4.4.4.4.    Κάνοντας ένα φλιτζάνι καφέ. 

    

4.1 4.1 4.1 4.1 Ενεργοποιήστε την μηχανή για να ζεσταθεί.        
Συνδέστε την μηχανή στην πρίζα, γυρίστε τον διακόπτη ① στην θέση «ΟΝ», πατήστε τον διακόπτη 

ΟΝ/OFF ④ για να ενεργοποιήσετε την συσκευή, τότε το κόκκινο λαμπάκι στον διακόπτη ON/OFF 

αναβοσβήνει. ‘Όταν το κόκκινο λαμπάκι σταθεροποιηθεί κόκκινο, η συσκευή είναι έτοιμη να κάνει καφέ.     
4.2 4.2 4.2 4.2 Πώς θα κάνετε ρόφημα με αλεσμένο καφέ.  (1) Όταν η συσκευή είναι έτοιμη, τοποθετήστε το φίλτρο αλεσμένου καφέ ⑪ στο κλείστρο ⑦ και 

βεβαιωθείτε  ότι κούμπωσε. (2) Γεμίστε το φίλτρο ⑪ με την σωστή ποσότητα αλεσμένου καφέ (μην το γεμίσετε πολύ, 

χρησιμοποιείστε το ειδικό κουτάλι δόσης ⑬ μία κοφτή κουταλιά, βεβαιωθείτε ότι το κλείστρο ⑦ 

μπορεί να ασφαλίσει πάνω στην κεφαλή εκχείλισης ⑥ σωστά).  (3) Ισιώστε και πατήστε αρκετά τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο ⑪ χρησιμοποιώντας το κουτάλι δόσης 

από την άλλη πλευρά του, για να εξασφαλίσετε οριζόντια επιφάνεια καφέ ως προς το χείλος του 

φίλτρου και να πάρετε ένα αρωματικό και πλούσιο σε κρέμα εσπρέσο. Καθαρίστε το χείλος του 

κλείστρου από υπολείμματα αλεσμένου καφέ. 
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(4) Τοποθετήστε το κλείστρο ⑦ κάτω από την κεφαλή εκχείλισης ⑥ με αριστερή γωνία 30° περίπου, 

στην συνέχεια και αφού μπει στην κατάλληλη υποδοχή, γυρίστε αργά την λαβή προς τα δεξιά, μέχρι 

να κλειδώσει το κλείστρο στην σωστή του θέση και να μένει σταθερό χωρίς να κινείται. Βεβαιωθείτε 

ότι οι 3 εξοχές του κλείστρου έχουν κλειδώσει στις αντίστοιχες υποδοχές της κεφαλής εκχείλισης 

⑥. (5) Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από το κλείστρο ⑦, γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου ③ στην θέση 

παρασκευής καφέ  και ο καφές θα αρχίσει να ρέει. Όταν το φλιτζάνι γεμίσει στο επιθυμητό από 

εσάς ύψος, γυρίστε τον πλευρικό διακόπτη ελέγχου ③ στην θέση “0”. (Προσοχή: αυτή η 

συσκευή δεν σταματάει την εκχείλιση μόνη της, εάν δεν την σταματήσετε εσείς με το χέρι). (6) Αφήστε το κλείστρο ⑦ να κρυώσει, πριν το αφαιρέσετε, χρησιμοποιώντας το δοχείο σταγόνων για 

το υπόλοιπο που θα στάζει. Στην συνέχεια ξεπλύνετε το κλείστρο ⑦ και το φίλτρο ⑪ με καθαρό 

νερό.     
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4.3 4.3 4.3 4.3 Πώς θα κάνετε καφέ με pod.  (1) Όταν η συσκευή είναι έτοιμη, τοποθετήστε το φίλτρο pod ⑩ στο κλείστρο ⑦ και βεβαιωθείτε  

ότι κούμπωσε. (2) Τοποθετήστε το pod στο φίλτρο pod ⑩ ( βεβαιωθείτε ότι το pod είναι εξολοκλήρου μέσα στο 

φίλτρο και δεν εξέχουν οι άκρες του). (3) Τοποθετήστε το κλείστρο ⑦ κάτω από την κεφαλή εκχείλισης ⑥ με αριστερή γωνία 30° περίπου, 

στην συνέχεια και αφού μπει στην κατάλληλη υποδοχή, γυρίστε αργά την λαβή προς τα δεξιά, μέχρι 

να κλειδώσει το κλείστρο στην σωστή του θέση και να μένει σταθερό χωρίς να κινείται. Βεβαιωθείτε 

ότι οι 3 εξοχές του κλείστρου έχουν κλειδώσει στις αντίστοιχες υποδοχές της κεφαλής εκχείλισης 

