
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

INSTRUCTION MANUAL 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ – ELECTRIC COFFEE MAKER 

Μοντέλο / Model : CM1089-GS 

AC240V 60Hz - 750W 

 

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε 
αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση 

 
Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference 
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IMPORTANT SAFEGUARDS  

 
Before using the electrical appliance, the following basic safety instructions should always be followed including the 

following: 

 

1. Please read all instructions carefully before using the appliance. 

2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.  

3. Never leave the appliance unattended while it is operating. Keep out of reach of children or persons who are unable to 

use it properly.  

4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug 

in water or any other liquid. 

5. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children. 

6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction 

concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall 

not be made by children unless they are older than 8 and above and supervised.  

Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. 

7. Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and 

knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 

understand the hazards involved.  

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

9. Only use the appliance for domestic purposes and according to the instructions of this leaflet. 

10. Never use the appliance on or near hot surfaces.  

11. Remove plug from wall outlet before cleaning and when not in use. Allow appliance cool down completely before 

taking off, attaching components or before cleaning.  

12. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been 

dropped or damaged in any manner. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the nearest 

authorized service center or a qualified technician.  

13. Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment, do not expose it to moisture. 

14. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and risk to 

damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons. 

15. The container is designed for use with this appliance. It cannot be used on a range top. 

16. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord does not hang over edge of table or counter and 

cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. 

17. Place the appliance on a stable and flat surface. Do not place the appliance on or in or near hot surfaces or heat 

sources such as gas or electric stoves, or on or near or in electric ovens or kitchenettes or microwave ovens. 

18. Only use fresh (potable) and cold (moderate) water. Do not use water contained in bathtubs, washbasins or other 

recipients.  

19. Make sure that the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance, or any other hot surfaces. 

20. Never touch the hot parts of the appliance (be careful, also the warming plate is a hot part!). Use handles or knobs 

only. Only touch the carafe by the handle. 

21. Some parts of appliance are hot when operated, so do not touch with hand. Use handles or knobs only. 

22. Be careful not to get burned by the steam evaporating from the coffee filter.  

23. Never use the appliance if the carafe shows any signs of cracks or has a loose handle. Only use the carafe with this 

appliance. Handle carafe with extra care, as the glass is very fragile. 

24. Do not let the coffee maker operate without water.  

25. Never place the empty (or almost empty) coffee pot on the warming plate when the coffee machine is operating, or 

on any other hot surfaces. 

26. To start the appliance operating always plug the appliance to the mains first and then switch the appliance to ON 

position. 

27. Do not connect the coffee machine in a damaged outlet and never use it if its plug or cord shows any signs of damage. 

28. Do not forget that the temperature of the coffee just prepared is high. Handle with care your coffeepot to avoid any 

risk of splashes and possible burns or injury to the user. 

29. Scalding may occur if the cover is removed during the brewing cycles. Be careful not to get burned 

by the steam. 

30. Any examination, repair, or adjustment of the appliance should be carried out only by an authorized service agent. 

31. Do not clean container or detachable parts of the device with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials. 

32. To disconnect, turn any control to “Off”, then remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the 

cord. 

33. Do not set a hot container on a wet or cold surface. 

34. This appliance is intended to be used for HOUSEHOLD USE ONLY and similar applications such as: 
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– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; 

– farm houses; 

– by clients in hotels, motels and other residential type environments; 

– bed and breakfast type environments. 

35. This appliance IS NOT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE. 

36. Save these instructions for future reference. 
 
 
 
 
KNOW YOUR COFFEE MAKER  

 
 

BEFORE FIRST USE 

Check that all accessories are complete and the unit or its accessories is not damaged. Add clean water up to 

maximum level and brew water for several times without coffee powder according to the steps below, and then 

discard the water. Clean and dry all detachable parts thoroughly according to the section “CLEANING AND 

MAINTENANCE”.  

 

USING YOUR COFFEE MAKER  

1. Open the water tank lid and fill the water tank with cold drinking water.  

 Note: The water level should not exceed MAX level as indicated on water gauge.  

