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GR Ηλεκτρικός μύλος καφέ 
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από 
άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες 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 μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι 
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

 ■ Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη πρέπει να αντικατασταθεί από 
επαγγελματικό κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν 
τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο ρεύματος 
έχει υποστεί ζημιά.

Προειδοποίηση:
Η εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

 ■ Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό, 
απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετέ την από την πρίζα εάν δεν 
πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ή αν την αφήνετε εκτεθειμένη.

 ■ Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή 
και το καλώδιο ρεύματος μακριά από τα παιδιά.

 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και 
γνώσεις μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για 
τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους 
από την εσφαλμένη χρήση της.

 ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 ■ 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.
 ■ Η  συσκευή έχει σχεδιαστεί για άλεση κόκκων καφέ. Μην τη χρησιμοποιείτε για 
άλλους σκοπούς.
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 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για επαγγελματικούς σκοπούς, σε βιομηχανικό 
περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ηλεκτρική 
κουζίνα ή κουζίνα αερίου, στις άκρες τραπεζιών, σε περβάζια παραθύρων, στην 
επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε 
την μόνο επάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.

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

 ■ Μην γεμίζετε υπερβολικά τη χοάνη κόκκων καφέ και μην τη γεμίζετε με αλεσμένο 
ή στιγμιαίο καφέ, καραμελωμένους ή άλλους ειδικά τροποποιημένους κόκκους 
καφέ, κόκκους κακάο ή άλλα συστατικά ή αντικείμενα. Σε αντίθετη περίπτωση 
μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι η  συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε 
λειτουργία.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι κατά τη λειτουργία της συσκευής δεν εισέρχονται κομμάτια 
ενδυμάτων, μαλλιά, μαγειρικά σκεύη ή άλλα αντικείμενα μέσα στη χοάνη κόκκων 
καφέ. Η χοάνη πρέπει να είναι πάντα καλά κλειστή.

 ■ Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του περιεχομένου της χοάνης αλεσμένου καφέ. Μην 
τη γεμίζετε επάνω από την ένδειξη μέγιστης στάθμης.

 ■ Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής αφήνετέ την να κρυώνει για 
περίπου 30 λεπτά μετά από 5 λεπτά λειτουργίας.

 ■ Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, να ακολουθείτε τις 
οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

 ■ Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη 
συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό.

 ■ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε 
ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή ότι δεν 
βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια καθώς και ότι το φις δεν έρχεται σε 
επαφή με νερό ή με υγρασία.

 ■ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φις, ποτέ το καλώδιο 
ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο 
ρεύματος ή την πρίζα.

 ■ Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια 
βλάβης.

 ■ Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε 
με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές 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 Ηλεκτρικός μύλος καφέ
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. Να 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 Καπάκι χοάνης κόκκων καφέ
A2 Χοάνη κόκκων καφέ με 

χωρητικότητα περίπου 350 g
A3 Κουμπί Start/Stop (έναρξη/διακοπή)
A4 Κουμπί επιλογής αλεσμένου καφέ
A5 Καπάκι δοχείου αλεσμένου καφέ
A6 Δοχείο αλεσμένου καφέ με 

χωρητικότητα περίπου 150g
A7 Βάση χοάνης κόκκων καφέ
A8 Κουμπί απελευθέρωσης χοάνης 

κόκκων καφέ

A9 Το κουμπί επιλογής επιτρέπει την 
επιλογή 15 επιπέδων πάχους άλεσης

Α10 Σώμα μύλου καφέ
A11 Έξοδος αλεσμένου καφέ
Α12 Χώρος για το δοχείο αλεσμένου 

καφέ
Α13 Άνω ροδέλα κοπής
A14 Λαβή
Α15 Κάτω ροδέλα κοπής
A16 Βουρτσάκι καθαρισμού

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από 

το υλικό συσκευασίας και αφαιρέστε όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα 
αυτοκόλλητα από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι η  συσκευή ή  οποιοδήποτε μέρος της 
συσκευής δεν έχει φθαρεί.

 ■ Τοποθετήστε τον μύλο καφέ σε μία επίπεδη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια και 
αφαιρέστε τη χοάνη κόκκων καφέ A2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της 
χοάνης κόκκων καφέ A8 και ταυτόχρονα περιστρέψτε αριστερόστροφα τη χοάνη 
κόκκων A2. Τραβήξτε έξω τη χοάνη A2.

