
 

 

 

  

 

 

 

8380 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

Παρακαλούμε διαβάστε πριν την 1η χρήση και κρατήστε τις οδηγίες για αναφορά 

 

Διανομή:  

www.telemax.gr  

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη, και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Πριν τη χρήση του, ελέγξτε ότι η τάση της πρίζας που θα συνδεθεί η συσκευή, αντιστοιχεί στις προδιαγραφές της 

καφετιέρας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για δυσλειτουργία που 

τυχόν προκύψει. Επομένως, οποιαδήποτε δυσλειτουργία προκύψει από τέτοιου είδους ασυμφωνία, είναι εκτός εγγύησης.  

• Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως σπίτια. Παρακαλούμε, αποφύγετε τη χρήση της για 

εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς, διότι όποια δυσλειτουργία προκύψει εξαιτίας της μη προτεινόμενης χρήσης της, 

είναι εκτός εγγύησης. 

• Συνδέστε την συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων 

προέκτασης που παρέχουν ακατάλληλο ρεύμα, προκειμένου να αποτραπεί ζημιά στην συσκευή. 

• Μην τοποθετείτε την καφετιέρα πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες, πηγές θερμότητας, κοντά σε φλόγα ή φλογερό ατμό 

(όπως π.χ. πάνω από ζεστό φούρνο, θερμάστρα, σόμπα κλπ). Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από το 

τραπέζι ή τον πάγκο, ή να έρχεται σε επαφή με άλλες συσκευές. 

• Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα τα οποία έχουν ενημερωθεί για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή 

τρόπο, κατανοώντας επίσης τους κινδύνους. Μην αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με την συσκευή και το καλώδιο. 

Αν η συσκευή χρησιμοποιείται ή καθαρίζεται από παιδιά, απαιτείται στενή επίβλεψη από ενήλικα. 

• Να τοποθετείτε πάντα την συσκευή σε σκληρή κι επίπεδη επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε στην άκρη του τραπεζιού ή του 

πάγκου, καθώς μπορεί να πέσει κάτω και να γεμίσει τον χώρο με ζεστό καφέ. 

• Αποφύγετε οποιαδήποτε φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο φις. Μην μετακινείτε την συσκευή κρατώντας μόνο το 

καλώδιο. Για την αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα, τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο. Ποτέ μην αποσυνδέετε την 

συσκευή με βρεγμένα χέρια. 

• Μην κάνετε παρεμβάσεις στην συσκευή παρά μόνο για λόγους καθαρισμού και συντήρησης. 

• Μη χρησιμοποιήσετε την συσκευή αν έχει υποστεί φθορά το καλώδιο, αν έχει υπάρξει πτώση ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά. 

Μεταφέρετε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή, ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση. 

• Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται, πριν την καθαρίσετε και αφήστε την καφετιέρα 

να κρυώσει. 

• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη της καφετιέρας με νερό και μείγμα καφέ (325 ml). 

• Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέρη όπως σπίτια, αλλά και σε άλλα όπως καταστήματα, γραφεία, κουζίνες για το 

προσωπικό και σε άλλους χώρους εργασίας, καθώς επίσης σε μοτέλ, ξενοδοχεία και άλλες τοποθεσίες οικιστικού τύπου, 

σε χώρους ύπνου και αίθουσες πρωινού. 

• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί θάνατος ως αποτέλεσμα 

πνιγμού. 

• Για να μεταφέρετε το δοχείο του καφέ, να χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή μεταφοράς. Μην το μεταφέρετε ενώ η συσκευή 

βρίσκεται σε λειτουργία.  

• Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί. 

• Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε ντουλάπι. 

 

 

 

  



 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  

 

1. Δοχείο καφέ 

2. Βάση τροφοδοσίας καφετιέρας 

3. Κουτάλι του καφέ 

4. Βάση ισχύος του κυρίου σώματος 

5. Διακοσμητικό περίβλημα 

6. Αισθητήρας ανίχνευσης 

7. Κουμπί παρασκευής κανονικής λειτουργίας με φως 

8. Κουμπί παρασκευής αργής λειτουργίας (για καλύτερο καϊμάκι) με φως 

9. Δοχείο διπλής όψεως 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Καθαρίστε το δοχείο του καφέ με νερό λίγες φορές πριν την πρώτη χρήση του. Σκουπίστε απαλά τον αισθητήρα που βρίσκεται στο 

κύριο σώμα με βαμβακερό, μαλακό και στεγνό πανί, προσέχοντας μην αφήσετε σημάδια ή φθορές πάνω του. Μπορείτε ακόμα να 

σκουπίσετε το εξωτερικό του κυρίως σώματος με ένα υγρό ή στεγνό βαμβακερό πανί. Αποφύγετε να ρίχνετε στο δοχείο άλλα 

υλικά, εκτός από νερό, καφέ και ζάχαρη. Μην ξεκινήσετε την Παρασκευή χωρίς νερό. Χρησιμοποιείτε τη λαβή προκειμένου να 

σηκώνετε και να μετακινείτε το δοχείο του καφέ. Η καφετιέρα θα εντοπίσει αυτόματα τη χωρητικότητα του μείγματος στην 

καφετιέρα και θα κανονίσει ανάλογα τον χρόνο παρασκευής. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Η μέγιστη χωρητικότητα είναι 350Ml (5 x 70Ml φλιτζάνια). Μπορείτε να παρασκευάσετε 5 φλιτζάνια καφέ ταυτόχρονα με την 

καφετιέρα. Προσοχή στο να μην υπάρξει υπέρβαση του μέγιστου επιπέδου στο δοχείο του καφέ. Σε αυτή την περίπτωση, η 

απόδοση παρασκευής μπορεί να μειωθεί, καθώς επίσης μπορεί να προκληθεί υπερβολική ροή. 

