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Οδηγίες ασφαλείας 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις 

για μελλοντική αναφορά. 
 Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος της συσκευής 

αντιστοιχεί με την τάση ρεύματος του δικτύου σας. 

 Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι επαγγελματική. 

 Απενεργοποιήστε την καφετιέρα και αφαιρέστε την από την τροφοδοσία 

μετά από κάθε χρήση ή όταν η κανάτα είναι άδεια. Αφήστε τη συσκευή και την 

κανάτα να κρυώσουν πριν την καθαρίσετε. 

 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. 

 Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μην χρησιμοποιείτε 

τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο. 

 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. 

 Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. 

 Χρησιμοποιείτε πάντα την καφετιέρα επάνω σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. 

 Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, πόσιμο και κρύο νερό για να φτιάξετε τον 

καφέ σας. 

 Μην τοποθετείτε την ζεστή κανάτα πάνω σε υγρές, καυτές και παγωμένες 

επιφάνειες. 

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

τραπεζιού/πάγκου ή να ακουμπά σε ζεστή επιφάνεια. 

 Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής, χρησιμοποιείτε πάντα την 

χειρολαβή. 

 Προφυλαχτείτε από τον ατμό. Μην ανασηκώνετε ποτέ το καπάκι του δοχείου 

νερού κατά τη διάρκεια του κύκλου παρασκευής. 

 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. 

 Μην βυθίζεται τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. 

 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. 

 Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε 

παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.  



Διάταξη συσκευής 

 

1. Φίλτρο 

2. Γυάλινη κανάτα 

3. Καπάκι 

4. Δοχείο νερού 

5. Ένδειξη στάθμης νερού 

6. Κύριο σώμα 

7. Διακόπτης On/Off 

Λειτουργία 
 Ανοίξτε το καπάκι (3) και γεμίστε με καθαρό κρύο πόσιμο νερό το δοχείο 

νερού (4). 

 Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του νερού δεν ξεπερνά την ένδειξη Max του 

δοχείου νερού (4). 

 Ανασηκώστε το καπάκι (3) και τοποθετήστε μέσα το φίλτρο (1). Βεβαιωθείτε 

ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.  

 Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα σκόνης καφέ φίλτρου μέσα στο φίλτρο 

(1).  

 Τοποθετήστε την γυάλινη κανάτα (2) σε οριζόντια θέση επάνω στη 

θερμαινόμενη πλάκα και βεβαιωθείτε ότι το κέντρο της κανάτας 

ευθυγραμμίζεται με το κέντρο του δοχείου φίλτρου.   

 Πιέστε το διακόπτη On/Off (7) για  ενεργοποίηση. Η λυχνία θα ανάψει και η 

καφετιέρα θα εισέλθει σε λειτουργία απόσταξης καφέ.  

 Αφαιρέστε τη κανάτα (2) εφόσον έχει τελειώσει η απόσταξη του καφέ και 



θέλετε να σερβίρετε. 

 Πατήστε τον διακόπτη On/Off (7) για να απενεργοποιήσετε την καφετιέρα και 

αποσυνδέστε από την τροφοδοσία, μετά από κάθε χρήση ή όταν η κανάτα 

είναι άδεια.  
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ισχύ: 1000 W 

Χωρητικότητα: 1.5L 

Τροφοδοσία: 220-240VAC 

Συχνότητα: 50/60Hz 

 

Καθαρισμός και συντήρηση 

 Απενεργοποιείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από την πρίζα. Αφήστε τη 

συσκευή και την κανάτα να κρυώσουν  πριν την καθαρίσετε. 

 Μη βυθίζετε ποτέ την καφετιέρα σε νερό ή άλλο υγρό. 

 Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη της 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. 

 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος. 

 

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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Safety instructions 
Read the instruction manual carefully before operation and keep for future 

reference. 

 Before connecting the appliance to the supply mains, check that the 

voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your 

home. 

 This appliance is intended for household use only, not professional use. 

 Switch off and unplug from the outlet before filling or cleaning the 

appliance or when not in use.  

 Allow the device to cool down completely before cleaning. 

 If the supply cord  or  the appliance malfunctions or it has been damaged 

in any manner, do not operate the appliance and contact an authorized 

service center. Do not attempt to repair the appliance by yourself. Any repairs 

made by a non-authorized service center cancel the guarantee.  

 Do not use the kettle outdoors. 

 Use only original spare parts specially designed for this appliance and as 

recommended by the manufacturer. The usage of any other parts it’s 

dangerous and may cause damage on the appliance. 

 Do not use the kettle outdoors. 

 Ensure that the kettle is always operated on a flat and stable surface. 

 Use only clean, cold water to brew your coffee 

 Do not place the glass jug over wet, warm or cold surfaces.  

 Do not leave the power cord hanging over the edge of tables or counters 

or touching hot surfaces.  

 Avoid touching the hot surfaces of the appliance. Always use the handle. 

 Be careful not to get burned by the steam evaporating form the coffee 

filter. Never open the lid off the water tank while in use. 

 Never use the appliance if the glass jug shows any signs of cracks. Use only 

the glass jug provided with the appliance. Do not operate the appliance 

without water 

 Do not immerse the appliance to water or any other liquid 

 This appliance is not intended for use by children or persons with reduced 

physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, 

unless they are under supervision and they have been given specific 

instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for 

their safety.  

 Do not leave the appliance unattended during operation. Children should 

be supervised to ensure that they do not play with the appliance.  



Appliance description  

 

1. Filter 

2. Glass jug 

3. Funnel cover 

4. Water tank 

5. Water level indicator 

6. Main body 

7. On/Off switch 

Usage 
 Turn to open the funnel cover (3) and fill the water tank with water (4). 

 Ensure the water level does not exceed the max level mark inside the water 

tank (4).  

 Turn to open the funnel cover  (3) and make sure to place the filter (1) in 

the right way. 

 Put ground coffee as you need into the permanent filter (1). 

 Ensure that the glass jug (2) is placed properly in its position. 

 Switch on (7) the appliance and the pilot lamp illuminates, to indicate the 

unit is on and starts brewing.  

 After the brewing process, turn the coffee maker off (7) and take away the 

glass jug. 

 



Technical specifications 

Power: 1000 W 

Capacity: 1.5L 

Operating voltage: 220-240VAC 

Frequency: 50/60Hz 

 

Cleaning and maintenance 
 Always power off and remove the plug from the mains supply. Allow the 

device to cool down completely before cleaning.  

 Never immerse the appliance in water or any other liquid. 

 The exterior of the kettle should be cleaned, if necessary, with a soft slightly 

damp cloth without additives. 

 Clean the removable items after every use with warm soapy water. Allow 

the removable items to dry before use. Never use dishwasher to clean any 

parts.  

 Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents. 

 Store the coffee maker in a dry, cool place. 

 

Safe appliance disposal 
This symbol on the product and / or accompanying documents 

means that used electrical and electronic equipment should not 

be mixed with general household waste. For proper treatment, 

recovery and recycling, please take this product to designated 

collection points where it will be accepted free of charge. 

Alternatively, in some countries, you may be able to return your 

products to your local retailer upon purchase of an equivalent 

new product. Disposing of this product correctly will help save 

valuable resources and prevent any potential negative effects on 

human health and the environment, which could otherwise arise 

from inappropriate waste handling. 
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