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GR Mηχανή εσπρέσσο 
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και 
από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον 
επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης 
του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την 
εσφαλμένη χρήση της.

 ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση 
μπορεί να εκτελείται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

 ■ Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση του 
ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας. 

 ■ Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Για λόγους ασφαλείας, δεν 
συνιστούμε τη χρήση πολύπριζων ή προεκτάσεων καλωδίων. 

 ■ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται 
για χρήση σε χώρους όπως:

 –  κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 –  δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 –  γεωργικά αγροκτήματα,
 –  ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια 
αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την πάντα σε 
σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.

 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρική εστία ή σε εστία αερίου 
ή κοντά σε γυμνή φλόγα.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε.
 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια εξαρτήματα που τη συνόδευαν.
 ■ Για να εξασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία του αέρα, πρέπει να υπάρχει ελεύθερος 
χώρος τουλάχιστον 15 εκ. γύρω και επάνω από τη συσκευή όταν βρίσκεται σε 
λειτουργία.

 ■ Χρησιμοποιείτε την επάνω επιφάνεια της συσκευής μόνο για τη θέρμανση των 
φλιτζανιών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια για την τοποθέτηση 
αντικειμένων.

 ■ Γεμίζετε το δοχείο νερού με κρύο, καθαρό νερό. Μην ρίχνετε ζεστό νερό ή άλλα 
υγρά μέσα στο δοχείο και μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα σε αυτό.

 ■ Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής, ελέγχετε τα εξής: 
 –  ο δίσκος αποστράγγισης μαζί με τη σχάρα είναι σωστά τοποθετημένα, 
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 –  το δοχείο νερού περιέχει αρκετή ποσότητα νερού και είναι σωστά τοποθετημένο. 
Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο σημείο πλήρωσης.

 ■ Πριν ξεκινήσετε την παρασκευή καφέ, ελέγχετε ότι η θήκη φίλτρου είναι σωστά 
προσαρτημένη στην κεφαλή διήθησης. Επειδή δημιουργείται πίεση μέσα στη θήκη 
φίλτρου κατά τη διαδικασία παρασκευής καφέ, μην τη μετακινείτε όσο βρίσκεται σε 
λειτουργία. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Προσοχή:
Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

 ■ Κατά τη λειτουργία της συσκευής, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καείτε 
από το βραστό νερό ή τον ατμό.

 ■ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, επιθεωρείτε τακτικά τη στάθμη του νερού στο 
δοχείο νερού. Όταν η στάθμη πέφτει κάτω από την ένδειξη ελάχιστης στάθμης νερού, 
προσθέτετε νερό. Πριν προσθέσετε νερό, απενεργοποιείτε πρώτα τη συσκευή και 
την αποσυνδέετε από την πρίζα.

 ■ Για την προστασία της αντλίας από βλάβη, η συσκευή είναι εφοδιασμένη με 
ασφάλεια υψηλής θερμοκρασίας ώστε να αποσυνδέεται όταν αδειάσει. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήνετε 
τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Κατόπιν, είναι έτοιμη προς χρήση.

 ■ Λόγω της εναπομένουσας θερμότητας, οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής 
είναι καυτές κατά τη χρήση και μετά από αυτήν. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. 

 ■ Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν 
τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε εκτεθειμένη, καθώς και πριν από την 
αποσυναρμολόγηση ή τη συναρμολόγηση, πριν γεμίσετε το δοχείο νερού και πριν 
από τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού την 
καθαρίσετε ή τη μετακινήσετε. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν στη σχάρα του 
δίσκου αποστράγγισης υπάρχει φλιτζάνι καφέ ή όταν υπάρχουν φλιτζάνια στην 
επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών. 

 ■ Διατηρείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της καθαρά. Καθαρίζετε και συντηρείτε 
τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». 
Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή κάτω από νερό βρύσης και μην τη βυθίζετε στο νερό 
ή σε άλλο υγρό.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με καμία καυτή επιφάνεια και 
φροντίζετε να μην έρχεται σε επαφή με το νερό.