 ■ Ξεπλύνετε τη χοάνη κόκκων καφέ A2, το καπάκι χοάνης κόκκων καφέ A1, το δοχείο 
αλεσμένου καφέ A6 και το καπάκι δοχείου αλεσμένου καφέ A5 με ζεστό νερό, 
προσθέτοντας μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Στη συνέχεια 
ξεπλύνετέ τα σχολαστικά με καθαρό νερό και στεγνώστε τα.

 ■ Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο 
σφουγγάρι και στη συνέχεια σκουπίστε τη μέχρι να στεγνώσει.

Προειδοποίηση:
Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο 
νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή  σε άλλο υγρό. Μην 
πληρώνετε ποτέ τη χοάνη κόκκων καφέ με νερό ή άλλο υγρό 
προκειμένου να την καθαρίσετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 ■ Τοποθετήστε τον μύλο καφέ σε μια επίπεδη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια και 

βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα. 
Ελέγξτε, ότι η χοάνη κόκκων καφέ A2 είναι άδεια.

Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του μύλου καφέ
 ■ Για να συναρμολογήσετε τον μύλο καφέ ευθυγραμμίστε το καπάκι της χοάνης 

κόκκων καφέ A2 με την εγκοπή στη βάση A7, πιέστε τη χοάνη A2 προς τα κάτω 
προς τη βάση A7 και περιστρέψτε τη χοάνη A2 αριστερόστροφα μέχρι να νιώσετε 
μια μικρή αντίσταση.

 ■ Για να αφαιρέσετε τη χοάνη κόκκων καφέ A2 από τον μύλο καφέ πιέστε το κουμπί 
απελευθέρωσης της χοάνης κόκκων καφέ A8 και ταυτόχρονα περιστρέψτε 
αριστερόστροφα τη χοάνη κόκκων A2. Τραβήξτε έξω τη χοάνη A2.

Σημείωση: 
Ο μύλος καφέ είναι εξοπλισμένος με διακόπτη ασφαλείας ώστε να 
αποφεύγεται η  λειτουργία του μύλου καφέ εάν ο  μύλος καφέ A2 δεν έχει 
τοποθετηθεί ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
Πριν από τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση βεβαιωθείτε, ότι 
το φις καλωδίου ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

Πλήρωση της χοάνης κόκκων καφέ
 ■ Ρίξτε φρεσκοκαβουρδισμένους κόκκους μέσα στη χοάνη κόκκων καφέ A2 και 

κλείστε το καπάκι A1. Για λόγους ασφαλείας μην αφήνετε τη χοάνη A2 ανοικτή. 
Επιπλέον, οι κόκκοι καφέ θα χάσουν το άρωμά τους.

Προειδοποίηση:
Η  μέγιστη χωρητικότητα της χοάνης A2 είναι 350 g. Μην 
τη γεμίζετε επάνω από την ένδειξη μέγιστης στάθμης. 
Μην γεμίζετε ποτέ τη χοάνη κόκκων καφέ A2 με αλεσμένο 
ή  στιγμιαίο καφέ, καραμελωμένους ή  άλλους ειδικά 
τροποποιημένους κόκκους καφέ, κόκκους κακάο ή  άλλα 
αντικείμενα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί 
ζημιά στη συσκευή.

Σημείωση: 
Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τους κόκκους καφέ αφαιρέστε τη χοάνη A2 από 
τον μύλο καφέ και αδειάστε τους κόκκους καφέ σε ένα αεροστεγές δοχείο 
και αποθηκεύστε το.

Αλεσμένος καφές
1. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος και εισαγάγετε το φις του καλωδίου 

ρεύματος στην πρίζα.
2. Θα ανάψει το κουμπί Start/Stop A3.
3. Τοποθετήστε το καπάκι A5 στο δοχείο αλεσμένου καφέ A6 και τοποθετήστε το 

δοχείο αλεσμένου καφέ A6 κάτω από την έξοδο αλεσμένου καφέ A11. Το άνοιγμα 
του καπακιού πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την έξοδο αλεσμένου καφέ A11 έτσι 
ώστε ο αλεσμένος καφές να πέφτει απευθείας στο δοχείο αλεσμένου καφέ A6.

4. Χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής A9 ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο πάχους 
άλεσης ανάλογα με τη μηχανή καφέ:

 –  οι βαθμίδες 1 – 6 είναι κατάλληλες για μηχανές εσπρέσο,
 –  οι βαθμίδες 6 – 8 είναι κατάλληλες για καφετέρια με φίλτρο,
 –  οι βαθμίδες 8 – 11 είναι κατάλληλες για μηχανές καφέ φίλτρου,
 –  οι βαθμίδες 11 – 15 είναι κατάλληλες για καφετιέρα φίλτρου χειρός.
5. Χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής A4 επιλέξτε την απαιτούμενη ποσότητα 

αλεσμένου καφέ ανάλογα με τον αριθμό φλιτζανιών που θα ετοιμάσετε. Μπορείτε 
να ορίσετε ποσότητα για 2 έως 10 φλιτζάνια. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το κουμπί 
επιλογής μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητη άλεση για 5 λεπτά.

6. Πατήστε το κουμπί Start/Stop A3 και η  άλεση θα ξεκινήσει. Κατά τη διάρκεια 
της άλεσης το κουμπί Start/Stop A3 αναβοσβήνει. Μπορείτε να τερματίσετε τη 
διαδικασία άλεσης οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί Start/Stop A3.

7. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία άλεσης ο μύλος καφέ απενεργοποιείται αυτόματα. 
Το κουμπί Start/Stop A3 παραμένει αναμμένο.

8. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε άλλο τον μύλο καφέ αποσυνδέστε το φις καλωδίου 
ρεύματος από την πρίζα.

 ■ Εάν κατά τη διάρκεια της άλεσης γεμίσει το δοχείο αλεσμένου καφέ A6 ή αδειάσει 
η  χοάνη κόκκων καφέ A2 διακόψτε σε κάθε περίπτωση τη λειτουργία του μύλου 
καφέ, πατώντας πρώτα το κουμπί Start/Stop A3 και στη συνέχεια αποσυνδέστε το 
φις καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. Κατόπιν αδειάστε το δοχείο A6 ή πληρώστε 
με κόκκους καφέ, συναρμολογήστε τον μύλο καφέ, τοποθετήστε το φις καλωδίου 
ρεύματος στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον ξανά, πατώντας το κουμπί Start/Stop 
A3.

Σημείωση: 
Εάν ο  μύλος καφέ λειτουργεί συνεχόμενα για 5 λεπτά είναι σημαντικό να 
τον αφήσετε να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Αποσυνδέστε το φις του 
καλωδίου ρεύματος από την πρίζα ενώ ο μύλος καφέ κρυώνει. Αυτό είναι ένα 
μέτρο προστασίας που αποτρέπει την πρόκληση τυχόν ζημιών στον μύλο 
καφέ. Συνιστάται να αλέθετε καφέ για 90 δευτερόλεπτα και μετά να αφήνετε 
τον μύλο καφέ να κρυώνει για 90 δευτερόλεπτα πριν τον ενεργοποιήσετε 
ξανά.

Σημείωση: 
Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου αλεσμένου καφέ A6 είναι περ. 150g. 
Μετά από κάθε άλεση αδειάζετε τον αλεσμένο καφέ σε ένα αεροστεγές 
δοχείο και αποθηκεύετέ το σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των 
κόκκων καφέ. Το δοχείο αλεσμένου καφέ A6 που παρέχεται με τον μύλο 
καφέ δεν είναι κατάλληλο για την αποθήκευση του καφέ.

Λειτουργία αναμονής
 ■ Ο μύλος καφέ εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από 90 λεπτά 

αδράνειας.

Συστάσεις για την αγορά και αποθήκευση του καφέ
 ■ Για να μειώσετε τον χρόνο αποθήκευσης αγοράζετε μικρότερες συσκευασίες 

κόκκων καφέ.
 ■ Χρησιμοποιείτε φρεσκοκαβουρδισμένους κόκκους καφέ με αναγραφή της 

ημερομηνίας καβουρδίσματος και καταναλώνετέ τους μέσα σε 3 εβδομάδες από την 
ημερομηνία καβουρδίσματος.

 ■ Αποθηκεύετε τους κόκκους καφέ σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος, ιδανικά 
μέσα σε ένα αεροστεγές δοχείο.

 ■ Συνιστούμε να αλέθετε τους κόκκους καφέ αμέσως πριν παρασκευάσετε τον καφέ. Ο 
καφές που αλέθεται αρκετό διάστημα πριν χάνει τη γεύση και το άρωμά του.