2. Swing the funnel holder out, put the funnel into funnel holder, then place the filter paper in the funnel, and make 

sure it is assembled correctly.  

3. Add coffee powder into paper filter. Usually a cup of coffee needs a level spoon of coffee powder, but you may 

adjust according to personal taste. Close the funnel holder, a click sound will be heard when the funnel holder is 

closed completely.  
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4. Insert the carafe on warming plate horizontally and ensure that the center line of the carafe aligns with that of 

funnel.  

5. Plug the power cord into the outlet. 

6. Pressing the switch down, the indicator will be illuminated. The appliance will begin working. 

Note1: during brewing process you may remove the carafe to serve for duration of not exceeding 30 

seconds and the coffee maker can stop dripping automatically. If the serve time exceeds 30 seconds 

the coffee will overflow the funnel. 

Note2: This unit has strength adjustment function, if you want to increase the coffee strength, you can 

press and hold switch button for 4 seconds to start brewing, the indicator will flash constantly until 

coffee brewing finish. 

7. Upon completion of brewing coffee, that is one minute later after the coffee stops dripping out, you can remove 

the carafe, pour and serve. 

Note: the brewed coffee you get will be slightly less than the water you have added as some water is 

absorbed by coffee powder. DO NOT touch cover, warming plate and so on when operating as they are 

very hot. 

8. When the process is finished, if you do not want to serve immediately, keep the switch on, the coffee can be kept 

warm in the warming plate for 40 minutes and the appliance will be cut off automatically after 40 minutes. For an 

optimum coffee taste, serve it just after brewing.  

9. Always turn the coffee maker off and disconnect the power supply after use.  

Note: Be careful when pouring the coffee out, otherwise you would be hurt as the temperature of 

coffee just finished is high. 

 

CLEANING AND MAINTENANCE 

CAUTION: Always unplug the product from electrical outlet and allow the warming plate to cool 

completely before cleaning it. Never immerse the unit or power cord into water or any other liquid for 

cleaning. 

1. Clean all detachable parts after each use in hot, sudsy water. 

2. Wipe the product’s exterior surface with a soft, damp cloth to remove stains. 

3. Water droplets may buildup in the area above the funnel and drip onto the product base during brewing. To 

control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of the product. 

4. Use a damp cloth to gently wipe the warming plate. Never use abrasive cleaner to clean it. 

5. Replace all parts to their proper position on the coffee maker and keep for next use. 

 

REMOVING MINERAL DEPOSITS 

To keep your coffee maker operating efficiently, periodically you should clean away the mineral deposits left by the 

water according to the water quality in your area and the use frequency. We recommend decalcifying your coffee 

maker as follows, using a solution of white vinegar and cold water. Solution of two tablespoons (30ml) white 

vinegar in one carafe of cold water works best.  

1. Fill the tank with the vinegar solution to the maximum level as indicated on water gauge.    

2. Insert glass carafe onto the warming plate. 

3. Make ensure paper filter (without coffee powder) and funnel are assembled in place. 

4. Switch on the appliance and allow it to “brew” de-scaling solution.   

5. After “brew” one-cup solution, switch off the appliance.     

6. Let the solution stay for 15 minutes and repeat step 3-5.  

7. Switch on the appliance and run off the solution until the water tank is completely empty.   
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8. Rinse by operating the appliance with water at least 3 times.  

 

HINTS FOR GREAT-TASTING COFFEE 

1. A clean coffee maker is essential for making great-tasting coffee. Regularly clean the coffee maker as specified 

in the “CARE AND CLEANING” section. Always use fresh, cold water in the coffee maker. 

2. Store unused coffee powder in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and 

store it in a refrigerator to maintain its freshness. 

3. For an optimum coffee taste, buy whole coffee beans and finely grind them just before brewing. 

4. Do not reuse coffee powder since this will greatly reduce the coffee’ flavor. Reheating coffee is not 

recommended as coffee is at its peak flavor immediately after brewing. 

5. Clean the coffee maker when over-extraction causes oiliness. Small oil droplets on the surface of brewed, 

black coffee are due to the extraction of oil from the coffee powder. 

