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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά 
 
 

 Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση 
 

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της 
ΕΕ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 
 Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: 
 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας σας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της 

καφετιέρας.  
3. Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό ατόμων δεν βυθίζετε το καλώδιο σε 

νερό ή άλλο υγρό.  
4. Η στενή παρακολούθηση είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από 

παιδιά ή κοντά σε αυτά.  
5. Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό. 

Αφήστε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή βγάζετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε τη συσκευή.  
6. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή όταν η συσκευή δεν 

λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή σε 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο συντήρησης για εξέταση, επισκευή ή προσαρμογή.  

7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.  

8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.  
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του επιπέδου στο οποίο είναι 

τοποθετημένη ή να αγγίζει καυτή επιφάνεια. 
10. Μην τοποθετείτε επάνω ή κοντά σε καυσαέριο ή ηλεκτρικό καυστήρα ή σε θερμαινόμενο φούρνο.  
11.  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.  
12. Το δοχείο είναι σχεδιασμένο για χρήση με αυτή τη συσκευή. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται 
για άλλη χρήση.  
13. Μην καθαρίζετε το δοχείο με καθαριστικά, σφουγγάρια από χαλύβδινο μαλλί ή άλλο λειαντικό 
υλικό.  
14. Για να αποσυνδέσετε, γυρίστε οποιονδήποτε ρυθμιστή σε "Off", αφαιρέστε το φις από την πρίζα. 
Πάντα κρατήστε το βύσμα. Αλλά ποτέ μην τραβήξτε το καλώδιο.  
15. Μπορεί να προκληθεί ζημιά εάν αφαιρεθεί το κάλυμμα κατά τη διάρκεια των κύκλων λειτουργίας. 
Προσοχή να μην καείτε από τον ατμό.  
16. Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι ζεστά όταν λειτουργούν, οπότε μην τα αγγίζετε με το χέρι. 
Χρησιμοποιήστε μόνο γάντια ή λαβές.  
17. Ποτέ μην αφήνετε την άδεια καράφα στη ζεστή πλάκα, διαφορετικά η καράφα μπορεί να 
σπάσει.  
18. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν η καράφα παρουσιάζει σημάδια ρωγμών ή έχει χαλαρή 
ή εξασθενημένη λαβή. Χρησιμοποιείτε μόνο την καράφα με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε τη 
προσεκτικά, καθώς η καράφα είναι πολύ εύθραυστη.  
19. Μην τοποθετείτε καυτό δοχείο σε μια ζεστή ή κρύα επιφάνεια.  
20. Μην αφήνετε τη καφετιέρα να λειτουργεί χωρίς νερό.  

 

 
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 
ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 

 

 

 



Σημειώσεις σχετικά με το βύσμα του καλωδίου 

Αυτή η συσκευή έχει πολωμένο βύσμα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, το βύσμα αυτό 

προορίζεται να χωρέσει σε μια πολωμένη έξοδο μόνο με έναν τρόπο. Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει πλήρως 

στην πρίζα, αντιστρέψτε το βύσμα. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, μην επιχειρήσετε 

να τροποποιήσετε το φις με οποιονδήποτε τρόπο. 

Σημειώσεις σχετικά με το καλώδιο 

α) Πρέπει να παρέχεται ένα μικρού μήκους καλώδιο τροφοδοσίας (ή αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας) 

για να μειωθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την εμπλοκή ή την πτώση ενός μακριού καλωδίου. 

β) Διατίθενται μακρύτερα αποσπώμενα καλώδια τροφοδοσίας ή καλώδια επέκτασης και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με προσοχή κατά τη χρήση τους. 

γ) Αν χρησιμοποιείτε μακρύ αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας ή καλώδιο προέκτασης, 

 1) Η ονομαστική ηλεκτρική ισχύς του αποσπώμενου καλωδίου τροφοδοσίας ή του καλωδίου 

επέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ηλεκτρική ισχύ της συσκευής. 