 ■ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ το καλώδιο 
ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η πρίζα. 

 ■ Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την 
επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης 
ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι 
φθαρμένο.
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 ■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε 
τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές 
ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 
Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα 
δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
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GR Mηχανή εσπρέσσο 
Εγχειρίδιο χρήσης

 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο 
χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη 
χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο 
όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το 
εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το 
βρείτε εάν το χρειαστείτε. 

 ■ Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, 
την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή  την 
κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση 
για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση 
μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική 
της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
A1 Επιφάνεια θέρμανσης 

φλιτζανιών
A2 Ανοιγοκλειόμενο καπάκι και 

λαβή
A3 Κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης
A4 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
A5 Κουμπί εναλλαγής λειτουργίας 

παρασκευής καφέ και 
απελευθέρωσης ατμού

A6 Φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας 
νερού για παρασκευή καφέ 
ή απελευθέρωση ατμού

A7 Κεφαλή διήθησης
A8  Θήκη φίλτρου με στόμιο
A9 Αφαιρούμενο δοχείο νερού  

1,5 λίτρων

A10 Αφαιρούμενη σχάρα
A11 Αφαιρούμενος δίσκος 

αποστράγγισης
A12 Διακόπτης επιλογής, 3 επιλογές 
 – παρασκευή καφέ ,  

λειτουργία Standby  και 
απελευθέρωση ατμού 

A13 Μπόιλερ (δεν απεικονίζεται)
A14 Αφαιρούμενο σωληνοειδές 

παρασκευής αφρόγαλου
A15 Περιστρεφόμενο ακροφύσιο 

ατμού
A16 Ανοξείδωτο φίλτρο για  

1 φλιτζάνι καφέ
A17 Ανοξείδωτο φίλτρο για  

2 φλιτζάνια καφέ
A18 Δοσομετρικό κουταλάκι καφέ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, την προστατευτική μεμβράνη και 

τις διαφημιστικές ετικέτες ή τα ταμπελάκια από τη συσκευή. 
2. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια. 

Αφαιρέστε το δοχείο νερού A9 από τη συσκευή, ξεπλύνετέ το με καθαρό 
νερό προσθέτοντας μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού πιάτων. 
Στη συνέχεια, ξεπλύνετέ το καλά με καθαρό νερό, στεγνώστε το και 
τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.

3. Απομακρύνετε τον αφαιρούμενο δίσκο αποστράγγισης A11 με τη σχάρα 
A10, σκουπίστε τον με ένα υγρό ύφασμα, στεγνώστε τον και τοποθετήστε 
τον ξανά στο κάτω μέρος της συσκευής. 

4. Πλύνετε τη θήκη φίλτρου A8, το δοσομετρικό κουταλάκι A18 και 
τα ανοξείδωτα φίλτρα A16 και A17 κάτω από καθαρό νερό βρύσης 
προσθέτοντας απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετέ τα με 
καθαρό νερό και σκουπίστε τα μέχρι να στεγνώσουν.

5. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα ελαφρώς 
βρεγμένο πανί και, στη συνέχεια, σκουπίστε τη σχολαστικά μέχρι να 
στεγνώσει. 

6. Πριν από την παρασκευή του πρώτου φλιτζανιού καφέ, λειτουργήστε 
τη συσκευή για περίπου 60 δευτερόλεπτα, χωρίς καφέ, έχοντας γεμίσει 
το δοχείο νερού A9 με νερό. Με τη διαδικασία αυτή θα καθαρίσουν τα 
εσωτερικά μέρη της συσκευής και η κεφαλή διήθησης A7. Κάτω από τη 
θήκη φίλτρου A8 θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα αρκετά μεγάλο δοχείο για 
να τρέξει σε αυτό το καυτό νερό. Οδηγίες για τη θέση της συσκευής σε 
λειτουργία παρέχονται στο κεφάλαιο «Χειρισμός της συσκευής». 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
1.1 Πιάστε το δοχείο νερού A9 από τη λαβή A2. Σηκώστε το και βγάλτε το από 

το πίσω μέρος της συσκευής. 
1.2 Γεμίστε το με κρύο νερό μέχρι το ανώτατο σημείο πλήρωσης, τοποθετήστε 

το εκ νέου στη συσκευή και κλείστε το καπάκι με τη λαβή A2. Το δοχείο 
νερού A9 πρέπει να έχει στερεωθεί σωστά για να μπορεί να αντληθεί το 
νερό στο μπόιλερ A13.