6. Oiliness may occur more frequently if heavily roasted coffees are used. 

 

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is 

of no further use to you, think of the protection of the environment: 

1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste 

(this is also the meaning of the shown recycling sign). 

2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the 

recycling centers to which your appliances must be disposed. 

3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the 

environment as well as the recycling of the appliance components. 

The electrical appliances due to their construction materials, if not 

correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health 

hazards. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 

Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σας συσκευή θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές οδηγίες για την 

ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες: 

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. 

2. Ελέγξτε ότι η τάση ρεύματος του χώρου σας αντιστοιχεί με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. 

3. Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και 

άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν.  

4. Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ την συσκευή 

ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

5. Προσεκτική επιτήρηση κρίνεται απαραίτητη όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών. 

6. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, εφόσον επιτηρούνται ή τους 

έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι 

υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και έχουν κατανοήσει πλήρως τους κινδύνους που εμπλέκονται. 

Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και 

πάντα με επιτήρηση.  

Κρατήστε την συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. 

7. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επιτήρηση από άτομα που η φυσική, η πνευματική, ή η ψυχική 

τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της 

συσκευής, εκτός και αν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της 

συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και έχουν κατανοήσει πλήρως 

τους κινδύνους που εμπλέκονται.   

8. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή. 

9. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για οικιακή χρήση ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης. 

10. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες. 

11. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό της ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Αφήστε τη 

συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν απομακρύνετε ή να επανατοποθετήσετε τα εξαρτήματά της ή πριν τον 

καθαρισμό της.  

12. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις παρουσιάζουν φθορά, αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά 

ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη πρέπει 

να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το κοντινότερο εξουσιοδοτημένο service ή από πιστοποιημένο 

τεχνικό.  

13. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και πάντα να τοποθετείτε σε ξηρό περιβάλλον, μην την 

εκθέτετε στην υγρασία. 

14. 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, όπως για 

παράδειγμα να προκληθεί φωτιά.  

15. Το περιεχόμενο είναι σχεδιασμένο για να χρήση με αυτή τη συσκευή. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως.  

16. Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται στην άκρη 

του τραπεζιού η του πάγκου στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή και ότι δεν μπορεί να μπλεχτεί σε άλλα 

πράγματα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε. 

17. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε 

ζεστές επιφάνειες ή ζεστές πηγές όπως γκάζι ή ηλεκτρικές θερμάστρες, κοντά ή μέσα σε ηλεκτρικό φούρνο ή σε 

φούρνο μικροκυμάτων.  

18. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό πόσιμο και κρύο νερό για να φτιάξετε τον καφέ σας. Μην χρησιμοποιείτε νερό από 

νεροχύτες, μπανιέρες ή άλλες τέτοιες πηγές.  

19. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής ή οποιεσδήποτε ζεστές 

επιφάνειες. 

20. Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής (προσέξτε, η θερμαινόμενη πλάκα είναι επίσης ζεστό μέρος της 

συσκευής). Χρησιμοποιείτε πάντα τις λαβές για τη μεταφορά. Αγγίξτε την κανάτα μόνο από τη λαβή της.  

21. Κάποια μέρη της συσκευής είναι ζεστά κατά τη λειτουργία της γι αυτό μην τα αγγίζετε με γυμνό χέρι. 

Χρησιμοποιήστε τις λαβές.  

22. Προσέξτε να μην καείτε από το ατμό που εξατμίζεται από το φίλτρο της συσκευής.  

23. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η κανάτα έχει ίχνη ραγίσματος ή έχει καταστραφεί η λαβή της. 

Χρησιμοποιείτε μόνο αυτή την κανάτα για αυτή τη συσκευή. Προσέξτε την κανάτα γιατί είναι ιδιαίτερα 

εύθραυστη.  

24. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς νερό.  

