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Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις 

για μελλοντική αναφορά 

Οδηγίες ασφαλείας 

 Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού 

ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της 

συσκευής.  

 Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. 

 Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα 

πριν την γεμίσετε με νερό, πριν την καθαρίσετε και μετά τη χρήση. 

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί 

φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη. Αν 

υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε 

εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. 

 Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον 

κατασκευαστή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στο χρήστη, 

πιθανή ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό και ρίσκο καταστροφής της 

συσκευής. 

 Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του 

τραπεζιού/πάγκου ή να ακουμπά σε ζεστή επιφάνεια. 

 Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. 

 Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε 

λειτουργία. 

 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές 

ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν 

την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, 

χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο 

λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά 

τους. 

 Προφυλαχτείτε από τον ατμό. Μην ανασηκώνετε ποτέ το καπάκι του 

δοχείου νερού κατά τη διάρκεια του κύκλου παρασκευής. 

 Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα τις 

λαβές για τη μεταφορά. 

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η κανάτα έχει ίχνη ραγίσματος ή 

έχει καταστραφεί η λαβή της. Χρησιμοποιείτε μόνο την κανάτα που 

προορίζεται για αυτή τη συσκευή. 

 Πριν θέσετε σε λειτουργία την καφετιέρα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό 

στο δοχείο νερού. Μην αφήνετε ποτέ την κανάτα χωρίς νερό πάνω 

στη θερμαινόμενη πλάκα. 

 Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό πόσιμο και κρύο νερό για να φτιάξετε 

τον καφέ σας. 

 Χρησιμοποιείτε πάντα την καφετιέρα επάνω σε στεγνή και επίπεδη 

επιφάνεια. 

 Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μην 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο. 

 Απενεργοποιήστε την καφετιέρα, μετά από κάθε χρήση ή όταν η 

κανάτα είναι άδεια. 



 Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 
 

 

Διάταξη συσκευής 

 
 

 
1. Καπάκι 

2. Δοχείο νερού 

3. Κύριο σώμα 

4. Διακόπτης ON/OFF  

5. Καπάκι φίλτρου 

6. Φίλτρο 

7. Γυάλινη κανάτα 

 

Πριν τη πρώτη χρήση 

 Αποσυσκευάστε προσεχτικά την καφετιέρα και βεβαιωθείτε ότι έχετε 

αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας. 

 Πριν χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα για πρώτη φορά, πλύνετε τα 

μέρη της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας 

"Καθαρισμός και συντήρηση". 
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 Πριν φιλτράρετε καφέ για πρώτη φορά, λειτουργείστε την καφετιέρα 

μία ή δύο φορές με κρύο νερό χωρίς καφέ.  

Προσοχή: Χρησιμοποιείτε πάντα κρύο νερό. 

Παρασκευή καφέ 

 Ανοίξτε το άνω καπάκι και γεμίστε με καθαρό κρύο πόσιμο νερό το 

δοχείο νερού. 

 Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του νερού δεν ξεπερνά την ένδειξη Max 

πάνω στο δοχείο νερού. 

 Ανασηκώστε το δοχείο φίλτρου και τοποθετήστε μέσα το φίλτρο. 

Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.  

 Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα σκόνης καφέ φίλτρου μέσα στο 

φίλτρο. Συνήθως για ένα φλιτζάνι καφέ συνιστάται η χρήση 6-7gr 

σκόνης καφέ φίλτρου. Μπορείτε όμως να προσαρμόσετε την 

ποσότητα του καφέ ανάλογα με το προσωπικό σας γούστο.  

 Τοποθετήστε την γυάλινη κανάτα σε οριζόντια θέση πάνω στη 

θερμαινόμενη πλάκα και βεβαιωθείτε ότι το κέντρο της κανάτας 

ευθυγραμμίζεται με το κέντρο του δοχείου φίλτρου.   

 Πιέστε το πλήκτρο εκκίνησης. Η λυχνία θα ανάψει και η καφετιέρα θα 

εισέλθει σε λειτουργία απόσταξης καφέ.  

 Αφαιρέστε τη κανάτα εφόσον έχει τελειώσει η απόσταξη του καφέ και 

θέλετε να σερβίρετε. 

 Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε την 

καφετιέρα, μετά από κάθε χρήση ή όταν η κανάτα είναι άδεια. Σε 

αντίθετη περίπτωση η λειτουργία της συσκευής θα τεθεί αυτόματα 

εκτός λειτουργίας μετά από 40 λεπτά. 
 

Καθαρισμός και συντήρηση 

 
 Απενεργοποιείστε την συσκευή και αποσυνδέστε από την πρίζα. 

Αφήστε τη συσκευή και την κανάτα να κρυώσουν πριν την 

καθαρίσετε. 

 Μη βυθίζετε ποτέ τη καφετιέρα σε νερό ή άλλο υγρό. 

 Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη τη συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί.  

 Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής μετά από κάθε 

χρήση με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Μην πλένετε τα 

μέρη της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων. 

 Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα 

καθαριστικά. 

 

Αφαλάτωση της Καφετιέρας 
 

Προκειμένου να διασφαλίσετε την βέλτιστη απόδοση της καφετιέρας 

σας, καθαρίζετε τη συσκευή από τα άλατα κατά διαστήματα, ανάλογα 

με την ποιότητα του νερού στην περιοχή σας αλλά και την συχνότητα 



της χρήσης της. Συνιστάτε η αφαλάτωση της συσκευής κάθε 6 – 8 

εβδομάδες. 

 

Εάν παρατηρήσετε αύξηση του χρόνου παρασκευής του καφέ ή ότι  η 

συσκευή κλείνει προτού αδειάσει το δοχείο νερού, σημαίνει ότι είναι 

απαραίτητο να προχωρήσετε σε αφαλάτωση. 

 

Εγγύηση 

 
Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από 

φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, αντικανονικές 

συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, 

μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εγκεκριμένο κέντρο 

service. 

 

Σωστή απόρριψη του προϊόντος 

 
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος 

υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε 

το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να 

απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι 

δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν 

την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής 

επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το 

περιβάλλον  και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. 
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