Σημείωση: 
Το νερό που προσθέτετε στο δοχείο νερού A9 πρέπει ιδανικά να 
βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 25 °C). Το πολύ 
κρύο νερό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την τελική γεύση του 
ροφήματος καφέ.

Προσοχή:
Το δοχείο νερού A9 έχει μέγιστη χωρητικότητα 1,5 λίτρων 
νερού. Μην το γεμίζετε υπερβολικά. 
Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο νερού A9 με ζεστό ή  με 
ανθρακούχο νερό ή υγρά όπως, για παράδειγμα, γάλα. 
Μην γεμίζετε το δοχείο νερού A9 όταν έχει ήδη 
τοποθετηθεί στη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος 
πιτσιλίσματος της συσκευής ή  υπερβολικής πλήρωσης 
του δοχείου νερού A9.

1.3 Μην αφήνετε νερό στο δοχείο νερού A9 για περισσότερο από μία 
ημέρα. Για την παρασκευή φρέσκου καφέ καλής ποιότητας, πρέπει να 
χρησιμοποιείτε φρέσκο νερό. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η  γεύση του 
τελικού ροφήματος καφέ μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
2.1 Συνδέετε το φις του καλωδίου ρεύματος σε μια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το 

δοχείο νερού A9 είναι γεμάτο με φρέσκο νερό, ότι ο δίσκος αποστράγγισης 
A11 και η  σχάρα A10 είναι τοποθετημένα στη θέση τους και ότι ο 
διακόπτης επιλογής A12 έχει οριστεί σε θέση λειτουργίας Standby.

2.2 Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί A3. Η ενδεικτική 
λυχνία ρεύματος A4 θα ανάψει.

3. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ
3.1 Προϋπόθεση για την παρασκευή ενός φλιτζανιού καφέ εσπρέσσο καλής 

ποιότητας είναι η συσκευή, η θήκη φίλτρου A7, το φίλτρο A16 ή το φίλτρο 
A17 και τα φλιτζάνια να έχουν προθερμανθεί στη σωστή θερμοκρασία. 
Η διαδικασία της προθέρμανσης εκτελείται ως εξής.

3.2 Τοποθετείτε τα άδεια φλιτζάνια καφέ ανάποδα πάνω στην επιφάνεια A1 
και τα αφήνετε να προθερμανθούν.

3.3 Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί A5 για την παρασκευή καφέ είναι πατημένο. 
Επιλέγετε το φίλτρο A16 ή A17 και το τοποθετείτε μέσα στη θήκη φίλτρου 
A8 έτσι ώστε να εφάπτεται επακριβώς σε όλη την περίμετρο της θήκης. 
Τοποθετείτε τη θήκη φίλτρου A8 κάτω από την κεφαλή διήθησης A7 
έτσι ώστε η  λαβή να είναι στραμμένη προς τα αριστερά. Αυτή η  θέση 
επισημαίνεται με τη λέξη «INSERT» (εισαγωγή) στο μπροστινό μέρος της 
συσκευής. Για να σφίξετε τη θήκη φίλτρου A8 στην κεφαλή διήθησης A7, 
γυρίζετε τη λαβή προς τα δεξιά, στη θέση «LOCK» (ασφάλιση).

3.4 Περιμένετε ώσπου να ανάψει η  φωτεινή ένδειξη A6. Η  διαδικασία 
προθέρμανσης ολοκληρώθηκε.