25. Ποτέ μην τοποθετείτε άδεια κανάτα (ή σχεδόν άδεια) επάνω στη θερμαινόμενη πλάκα όταν η συσκευή 

λειτουργεί και μην την τοποθετείτε σε άλλες ζεστές επιφάνειες.  
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26. Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή τοποθετήστε την στην πρίζα πρώτα και μετά πιέστε τη θέση on.  

27. Μην συνδέετε τη συσκευή σε κατεστραμμένη πρίζα και ποτέ μην την χρησιμοποιείτε εάν το καλώδιο έχει ίχνη 

καταστροφής. 

28. Μην ξεχνάτε ότι η θερμοκρασία του καφέ που έχει παραχθεί είναι ιδιαίτερα υψηλή. Χειρίζεστε προσεκτικά τη 

γυάλινη κανάτα όταν τη μεταφέρετε ή σερβίρετε καφέ για να αποφύγετε τον κίνδυνο πιτσιλίσματος και πιθανού 

καψίματος ή τραυματισμού.  

29. Η απομάκρυνση του άνω καπακίου της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, μπορεί να 

προκαλέσει εγκαύματα. Χρειάζεται προσοχή ώστε να μην καείτε από τον ατμό που δημιουργείτε κατά τον 

βρασμό. 

30. Κάθε έλεγχος, επιδιόρθωση ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο service.  

31. Μην καθαρίζετε ποτέ το δοχείο της συσκευής ή τα αποσπώμενα μέρη της χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία 

καθαρισμού όπως π.χ. ξύλινα εργαλεία ή συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά. 

32. Για να κλείσετε και να αποσυνδέσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις της συσκευής από την πρίζα παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος, κρατώντας πάντα το φις και ποτέ τραβώντας τη συσκευή από το καλώδιο. 

33. Ποτέ μην τοποθετείτε το ζεστό περιεχόμενο πάνω σε υγρή ή κρύα επιφάνεια. 

34. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και παραπλήσια χρήση όπως: 

- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους 

- Εξοχικά σπίτια 

- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και ανάλογου τύπου καταλύματα και πάντα για οικιακή χρήση μόνο 

- Σε καταλύματα που προσφέρουν ύπνο και πρωινό που προετοιμάζεται από τους ίδιους. 

35. Το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.  

36. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.    

 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΣΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φίλτρο 

Άνω καπάκι 

Δοχείου νερού 

Καπάκι κανάτας 

Χειρολαβή 

Κανάτα 

Ρήση νερού 

Δείκτης στάθμης νερού 

Κύριο σώμα 

Διακόπτης 

ON/OFF 

Θερμαινόμενη πλάκα 
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 

Τσεκάρετε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρη και δεν παρουσιάζουν κάποιο ελάττωμα. Προσθέστε καθαρό νερό μέχρι την 

ένδειξη max και βράστε νερό χωρίς να προσθέσετε ακόμα καφέ στο δοχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία αρκετές φορές 

σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα, κατόπιν πετάξτε το νερό που βγαίνει στην κανάτα. Καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα 

αποσπώμενα μέρη εξαρτήματα της συσκευής διεξοδικά, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».  

 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ 

1. Ανοίξτε το άνω καπάκι και γεμίστε με καθαρό κρύο πόσιμο νερό το δοχείο νερού. 

Σημείωση: Το επίπεδο του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά την ένδειξη Max πάνω στο δοχείο νερού. 

2. Ανασηκώστε το δοχείο φίλτρου και τοποθετήστε μέσα το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί 

σωστά.  

3. Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα σκόνης καφέ φίλτρου μέσα στο φίλτρο. Συνήθως για ένα φλιτζάνι καφέ 

συνιστάται η χρήση μίας κουταλιάς σκόνης καφέ φίλτρου. Μπορείτε όμως να προσαρμόσετε την ποσότητα του 

καφέ ανάλογα με το προσωπικό σας γούστο. Κατόπιν κλείστε την υποδοχή του καλαθιού, θα ακουστεί ένας ήχος 

κλικ όταν ασφαλίσει.  

4. Τοποθετήστε την γυάλινη κανάτα σε οριζόντια θέση πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα και βεβαιωθείτε ότι το 

κέντρο της κανάτας ευθυγραμμίζεται με το κέντρο του καλαθιού φίλτρου.   

