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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 τάση του ηλεκτρικού ρεύματος 

αντιστοιχεί σε αυτή 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 την από το ρεύμα πριν 

τη 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 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. 

 Είναι απαραίτητη η επίβλεψη της συσκευής όταν χρησιμοποιείται κοντά σε 

παιδιά. 

 Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα την λαβή 

για τη μεταφορά. 

 Πριν θέσετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό μπρίκι, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό 

στο δοχείο.  

 Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, πόσιμο και κρύο νερό για να φτιάξετε καφέ. 

 Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό μπρίκι επάνω σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. 

 Χρησιμοποιείστε τη συσκευή μόνο με τη βάση που συμπεριλαμβάνεται στη 

συσκευασία. 

 Απενεργοποιήστε την συσκευή, μετά από κάθε χρήση ή όταν το δοχείο είναι 

άδειο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό. 

 Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι επαγγελματική. 

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πριν ανασηκώσετε το ηλεκτρικό μπρίκι από τη 

βάση του! 

 Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για την παρασκευή ελληνικού καφέ ή για να 

βράζει νερό. Μην βάζετε οποιοδήποτε άλλο υγρό ή διάλυμα στο ηλεκτρικό 

μπρίκι. 
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Διάταξη συσκευής 

 

 

 

1. Πλήκτρο αναδίπλωσης λαβής 

2. Χειρολαβή 

3. Κύριο σώμα 

4. Βάση 

5. Διακόπτης On/Off  

 

Παρασκευή ελληνικού καφέ 

Έχετε τη δυνατότητα να ετοιμάσετε καφέ για 3 – 4 άτομα. 

1. Προσθέστε στο μπρίκι κρύο νερό ανάλογα με το πόσα φλιτζάνια καφέ 

επιθυμείτε να φτιάξετε. 

2. Εάν επιθυμείτε να φτιάξετε έναν μέτρια γλυκό καφέ για ένα άτομο, 

προσθέστε 1 φλιτζανάκι νερό, 1 κουταλάκι ζάχαρη και 1 κουταλάκι καφέ. 

3. Τοποθετήστε το μπρίκι στη βάση του και πατήστε το διακόπτη 

λειτουργίας On/Off. 

4. Ανακατέψτε το μίγμα.  

5. Όταν το μίγμα αρχίσει να φουσκώνει, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας 

On/Off για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και ρίξτε λίγο καφέ 

στο φλιτζάνι (για να δημιουργηθεί το καϊμάκι). 

6. Τοποθετήστε ξανά το μπρίκι στη βάση του και ενεργοποιήστε τη συσκευή. 

Όταν ο καφές αρχίσει να φουσκώνει είναι έτοιμος για να τον αδειάσετε 

στα φλιτζάνια. 

Βράσιμο νερού 

1. Γεμίστε το μπρίκι με νερό χωρίς να ξεπεράσετε την ένδειξη ΜΑΧ. 
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2. Τοποθετήστε το ηλεκτρικό μπρίκι πάνω στη βάση της συσκευής. 

3. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση ΟΝ. Η ενδεικτική λυχνία θα 

ανάψει και το νερό θα αρχίσει να ζεσταίνεται.  

4. Μετά την ολοκλήρωση του βρασμού, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας 

στη θέση OFF και αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. 

 

Καθαρισμός συσκευής 

Πριν καθαρίσετε το ηλεκτρικό μπρίκι, βγάλτε το από την πρίζα και αφήστε το να 

κρυώσει. 

Καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε. 

Αδειάστε το περιεχόμενο από το ηλεκτρικό μπρίκι και πλύνετε το με νερό και 

απορρυπαντικό πιάτων. Εναλλακτικά, μπορείτε να βράσετε νερό για να 

καθαρίσετε την συσκευή. 

Βεβαιωθείτε ότι εξωτερικά η συσκευή θα παραμείνει στεγνή και δεν θα έρθει 

καθόλου σε επαφή με νερό.  

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά.  

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Τάση / συχνότητα 220-240V/50HZ 

Ισχύς  800W 

Χωρητικότητα νερού  0.25L (max) 

Διαστάσεις Διάμετρος 106 mm, ύψος 135mm 

Μήκος καλωδίου  65cm 

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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