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ
4.1 Αφαιρείτε τη θήκη φίλτρου A8 από τη συσκευή, την τοποθετείτε σε μια 

επίπεδη επιφάνεια και προσθέτετε την ενδεδειγμένη ποσότητα αλεσμένου 
καφέ στο φίλτρο. Το φίλτρο καφέ για ένα φλιτζάνι A16 γεμίζεται με μόνο 
ένα δοσομετρικό κουταλάκι A18 καφέ. Το φίλτρο καφέ για δύο φλιτζάνια 
A17 γεμίζεται με διπλή ποσότητα καφέ. Ένα δοσομετρικό κουταλάκι A18 
αντιστοιχεί σε 7 g αλεσμένου καφέ. Απλώνετε ομοιόμορφα τον καφέ μέσα 
στο φίλτρο και με απαλές κινήσεις τον ισιώνετε με το επίπεδο άκρο του 
δοσομετρικού κουταλιού A18.

4.2 Καθαρίζετε σχολαστικά τα υπολείμματα του αλεσμένου καφέ από τις 
άκρες του φίλτρου A16 ή A17. Τοποθετείτε τη θήκη φίλτρου A8 κάτω από 
την κεφαλή διήθησης A7 έτσι ώστε η λαβή να είναι στραμμένη προς τα 
αριστερά. Αυτή η θέση επισημαίνεται με τη λέξη «INSERT» (εισαγωγή) στο 
μπροστινό μέρος της συσκευής. Για να σφίξετε τη θήκη φίλτρου A8 στην 
κεφαλή διήθησης A7, γυρίζετε τη λαβή προς τα δεξιά, στη θέση «LOCK» 
(ασφάλιση).

4.3 Τοποθετείτε ένα ή  δύο προθερμασμένα φλιτζάνια κάτω από τη θήκη 
φίλτρου A8. Βεβαιωθείτε ότι τα φλιτζάνια είναι τοποθετημένα κάτω από το 
στόμιο. 

4.4 Γυρίζετε τον διακόπτη επιλογής A12 στη θέση παρασκευής καφέ. Πολύ 
σύντομα, ξεκινά να τρέχει καφές μέσα στα φλιτζάνια.

Σημείωση: 
Η φωτεινή ένδειξη A6 μπορεί να σβήσει κατά την εξαγωγή του 
καφέ. Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι η θερμοκρασία στο μπόιλερ 
A13 έχει μειωθεί. Η φωτεινή ένδειξη A6 θα ανάψει ξανά μόλις το 
μπόιλερ A13 θερμάνει το νερό στην ιδανική θερμοκρασία για την 
παρασκευή καφέ.

 Μόλις το φλιτζάνι γεμίσει με την απαιτούμενη ποσότητα καφέ, γυρίζετε 
τον διακόπτη επιλογής A12 στη θέση λειτουργίας Standby. Έτσι 
ολοκληρώνεται η διαδικασία εξαγωγής καφέ. Ο χρόνος εξαγωγής για ένα 
ρόφημα καφέ κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 δευτερόλεπτων και ο όγκος θα 
πρέπει να είναι μεταξύ 20 και 30 ml. 

Σημείωση: 
Διασφαλίστε ότι το κουμπί Α5 είναι στη θέση παρασκευής καφέ. 
Αν το κουμπί Α5 είναι στη θέση απελευθέρωσης ατμού, η μηχανή 
εσπρέσο δεν θα παρασκευάσει καφέ.
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4.5 Εάν δεν γεμίσετε το φίλτρο με αλεσμένο καφέ, μπορείτε απλά να 
προσθέσετε καυτό νερό, για να φτιάξετε τσάι, ζεστή σοκολάτα και άλλα 
ροφήματα.

4.6 Πριν ξεκινήσετε την παρασκευή άλλου φλιτζανιού καφέ, αφαιρείτε πρώτα 
τα υπολείμματα του καφέ, καθαρίζετε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες 
που περιέχονται στο κεφάλαιο «Συντήρηση και καθαρισμός» και αφαιρείτε 
το νερό από τον δίσκο αποστράγγισης A11. Όταν τοποθετείτε στη θέση 
του τον δίσκο αποστράγγισης A11, τον σπρώχνετε εντελώς προς το πίσω 
τοίχωμα της συσκευής.