5. Συνδέστε το φις της συσκευής με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

6. Πιέζοντας το διακόπτη κάτω η φωτεινή ένδειξη του διακόπτη θα ανάψει. Η συσκευή θα ξεκινήσει τη λειτουργία 

της.  

Σημείωση 1: κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βρασμού (πριν την ολοκλήρωση του) μπορείτε να 

μετακινήσετε την κανάτα για να σερβίρετε για διάρκεια όχι πάνω από 30 δευτερόλεπτα και η 

συσκευή θα σταματήσει τη στάλαξη αυτόματα. Εάν το σερβίρισμα ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα ο 

καφές θα υπερχειλίσει από τη συσκευή. 

Σημείωση 2: Αυτή η συσκευή έχει λειτουργία προσαρμογής δύναμης στάλαξης καφέ. Αν θέλετε να 

δυναμώσετε το ρυθμό στάλαξης καφέ μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί 

λειτουργίας για 4 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει ο βρασμός και η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει 

συνεχώς μέχρι ο βρασμός του καφέ να φτάσει στο τέλος του.  

7. Μετά το πέρας του βρασμού του καφέ και αφότου η στάλαξη του καφέ σταματήσει μετά από ένα λεπτό μπορείτε 

να σερβίρετε με ασφάλεια.   

Σημείωση: Η ποσότητα του καφέ που θα εξαχθεί θα είναι μικρότερη από την ποσότητα του νερού που 

εισαγάγατε στο δοχείο νερού καθώς κάποια ποσότητα νερού θα απορροφηθεί από την σκόνη καφέ 

φίλτρου. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ την επιφάνεια ή τη θερμαινόμενη πλάκα όταν η συσκευή είναι σε 

λειτουργία λόγω του ότι είναι πολύ ζεστά.  

8. Όταν η διαδικασία του βρασμού ολοκληρωθεί αν δεν θέλετε να σερβίρετε αμέσως, κρατήστε το διακόπτη 

ανοιχτό, ο καφές μπορεί να κρατηθεί ζεστός πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα για 40 λεπτά και η λειτουργία της 

συσκευής θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά τα 40 λεπτά. Για ιδανική ποιότητα καφέ σερβίρετε αμέσως 

μετά το βρασμό.  

9. Πάντοτε σβήνετε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φις της από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος όταν δεν 

την χρησιμοποιείτε.  

Σημείωση: Σερβίρετε προσεκτικά τον καφέ σας, ειδάλλως μπορεί να τραυματιστείτε. Η θερμοκρασία του 

καφέ μετά το βρασμό είναι πολύ μεγάλη.  
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική πρίζα και αφήνετε την θερμαινόμενη 

πλάκα να κρυώσει πριν τον καθαρισμό. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε νερό ή σε άλλο 

υγρό για να το καθαρίσετε.  

1. Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.  

2. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί για να απομακρύνετε πιθανούς 

λεκέδες. 

3. Σταγόνες νερού μπορεί να συγκεντρωθούν στην περιοχή πάνω από την υποδοχή καλαθιού και να πέσουν 

στη βάση της συσκευής κατά τη διάρκεια του βρασμού. Για να ελέγξετε τη ροή των σταγόνων, σκουπίστε 

την περιοχή αυτή με ένα καθαρό στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση. 

4. Χρησιμοποιήστε ένα νοτισμένο πανί για να καθαρίσετε απαλά την θερμαινόμενη πλάκα. Ποτέ μη 

χρησιμοποιείτε σκληρά υλικά.  

5. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα και μέρη της συσκευής στη σωστή τους θέση μετά τον καθαρισμό ώστε η 

συσκευή σας να είναι έτοιμη για την επόμενη χρήση. 