⑥ (4) Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από το κλείστρο ⑦, γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου ③ στην θέση 

παρασκευής καφέ  και ο καφές θα αρχίσει να ρέει. Όταν το φλιτζάνι γεμίσει στο επιθυμητό από 

εσάς ύψος, γυρίστε τον πλευρικό διακόπτη ελέγχου ③ στην θέση “0”. (Προσοχή: αυτή η 

συσκευή δεν σταματάει την εκχείλιση μόνη της, εάν δεν την σταματήσετε εσείς με το χέρι). (5) Αφήστε το κλείστρο ⑦ να κρυώσει, πριν το αφαιρέσετε, χρησιμοποιώντας το δοχείο σταγόνων για 

το υπόλοιπο που θα στάζει.  
Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το δοχείο σταγόνων ⑨ για να αποστραγγίσετε το υπόλοιπο του καφέ 

που στάζει από το κλείστρο ⑦ και απορρίψτε το pod όταν σταματήσει να στάζει.  
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Στην συνέχεια ξεπλύνετε το κλείστρο ⑦ και το φίλτρο ⑩ με καθαρό νερό.                                                           
4.4 4.4 4.4 4.4 Πώς θα κάνετε καφέ με κάψουλα.     
Ακολουθήστε τις οδηγίες « 4.3 4.3 4.3 4.3 Πώς θα κάνετε καφέ με pod.» αντικαθιστώντας το φίλτρο pod ⑩ 

με το φίλτρο ⑫ για κάψουλα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν κουμπώσετε το φίλτρο για κάψουλα ⑫, αφαιρέστε από το κλείστρο ⑦ την ακίδα ΡΙΝ 

όπως φαίνεται στην εικόνα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής. Επανατοποθετήστε το ΡΙΝ, 

όταν αλλάξετε το φίλτρο.     
5. 5. 5. 5. Ζεστό νερό.     
Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από τον σωλήνα ατμού ⑧, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση 

ετοιμότητας. Γυρίστε τον πλευρικό διακόπτη ελέγχου ③ στη θέση παραγωγής ατμού  και θα 

ξεκινήσει η ροή ζεστού νερού. Όταν το φλιτζάνι γεμίσει στο επιθυμητό επίπεδο, περιστρέψτε τον 

πλευρικό διακόπτη ελέγχου ③ στην θέση “0”.  
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6. 6. 6. 6. Ατμός.     
Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από τον σωλήνα ατμού ⑧, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση 

ετοιμότητας. Πατήστε το κουμπί ατμού ⑤ και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το 

πράσινο λαμπάκι του κουμπιού του ατμού. Τότε γυρίστε τον πλευρικό διακόπτη ελέγχου ③ στην θέση 

παραγωγής ατμού  και θα ξεκινήσει να βγαίνει από το στόμιο του σωλήνα ατμού ⑧ καφτός ατμός.  
7. 7. 7. 7. Πώς να κάνετε Cappuccino.  (1) Ακολουθήστε οποιοδήποτε στάδιο του κεφαλαίου «4. 4. 4. 4. Κάνοντας  ένα φλιτζάνι καφέ», 

ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμείτε να   κάνετε τον καφέ σας, χρησιμοποιώντας ένα φλιτζάνι 

καπουτσίνο. (2) Σε μία μικρή ανοξείδωτη ή κεραμική κανάτα τοποθετήστε κατάλληλη ποσότητα γάλα (κατά 

προτίμηση υψηλής παστερίωσης).  (3) Πατήστε το κουμπί ατμού ⑤ και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το πράσινο 

λαμπάκι του κουμπιού του ατμού. Κρατήστε την κανάτα κάτω από τον σωλήνα ατμού ⑧ έτσι ώστε 

η άκρη του σωλήνα να είναι ελαφρώς βυθισμένη στο γάλα και γυρίστε τον πλευρικό διακόπτη 

ελέγχου ③ στην θέση παραγωγής ατμού . (4)Κινείτε αλαφρά την κανάτα κυκλικά γύρο από τον σωλήνα ατμού για 50 περίπου δευτερόλεπτα (για 
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120 ml γάλα) ή και περισσότερο, μέχρι να σας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα. (5) Γυρίστε τον πλευρικό διακόπτη ελέγχου ③ στην θέση “0”. Προσθέστε το αφρόγαλα στο φλιτζάνι 

του καπουτσίνο που προετοιμάσατε. Η ιδανική αναλογία στον καπουτσίνο είναι 1/3 καφές, 1/3 ζεστό 

γάλα και 1/3 αφρόγαλα. (6) Αφού κάνετε τον καπουτσίνο σας, γυρίστε για 5 δευτερόλεπτα τον πλευρικό διακόπτη ελέγχου ③ 