Προσοχή:
Το νερό που περιέχει ο δίσκος αποστράγγισης A11 είναι 
καυτό. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τον χειρίζεστε.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ελέγχετε τακτικά τη 
στάθμη νερού στο δοχείο νερού A9 και βεβαιωθείτε ότι 
δεν κατεβαίνει κάτω από την ένδειξη ελάχιστης στάθμης 
νερού.

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΝΕΡΟ
5.1 Προετοιμάζετε μια ποσότητα κρύου γάλακτος, είτε πλήρους είτε 

ημιαποβουτυρωμένου, και το δοχείο στο οποίο θα παρασκευάσετε το 
αφρόγαλα. Κατά τη διαδικασία της παρασκευής αφρόγαλου, αυξάνεται 
ο όγκος του, οπότε γεμίζετε το δοχείο μέχρι το ⅓. 

5.2 Ρυθμίζετε το ακροφύσιο A15 σε μια θέση που να επιτρέπει την παρασκευή 
αφρόγαλου με άνεση.

5.3 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής A12 βρίσκεται στη θέση 
λειτουργίας Standby. Πατήστε το κουμπί A5 και περιμένετε ώσπου να 
ανάψει η  φωτεινή ένδειξη A6. Η  ένδειξη αυτή σημαίνει ότι το νερό στο 
μπόιλερ A13 έχει φτάσει τη μέγιστη θερμοκρασία παραγωγής ατμού. Αυτή 
η  θερμοκρασία είναι υψηλότερη από ό,τι χρειάζεται για την παρασκευή 
καφέ.

5.4 Τοποθετείτε το δοχείο με το γάλα κάτω από το ακροφύσιο A15. Βυθίζετε 
το ακροφύσιο A15 ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του γάλατος και 
γυρίζετε τον διακόπτη επιλογής A12 στη θέση απελευθέρωσης ατμού. 
Το ακροφύσιο A15 θα ξεκινήσει να απελευθερώνει ατμό. Στην αρχή, 
μπορεί να απελευθερωθεί μια μικρή ποσότητα καυτού νερού. Κρατάτε 
το δοχείο σε ελαφριά κλίση για να σιγουρευτείτε ότι το ακροφύσιο A15 
παραμένει συνεχώς βυθισμένο ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του 
γάλακτος. Το γάλα θα αναδεύεται στο δοχείο ενώ θα θερμαίνεται και θα 
αυξάνεται ο όγκος του. Το αφρόγαλα θα ξεκινήσει να σχηματίζεται στην 
επιφάνεια του γάλακτος. Όταν το κάτω μέρος του δοχείου θερμανθεί τόσο 
ώστε να είναι καυτό στο άγγιγμα, σταματάτε την παρασκευή αφρόγαλου 
γυρνώντας το διακόπτη επιλογής A12 στη θέση λειτουργίας Standby. 
Όταν σταματήσει να δημιουργείται ατμός, απομακρύνετε το δοχείο. Με 
περιστροφική κίνηση, ανακινώντας, προσθέτετε τον αφρό στο ζεσταμένο 
γάλα.

Προσοχή:
Το ακροφύσιο A15 πρέπει να παραμένει βυθισμένο σε όλη 
τη διαδικασία παρασκευής αφρού. Διαφορετικά, μπορεί 
να χυθεί έξω το καυτό γάλα.

5.5 Προσθέτετε το αφρόγαλα στον καφέ που μόλις παρασκευάσατε και 
χρησιμοποιείτε ένα κουτάλι για να προσθέσετε τον αφρό. Η συνιστώμενη 
αναλογία γάλακτος και καφέ για τον καφέ καπουτσίνο είναι ⅓ εσπρέσσο, 
⅓ ζεστό γάλα και  ⅓ αφρόγαλα. Για να παρασκευάσετε καφέ latte, 
χρησιμοποιείτε ⅓ εσπρέσσο, ⅔ ζεστό γάλα και περίπου 1 εκ αφρόγαλα.