 2) Αν η συσκευή έχει γείωση, το καλώδιο επέκτασης πρέπει να είναι καλώδιο τριών ακροδεκτών 

γείωσης, 

 3) Το μακρύ καλώδιο θα πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην καλύπτεται την επιφάνεια 

του τραπεζιού, ώστε να μη μπορεί να τραβιέται από παιδιά ή να σκοντάφτει κάποιος σε αυτό. 

 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΣΑΣ 

 
 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα  και η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. Προσθέστε νερό στο 

δοχείο νερού στο μέγιστο επίπεδο και περάστε το νερό αρκετές φορές  χωρίς σκόνη καφέ, και στη 

συνέχεια απορρίψτε το νερό. Καθαρίστε καλά όλα τα αποσπώμενα μέρη με ζεστό νερό. 
 



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 

1. Ανοίξτε το πάνω καπάκι και γεμίστε το δοχείο νερού με πόσιμο νερό. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το επίπεδο MAX που επισημαίνεται μέσα στο δοχείο. 

2. Τοποθετήστε τη χοάνη στο δοχείο νερού και βεβαιωθείτε ότι η χοάνη έχει συναρμολογηθεί σωστά. 

Κατόπιν τοποθετήστε το φίλτρο σωστά. 

3. Προσθέστε σκόνη καφέ στο φίλτρο. Συνήθως ένα φλιτζάνι καφέ χρειάζεται ένα κουτάλι σούπας σκόνης 

καφέ, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα με την προσωπική σας γεύση. Στη συνέχεια, κλείστε το πάνω 

καπάκι. 

4. Εισαγάγετε την καράφα διατηρώντας τη θερμή πλάκα οριζόντια. 

5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. 

6. Πιέστε το διακόπτη, η ένδειξη του φωτός θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Η συσκευή θα αρχίσει να 

λειτουργεί. Όταν στεγνώσει όλη η δεξαμενή νερού, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 40 λεπτά 

και η φωτεινή ένδειξη θα απενεργοποιηθεί. 

7. Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διακοπεί πατώντας το διακόπτη οποιαδήποτε στιγμή, η ένδειξη του 

διακόπτη θα σβήσει. Η συσκευή θα συνεχίσει τη λειτουργία της μόλις πατηθεί ξανά ο διακόπτης. 

Σημείωση: Μπορείτε να βγάλετε την καράφα, να χύσετε και να ξανασερβίρετε ανά πάσα στιγμή. Η 

συσκευή θα σταματήσει να στάζει αυτόματα. Αλλά ο χρόνος δεν μπορεί να υπερβεί τα 30 δευτερόλεπτα. 

8. Αφαιρέστε την καράφα για να την χρησιμοποιήσετε όταν τελειώσει η λειτουργία (περίπου ένα λεπτό 

μετά το σταμάτημα του καφέ). 

Σημείωση: ο καφές που τοποθετείτε θα είναι μικρότερος από το νερό που έχετε προσθέσει, καθώς μικρή 

ποσότητα νερού απορροφάται από τους κόκκους του καφέ. 

9. Απενεργοποιείτε πάντα την καφετιέρα και αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος όταν δεν τη 

χρησιμοποιείτε. 

Σημείωση: προσέξτε καθώς ρίχνετε τον καφέ έξω, διαφορετικά μπορεί να καείτε καθώς η θερμοκρασία του 

καφέ είναι υψηλή. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή είναι συμβατή με τη νέα οδηγία της Ε.Ε. για την κατανάλωση και την ασφάλεια. 

Αυτό σημαίνει ότι απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 40 λεπτά. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό. Για να 
προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη συσκευή σε νερό ή υγρό. 
Μετά από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα αφαιρείται πρώτα από την πρίζα.  
 

1) Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη μετά από κάθε χρήση σε ζεστό νερό. 
2) Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος με ένα μαλακό, υγρό πανί για να αφαιρέσετε 

τους λεκέδες.  
3) Τα σταγονίδια νερού μπορεί να συσσωρευτούν στην περιοχή πάνω από τη χοάνη και να στάξουν 

πάνω στη βάση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της παρασκευής. Για να ελέγξετε τη σταγόνα, 
σκουπίστε την περιοχή με ένα καθαρό, στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση του προϊόντος.  

4) Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε απαλά τη ζεστή πλάκα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε 
λειαντικό καθαριστικό για να το καθαρίσετε.  

5) Αντικαταστήστε όλα τα εξαρτήματα και κρατήστε τα για επόμενη χρήση.  

 



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΩΝ 
 
Για να διατηρήσετε την λειτουργία της καφετιέρας σας αποτελεσματικότερη, θα πρέπει να καθαρίσετε 
τακτικά τα αποθέματα αλάτων που απομένουν από το νερό ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης της 
συσκευής και την ποιότητα του νερού της περιοχής σας. Οι λεπτομέρειες είναι οι εξής: 
1. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό και ειδικό αφαλατωτή για καφετιέρες στο επίπεδο MAX όπως 
αναγράφεται στο  μετρητή της καφετιέρας (η κλίμακα του νερού και του αφαλατωτή είναι 4: 1, η 
λεπτομέρεια αναφέρεται στις οδηγίες του προϊόντος αφαλάτωσης). Μπορείτε εναλλακτικά να 
χρησιμοποιήσετε ξύδι.  
2. Πιέστε την καράφα στη θερμή πλάκα, προσέξτε να ευθυγραμμιστεί η κεντρική γραμμή της καράφας. 
3. Πατήστε το διακόπτη και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Μετά από λίγο, το νερό θα 
πέσει αυτόματα. 
4. Αφού καθαρίσετε το ισοδύναμο ενός φλυτζανιού, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας 
ξανά το διακόπτη. 
5. επαναλάβετε τα βήματα 3-5 για 15 λεπτά. 
6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη μία φορά και βγάλτε το νερό μέχρι το δοχείο νερού 
να είναι εντελώς άδειο. 
7. Ξεπλύνετε μετά τη χρήση της συσκευής με νερό τουλάχιστον 3 φορές. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΕΥΣΤΙΚΑ ΚΑΦΕ 
 
1. Μια καθαρή καφετιέρα είναι απαραίτητη για την γευστικότερη παρασκευή καφέ. Καθαρίζετε τακτικά 
την καφετιέρα όπως ορίζεται στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ". Χρησιμοποιείτε πάντα 
φρέσκο, κρύο νερό στην καφετιέρα. 
2. Αποθηκεύστε τους μη χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ σε δροσερό, ξηρό μέρος. Αφού ανοίξετε ένα 
πακέτο κόκκων καφέ, κλείστε το ξανά σφιχτά και φυλάξτε το σε ένα ψυγείο για να διατηρήσετε τη 
φρεσκάδα του. 
3. Για βέλτιστη γεύση καφέ, αγοράστε ολόκληρους κόκκους καφέ και τρίψτε τους λίγα λεπτά πριν την 
παρασκευή. 
4. Μην επαναχρησιμοποιείτε κόκκους καφέ, καθώς αυτό θα μειώσει σημαντικά τη γεύση του. Δεν 
συνιστάται η επαναθέρμανση του καφέ, καθώς ο καφές είναι γευστικότερος αμέσως μετά τη παρασκευή 
του. 
5. Καθαρίστε την καφετιέρα όταν η υπερβολική εξαγωγή προκαλεί λιπαρότητα. Τα μικρά σταγονίδια 
ελαίου στην επιφάνεια μαύρου καφέ οφείλονται στην εκχύλιση λαδιού από τη σκόνη καφέ. 
6. Η λιπαρότητα αυξάνεται εάν χρησιμοποιούνται καβουρντισμένοι καφέδες. 
 

 

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 
 
 

Η συσκευή είναι σύννομη με  όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 
 

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές 
δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε 

εποπτεύουσα αρχή. 
 
 
 
 

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα! 

 

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. 
Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349 

 