στην θέση παραγωγής ατμού  και ξαναγυρίστε τον στην προηγούμενη θέση “0”. Πατήστε 

το κουμπί ατμού ⑤ και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το πράσινο λαμπάκι 

του κουμπιού του ατμού και το κόκκινο λαμπάκι λειτουργίας ④ εναλλάξ. Τότε γυρίστε τον 

πλευρικό διακόπτη ελέγχου ③ στην θέση παραγωγής ατμού  και θα ξεκινήσει να βγαίνει 

από το στόμιο του σωλήνα ατμού ⑧ ζεστό νερό. Καθαρίστε τον σωλήνα ατμού/νερού με μαλακό 

πανί, μετά από κάθε χρήση παραγωγής αφρογάλατος, για να εξασφαλίσετε απρόσκοπτη 

λειτουργία της συσκευής.  
10 
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8888....    Προβλήματα και αιτίες.  
προβλήματα αιτίες λύσεις 

Δεν βγαίνει 

καφές 

• Άδειο δοχείο νερού. 
• Ο καφές είναι πολύ 

λεπτοκομμένος. 
• Η συσκευή δεν είναι σε 

λειτουργία ή δεν είναι 

στην πρίζα. 
• Ο καφές έχει πατηθεί 

πάρα πολύ στο φίλτρο. 
• Γεμίστε νερό. 
• Κόψτε στον μύλο λιγότερο 

λεπτό καφέ. 
• Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι 

στην πρίζα και είναι σε θέση 

ετοιμότητας για χρήση. 
• Αδειάστε το φίλτρο και γεμίστε 

πατώντας λιγότερο δυνατά. 
Τρέχει καφές 

γύρω από το 

κλείστρο. • Το κλείστρο δεν κλείδωσε 

στο σωστό σημείο. 
• Υπάρχει κομμένος καφές 

γύρω από το στόμιο του 

φίλτρου. 
• Υπάρχει πολύς καφές μέσα 

στο φίλτρο. 
• Επανατοποθετήστε το 

κλείστρο κλειδώνοντας σωστά. 

• Αφαιρέστε το κλείστρο και 

καθαρίστε το χείλος του από 

τον κομμένο καφέ. 

• Αδειάστε και ξαναγεμίστε το 

φίλτρο με λιγότερο καφέ. 
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Δεν βγάζει ατμό. • Το δοχείο νερού είναι 

άδειο. 
• Η συσκευή δεν είναι σε 

λειτουργία. 
• Ο σωλήνας ατμού έφραξε. 

• Γεμίστε το δοχείο μέχρι το 

επιτρεπόμενο ύψος. 
• Βάλτε την συσκευή σε 

λειτουργία βάσει οδηγιών. 
• Κλείστε την συσκευή και 

αφήστε την να κρυώσει. 

Βγάλτε την από την πρίζα 

και καθαρίστε το στόμιο του 

σωλήνα ατμού με μία 

καρφίτσα ή οδοντογλυφίδα. 
Το γάλα δεν 

γίνεται 

αφρόγαλα. 

• Δεν βγαίνει ατμός. 
 

• Το γάλα δεν είναι αρκετά 

κρύο. • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 

αρκετό νερό στο δοχείο.  
• Κρυώστε την κανάτα και το 

γάλα πριν από την 

διαδικασία αφρογάλατος. 
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Ο καφές βγαίνει 

πολύ γρήγορα. 

• Ο καφές είναι πολύ 

χονδροκομμένος. 
• Ο καφές στο φίλτρο δεν 

είναι αρκετός. • Χρησιμοποιήστε πιο 

λεπτοκομμένο καφέ. 
• Βάλτε στο φίλτρο 

περισσότερο καφέ. 
    

9999. . . . Τεχνικά χαρακτηριστικά.    

    

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Τάση λειτουργίας 230VAC    

Ισχύς 1400 W    

Ασφάλεια 10 A 

Πιστοποίηση CE 

Πίεση αντλίας στατική, max. 20 bar    
Δοχείο νερού 1.4 λίτρα 

Μήκος παροχής ρευματος περίπου 1.3 m  

Βάρος περίπου 3.5Kg    
Διαστάσεις (HxWxD) 280×220×260 mm 
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

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. 

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 αποκατάσταση της βλάβης πραγµατοποιείται δωρεάν στην έδρα της εταιρίας και η ενδεχόµενη µεταφορά σε αυτήν γίνεται µε 

ευθύνη και δαπάνες του αγοραστή.  
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Εισάγεται από την η 

  

 

Ιπποκράτους 6, 546 43 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο / φαξ: 2310858237 

www.lafamilia.gr  

 lafamiliasales@gmail.com 

 