5.6 Αφού αφαιρέσετε το σωληνοειδές A14, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
ακροφύσιο A15 με τον ίδιο τρόπο για την παρασκευή τσαγιού, ζεστής 
σοκολάτας κ.ο.κ. Όταν ζεσταίνετε το νερό, βυθίζετε το ακροφύσιο A15 
τουλάχιστον 5 εκ. κάτω από τη στάθμη του νερού.

5.7 Μετά τη χρήση της λειτουργίας απελευθέρωσης καυτού ατμού, είναι 
απαραίτητο να αντλείτε το νερό που έχει απομείνει στο μπόιλερ A13. Έτσι 
θα αποτραπεί το ενδεχόμενο εκ νέου παρασκευής του ίδιου καφέ με νερό 
που είναι υπερβολικά καυτό. Πατάτε το κουμπί A5 στη θέση παρασκευής 
καφέ, κάτω από τη θήκη φίλτρου A8, τοποθετείτε ένα φλιτζάνι στο οποίο 
θα χυθεί το καυτό νερό και γυρίζετε τον διακόπτη επιλογής A12 στη θέση 
παρασκευής καφέ. Περιμένετε ώσπου να σβήσει η φωτεινή ένδειξη A6. Στη 
συνέχεια, γυρίζετε τον διακόπτη επιλογής A12 ξανά στη θέση λειτουργίας 
Standby. Το μπόιλερ A13 θα θερμάνει μια νέα ποσότητα νερού μέχρι την 
ιδανική θερμοκρασία παρασκευής καφέ. Η ενέργεια αυτή υποδεικνύεται 
από το άναμμα της φωτεινής ένδειξης A6.

5.8 Μετά τη χρήση, καθαρίζετε το ακροφύσιο A15 και το σωληνοειδές A14 
σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση». 

6. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
6.1 Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, απενεργοποιήστε την 

πατώντας παρατεταμένα το κουμπί A3 για 3 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: 
Η  συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 25 λεπτά 
αδράνειας ή  μετά από συνεχή χρήση του ακροφυσίου ατμού 
ή  όταν η  αντλία λειτουργήσει αδιάλειπτα για 3 λεπτά σε 
λειτουργία παρασκευής καφέ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ 
ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 ■ Συνιστάται η παρασκευή του καφέ να γίνεται πάντα σε καθαρή μηχανή 

εσπρέσσο. Μια βρώμικη μηχανή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γεύση 
του ροφήματος καφέ. Οι οδηγίες για τον καθαρισμό και την αφαλάτωση 
παρατίθενται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση». 

 ■ Για την παρασκευή καφέ καλής ποιότητας, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε 
φρέσκο, πόσιμο νερό. Αποφεύγετε τη χρήση καυτού, ζεσταμένου, 
αποσταγμένου, μεταλλικού ή ανθρακούχου νερού. Μην αφήνετε νερό στο 
δοχείο νερού A9 για περισσότερο από μία ημέρα. 

 ■ Παρασκευάζετε τον καφέ από αλεσμένο καφέ που είναι κατάλληλος για 
μηχανές εσπρέσσο ή χρησιμοποιείτε φρεσκοαλεσμένους κόκκους καφέ. 
Όταν χρησιμοποιείτε αλεσμένους κόκκους καφέ, είναι σημαντικό να ορίζετε 
σωστά πόσο λεπτό θα είναι το άλεσμα του καφέ. Οι κόκκοι καφέ θα πρέπει να 
είναι σχετικά λεπτοαλεσμένοι. Εάν ο αλεσμένος καφέ έχει την υφή αλευριού 
όταν περνάει μέσα από τα δάχτυλά σας τότε ο καφές θα βράσει παραπάνω 
από όσο χρειάζεται και το ρόφημα θα είναι πολύ σκούρο και πικρό ή μπορεί 
να στομώσει το φίλτρο. Εάν πάλι οι κόκκοι καφέ είναι χοντροαλεσμένοι, 
η διαδικασία παρασκευής θα είναι συντομότερη από όσο χρειάζεται και το 
ρόφημα θα έχει νερωμένη γεύση και θα είναι άνοστο. 