Υπάρχουν ηχητικές και φωτεινές ενδείξεις στην καφετιέρα για καθοδήγηση. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, η φωτεινή ένδειξη 

των κουμπιών θα είναι σταθερά κόκκινη και θα εκπέμπει ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Εάν η καφετιέρα δεν χρησιμοποιηθεί για 

περίπου 20 λεπτά, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία αναμονής και η λυχνία των κουμπιών θα αναβοσβήνει σε κόκκινο 

χρώμα, συνοδευόμενη από ένα σύντομο ηχητικό σήμα.  

Για χειροκίνητη ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής, πατήστε παρατεταμένα ένα από τα κουμπιά, και οι λυχνίες τους θα 

γίνουν κόκκινες που αναβοσβήνουν με ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Για να ξεκινήσει η λειτουργία, πατήστε ένα από τα κουμπιά 

συνεχώς και το φως τους θα γίνει σταθερά κόκκινο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα. 



 
Η καφετιέρα διαθέτει σύστημα ασφαλείας έναντι του ξηρού βρασμού. Σε αυτή την περίπτωση, το φως του κουμπιού θα 

αναβοσβήνει σε χρώμα μωβ με τρία «μπιπ». Αφήστε την καφετιέρα να κρυώσει και πατώντας ένα κουμπί παρατεταμένα, το φως 

του θα γίνει σταθερά κόκκινο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα. 

Χρησιμοποιείστε την καφετιέρα μόνο για την παρασκευή ελληνικού καφέ και μην τη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση για 

το βράσιμο ή τη θέρμανση οποιουδήποτε άλλου διαλύματος ή υγρού συστατικού. Η καφετιέρα θα θερμανθεί κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, γι’ αυτό μην την αγγίζετε κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα όταν δε θα χρησιμοποιηθεί για 

μεγάλο χρονικό διάστημα όπως και σε περίπτωση βλάβης. Σερβίρετε τον καφέ μόνο σε φλιτζάνια και μην τον πίνετε απευθείας από 

το δοχείο. 

Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα νερού με ένα φλιτζάνι που θα χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουτάλι 

του καφέ για να προσθέσετε την ποσότητα του ελληνικού καφέ που επιθυμείτε. Το κουτάλι έχει σχεδιαστεί για ποσότητα ενός 

φλιτζανιού. Έχετε τη δυνατότητα επίσης να προσθέσετε ζάχαρη στο μείγμα και να ανακατέψετε ελαφρώς για να πετύχετε καλύτερη 

γεύση. Πατήστε το κουμπί κανονικής ή αργής λειτουργίας παρασκευής και τα φώτα θα γίνουν σταθερά μπλε με τρία σύντομα 

«μπιπ». 

Η καφετιέρα θα ανιχνεύσει αυτόματα τη χωρητικότητα του μείγματος στο εσωτερικού του δοχείου και θα κανονίσει ανάλογα τον 

χρόνο παρασκευής για να σερβίρει έναν γευστικό και παραδοσιακό ελληνικό καφέ. Μην μετακινήσετε το δοχείο και μην 

παρεμβαίνετε στη διαδικασία ενώ η καφετιέρα βρίσκεται σε λειτουργία. 

Η λειτουργία αργής Παρασκευής έχει σχεδιαστεί για να σερβίρει έναν παραδοσιακό και αφρώδη ελληνικό καφέ, όμοιο με τον 

αργό παρασκευασμένο σε χόβολη ή στην άμμο. Επομένως, ο χρόνος παρασκευής μπορεί να είναι μεγαλύτερος στη λειτουργία 

αργής παρασκευής από ότι στην αντίστοιχη κανονική.  

Όταν ο καφές είναι έτοιμος, τα φώτα των κουμπιών θα γίνουν σταθερά κόκκινα, με τρία σταθερά «μπιπ». Αφού γίνουν κόκκινα, 

μπορείτε να τον σερβίρετε. Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα για να κλείσει τελείως.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το μηχάνημα από την πρίζα πριν προβείτε στον καθαρισμό του. Για ιδανική χρήση, ξεπλύνετε 

το εσωτερικό του δοχείου με νερό και σκουπίστε τον αισθητήρα με βαμβακερό, μαλακό και στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση. 

Προσοχή στην αποφυγή εκτόξευσης σταγόνων νερού σε μέρη μετάδοσης ενέργειας που τοποθετούνται τόσο στο δοχείο του καφέ, 

όσο και στο κύριο σώμα. Σε μία τέτοια περίπτωση σκουπίστε με ένα στεγνό πανί και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Μην 

βυθίζετε το δοχείο και το κύριο σώμα σε νερό. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε το κύριο σώμα και 

ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε το κάτω μέρος του δοχείου. Η καφετιέρα δεν είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε πλυντήριο 

πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή ισχυρά καθαριστικά, μεταλλικά αντικείμενα, σκληρά σφουγγάρια ή συρμάτινες βούρτσες 

για τον καθαρισμό. Τα μέταλλα του νερού μπορεί να συσσωρευτούν στο εσωτερικό της καφετιέρας και να μειώσουν την απόδοσή 

της. Μπορείτε να αφαιρέσετε την ασβεστοποίηση με προϊόν απασβέστωσης που ειδικεύεται στις ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας 

σύμφωνα με την περιγραφόμενη σύσταση χρήσης ή με λευκό ξύδι. Όσον αφορά το λευκό ξύδι, ρίξτε αρκετή ποσότητα ούτως ώστε 

να καλυφθεί η επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα στον πάτο της καφετιέρας. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Τάση: 220-240V AC 50-60Hz 

Ισχύς: 400-480W 

 

     Το προϊόν περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά. Μην πετάξετε το προϊόν μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με τον δήμο της περιοχής σας  

 