 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ 

Για να εξασφαλίσετε την άριστη λειτουργία της συσκευής θα πρέπει να απομακρύνετε τακτικά τυχόν άλατα που 

συγκεντρώνονται από την χρήση του νερού και αυτό οφείλεται στην ποιότητα του νερού στην περιοχή σας και στη 

συχνότητα χρήσης της συσκευής σας. Προτείνεται αφαλάτωση της συσκευής σας σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα 

χρησιμοποιώντας λευκό ξύδι και κρύο νερό. Η αναλογία 2 κουταλιές της σούπας (30ml) λευκό ξύδι σε μια κανάτα 

κρύο νερό μοιάζει να είναι η ιδανική.  

1. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό και υγρό διάλυμα αφαλάτωσης μέχρι το σημείο ΜΑΧ, όπως φαίνεται από το 

δείκτη στάθμης νερού. 

2. Τοποθετήστε την υάλινη κανάτα πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα. 

3. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο (χωρίς να περιέχει σκόνη καφέ), το καλάθι του και η υποδοχή του καλαθιού είναι 

σωστά τοποθετημένα στη θέση τους. 

4. Πατήστε το On και αφήστε την να βράσει το διάλυμα που προσθέσατε στο δοχείο νερού.  

5. Μετά τον βρασμό ενός φλιτζανιού αυτού του διαλύματος, κλείστε τη συσκευή. 

6. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για 15 λεπτά και κατόπιν επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.  

7. Ανοίξτε τη συσκευή και αφήστε όλο το διάλυμα που βρίσκεται στο δοχείο νερού να βράσει και να περάσει 

στην κανάτα σας. Θα πρέπει να περιμένετε μέχρι η καφετιέρα σας να βράσει όλο το διάλυμα που βάλατε στο 

δοχείο νερού.   

8. «Ξεπλύνετε» τα εσωτερικά μέρη της καφετιέρας σας βράζοντας μόνο καθαρό νερό για τουλάχιστον τρεις 

φορές το οποίο κατόπιν θα πρέπει να το πετάξετε.  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ 

1. Το να είναι καθαρή η καφετιέρα σας είναι το πιο βασικό στοιχείο για να επιτύχετε άριστη γεύση στον καφέ 

σας. Καθαρίζετε τακτικά την καφετιέρα σας ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ». Πάντοτε χρησιμοποιείτε φρέσκο, κρύο πόσιμο νερό στην καφετιέρα σας. 

2. Αποθηκεύστε την σκόνη του καφέ σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος. Αφού ανοίξετε το πακέτο του καφέ και 

πάρετε την επιθυμητή ποσότητα, σφραγίστε ξανά το πακέτο και διατηρήστε τον καφέ σας μέσα στο ψυγείο 

για να μην χάσει την γεύση του. 

3. Για την καλύτερη δυνατή γεύση στον καφέ σας, σας συστήνουμε να αγοράζετε ολόκληρους κόκκους καφέ 

και να τους αλέθετε σε λεπτή σκόνη λίγο πριν τους χρησιμοποιήσετε στην καφετιέρα σας. 

4. Μην ξαναχρησιμοποιείτε την ίδια σκόνη καφέ γιατί αυτό θα μειώσει κατά πολύ την αυθεντική γεύση του 

καφέ σας. Επίσης, δεν σας συστήνουμε να ξαναζεσταίνετε τον καφέ καθώς η καλύτερή του γεύση είναι όταν 

έχει μόλις παραχθεί. 

5. Καθαρίζετε την καφετιέρα όταν δημιουργείται λιπαρότητα από την χρήση της σκόνης του καφέ. Μικρές 

σταγόνες λαδιού στην επιφάνεια του καφέ που μόλις έχετε φτιάξει οφείλονται στο λάδι που βγαίνει από την 

σκόνη του καφέ όταν την διαπερνά το καυτό νερό. 
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6. Η λιπαρότητα μπορεί να είναι πιο έντονη και να εμφανίζεται πιο συχνά όταν χρησιμοποιείτε βαριά ψημένο 

καφέ. 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή 

δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος: 

1. Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή 

είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης). 

2. Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία 

διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση. 

3. Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία 

ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην 

εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας. 

4. Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν 

διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ’ 

επέκταση στην υγεία μας. 

 