 ■ Επιλέγετε κόκκους καφέ σύμφωνα με την ημερομηνία αλέσματος 
που αναγράφεται στη συσκευασία, μεταξύ άλλων παραγόντων. Σας 
συνιστούμε να καταναλώνετε τους φρεσκοαλεσμένους κόκκους καφέ 
μέσα σε 3 εβδομάδες από την ημερομηνία αλέσματος. Για να μειώσετε το 
χρόνο αποθήκευσης, αγοράζετε μικρότερες συσκευασίες κόκκων καφέ. 
Αποθηκεύετε τους κόκκους καφέ σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος, 
ιδανικά μέσα σε αεροστεγές δοχείο.

 ■ Όταν χρησιμοποιείτε αλεσμένο καφέ, τον αποθηκεύετε σε σφραγισμένο 
δοχείο σε ξηρό και δροσερό μέρος. Μην τον βάζετε στο ψυγείο ή στον 
καταψύκτη. Καταναλώνετέ τον μέσα σε μία εβδομάδα από το άνοιγμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, πατάτε παρατεταμένα το κουμπί 

A3 για 3 δευτερόλεπτα, την αποσυνδέετε από την πρίζα και την αφήνετε 
να κρυώσει. 

 ■ Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, 
διαλύτες κ.ά. που θα μπορούσαν να προξενήσουν φθορά στη συσκευή. 
Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε 
πλυντήριο πιάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 
ΔΙΗΘΗΣΗΣ
 ■ Απελευθερώνετε τη θήκη φίλτρου A8 στρέφοντας τη λαβή προς τα αριστερά. 

Την αφαιρείτε από την κεφαλή διήθησης A7 και την τινάζετε πάνω από τον 
κάδο απορριμμάτων. Στρέφετε τη θήκη φίλτρου A8 έτσι ώστε το φίλτρο με 
τα υπολείμματα καφέ να δείχνει προς τα κάτω. Χρησιμοποιείτε ένα κουτάλι 
για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα καφέ. Αποφεύγετε την επαφή με την 
επιφάνεια του φίλτρου ή της θήκης φίλτρου A8 καθώς μπορεί να είναι 
ακόμη καυτά. Πριν από την αφαίρεση του φίλτρου από τη θήκη φίλτρου 
A8, την κρυώνετε κάτω από κρύο νερό βρύσης. Στη συνέχεια, ξεπλένετε 
το φίλτρο και τη θήκη φίλτρου A8 κάτω από καθαρό νερό βρύσης και τα 
σκουπίζετε σχολαστικά. 

 ■ Εάν χρησιμοποιήσατε υπερβολικά λεπτοαλεσμένο καφέ, τότε μπορεί να 
έχουν φράξει οι οπές στο φίλτρο. Για να τις καθαρίσετε, χρησιμοποιείτε 
μια λεπτή βελόνα.

 ■ Αφαιρείτε τα υπολείμματα καφέ από την κεφαλή διήθησης A7 
χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί καθαρισμού.

Προσοχή:
Η  θερμοκρασία της κεφαλής διήθησης A7 παραμένει 
υψηλή λόγω της εναπομένουσας θερμότητας. Αφήνετε 
την κεφαλή διήθησης να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
 ■ Ο δίσκος αποστράγγισης A11 πρέπει να αδειάζει και να πλένεται κάθε φορά 

που χρησιμοποιείται η συσκευή.
 ■ Πρώτα αφαιρείτε τη σχάρα A10 από τον δίσκο αποστράγγισης A11 και 

έπειτα αδειάζετε το νερό. Πλένετε τον δίσκο αποστράγγισης A11 και τη 
σχάρα A10 σε ζεστό νερό με ήπιο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, 
ξεπλένετε και τα δύο μέρη κάτω από νερό βρύσης, τα σκουπίζετε μέχρι να 
στεγνώσουν και τα τοποθετείτε στη θέση τους.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΦΡΟΓΑΛΟΥ
 ■ Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε σχολαστικά το ακροφύσιο A15 και το 

σωληνοειδές A14 μετά από κάθε χρήση.
 ■ Αφαιρείτε το σωληνοειδές A14, το ξεπλένετε κάτω από καυτό νερό βρύσης 