Συνιστώμενο πάχος για την άλεση του καφέ
 ■ Αυτή η συσκευή διαθέτει ρυθμιστή 15 επιπέδων έτσι ώστε το πάχος της άλεσης να 

προσαρμόζεται στις διάφορες μεθόδους παρασκευής καφέ. Όταν ο αλεσμένος καφέ 
χρησιμοποιείται σε μηχανές εσπρέσο επιλέγετε μικρότερο πάχος άλεσης. Για καφέ 
φίλτρου επιλέξτε μεγαλύτερο πάχος άλεσης.

 ■ Αν ο  αλεσμένος καφές χρησιμοποιείται σε μηχανές εσπρέσο και ο  καφές που 
εκχυλίζεται ρέει πολύ αργά και έχει πολύ πικρή γεύση μπορεί να σημαίνει ότι οι 
κόκκοι καφέ είναι πολύ λεπτά αλεσμένοι και πρέπει να ορίσετε πιο χοντρή άλεση. 
Αντίθετα, εάν ο καφές που εκχυλίζεται ρέει πολύ γρήγορα και δεν έχει έντονη γεύση, 
μπορεί να σημαίνει ότι οι κόκκοι καφέ είναι πολύ χοντρά αλεσμένοι και πρέπει να 
ορίσετε πιο λεπτή άλεση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα 

και αφήστε τη συσκευή 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.
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Προειδοποίηση:
Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, 
μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε 
νερό ή άλλο υγρό.

 ■ Για να αφαιρέσετε τη χοάνη κόκκων καφέ A2 από τον μύλο καφέ πιέστε το κουμπί 
απελευθέρωσης της χοάνης κόκκων καφέ A8 και ταυτόχρονα περιστρέψτε 
αριστερόστροφα τη χοάνη κόκκων A2. Τραβήξτε έξω τη χοάνη A2.

 ■ Αδειάστε τον αλεσμένο καφέ στο αεροστεγές δοχείο και τους μη χρησιμοποιημένους 
κόκκους καφέ από τη χοάνη A2 στο αεροστεγές δοχείο.

 ■ Ξεπλύνετε τη χοάνη κόκκων καφέ A2, το καπάκι χοάνης κόκκων καφέ A1, το δοχείο 
αλεσμένου καφέ A6 και το καπάκι δοχείου αλεσμένου καφέ A5 με ζεστό νερό, 
προσθέτοντας μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Στη συνέχεια 
ξεπλύνετέ τα σχολαστικά με καθαρό νερό και στεγνώστε τα.

 ■ Ανασηκώστε τη λαβή A14 και γυρίστε την άνω ροδέλα κοπής A13 αριστερόστροφα 
και αφαιρέστε την από τον μύλο

 ■ Χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι καθαρισμού αφαιρέστε τα υπολείμματα καφέ από 
την επάνω και κάτω ροδέλα κοπής (A13 και A15).

 ■ Για να συναρμολογήσετε τις ροδέλες κοπής ευθυγραμμίστε τις εγκοπές της επάνω 
ροδέλας κοπής A13 με τις προεξοχές στον θάλαμο άλεσης. Πιέστε προς τα κάτω και 
περιστρέψτε αριστερόστροφα μέχρι να αισθανθείτε μια μικρή αντίσταση.

Προειδοποίηση:
Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις ροδέλες 
κοπής. Οι ροδέλες κοπής είναι αιχμηρές και υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού.

 ■ Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο 
σφουγγάρι και στη συνέχεια σκουπίστε τη μέχρι να στεγνώσει.

Αποθήκευση
 ■ Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα αποσυνδέστε το 

φις του καλωδίου από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη 
σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».

 ■ Προτού την αποθηκεύσετε, ελέγξτε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της είναι 
πλήρως καθαρά και στεγνά.

 ■ Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό μέρος με καλό αερισμό χωρίς να εκτίθεται 
σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εύρος ονομαστικής τάσης ..............................................................................................220–240 V~
Ονομαστική συχνότητα ........................................................................................................50–60 Hz 
Ονομαστική ισχύς εισόδου ........................................................................................................150 W
Επίπεδο θορύβου ......................................................................................................................85 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 85 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο 
επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η  προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή 
μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή 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, παραδώστε 
αυτές τις συσκευές 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 κατά την αγορά μιας νέας συσκευής 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. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή  κάποια μονάδα 
συλλογής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για 
την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.
Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εάν θέλετε να απορρίψετε 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 τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των 
σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.