και το σκουπίζετε μέχρι να στεγνώσει. 
 ■ Καθαρίζετε σχολαστικά το ακροφύσιο A15 με ένα υγρό πανί. Σε περίπτωση 

που έχουν απομείνει ξεραμένα υπολείμματα γάλακτος στο ακροφύσιο A15, 
το βυθίζετε σε ένα δοχείο με καυτό νερό για να μαλακώσουν και να φύγουν. 
Εάν τα ξεραμένα υπολείμματα γάλακτος έχουν φράξει το στόμιο του ατμού, 
το καθαρίζετε με μια βελόνα. Τέλος, καθαρίζετε το ακροφύσιο A15 με ένα 
υγρό πανί, το σκουπίζετε μέχρι να στεγνώσει και το τοποθετείτε ξανά στο 
σωληνοειδές A14.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
 ■ Σκουπίζετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο 

πανί μέχρι να στεγνώσει. 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
 ■ Είναι σημαντικό να κάνετε τακτικά αφαλάτωση της συσκευής. Οι επικαθίσεις 

αλάτων μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του καφέ και τη 
διάρκεια ζωής της συσκευής.

 ■ Εάν κάνετε καθημερινή χρήση της συσκευής, σας συνιστούμε να κάνετε 
αφαλάτωση:

 –  μία φορά το μήνα σε περιοχές με σκληρό και πολύ σκληρό νερό, 
 –  μία φορά κάθε 2 ή  3 μήνες σε περιοχές με νερό μικρής και μέτριας 

σκληρότητας. 
 ■ Για την αφαλάτωση, χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα με 8% λευκό ξύδι και 

νερό (συνιστώμενη αναλογία αραίωσης 1:2). Αντί για διάλυμα νερού με 
ξύδι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κιτρικό οξύ ή ένα προϊόν αφαλάτωσης 
που είναι κατάλληλο για μηχανές τύπου εσπρέσσο. Η συνιστώμενη δόση 
για το κιτρικό οξύ είναι 2 κουτάλια ανά 0,5 l νερού. Ακολουθείτε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή σχετικά με τη συνιστώμενη δοσολογία του αφαλατικού.

 ■ Γεμίζετε το δοχείο νερού A9 με το διάλυμα μέχρι τη γραμμή μέγιστης 
στάθμης. Συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα. Προσαρτείτε τη θήκη 
φίλτρου A8 στην κεφαλή διήθησης A7. Τοποθετείτε ένα αρκετά μεγάλο 
δοχείο κάτω από την κεφαλή διήθησης A7 και το ακροφύσιο A15. Αφήνετε 
το μεγαλύτερο μέρος του διαλύματος να ρέει μέσα από την κεφαλή διήθησης 
A7 και το υπόλοιπο μέσα από το ακροφύσιο A15. 

 ■ Αφού χρησιμοποιήσετε όλο το διάλυμα, ξεπλένετε σχολαστικά το δοχείο 
νερού A9 με καθαρό νερό και αφήνετε το καθαρό νερό να ρέει μέσα από 
τη συσκευή μία έως δύο φορές.

Προσοχή:
Μην ξεχνάτε να ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του νερού στο 
δοχείο νερού A9 και στον δίσκο αποστράγγισης A11.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εύρος ονομαστικής τάσης ...............................................................................220−240 V 
Ονομαστική συχνότητα .............................................................................................. 50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου ....................................................................................1 050 W
Επίπεδο θορύβου .................................................................................................... 75 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 75  dB(A), το οποίο 
αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική 
ισχύ αναφοράς 1 pW.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή  τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το 
σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά 
ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με 
τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, 
ανανέωση και ανακύκλωση της συσκευής, παραδώστε τη 
συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε 
κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό 

κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή 
εφάμιλλης ποιότητας.
Η  ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση 
πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των 
απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής 
απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται 
πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.
Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε 
τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή 
σας.
Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να 
απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 
με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή  το 
κατάστημα αγοράς.

Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών 
οδηγιών της Ε.Ε.


