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Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να 
διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και εππομένως να τις 
διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιμο χώρο! 

 

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και 
της συντήρησής της, γι’ αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο οδηγό.  
Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την 
ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής.  
Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισμοί που αφορούν την πρόληψη των 
ατυχημάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία. 
Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται 
πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες στα άτομα που καταγίνονται με την χρήση 
της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισμό της. 
Όταν η συσκευή να μεταδοθεί δε έναν τρίτο, πρέπει να του μεταδοθούν και οι παρούσες 
οδηγίες χρήσης. 
 
 

1. Ασφάλεια 
 

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της 
τεχνολογίας. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται 
ακατάλληλη ή μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση. 
Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις προτάσεις 
και τις συμβουλές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. 
 
 

1.1 Επεξήγηση συμβόλων 
 
Σημαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήματα σημειώνονται 
στον οδηγό με κατάλληλα σύμβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική 
βλάβη, καθώς και υλικές ζημιές, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  
Αυτό το σύμβολο σημαίνει άμεσο κίνδυνο το οποίο μπορεί να προκαλέσει 
σημαντικά τραύματα ή θάνατο.  

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Αυτό το σύμβολο ενημερώνει για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να 
προκαλέσουν σημαντικά τραύματα ή θάνατο. 
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 ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! 

Το σύμβολο προειδοποιεί για τη ζεματιστή επιφάνεια της συσκευής κατά τη 
λειτουργία της. Παραμέληση της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε έγκαυμα! 

 ΚΑΥΤΟΣ ΥΔΡΑΤΜΟΣ!  
Το σύμβολο αυτό εφιστά την προσοχή στον ατμό που διαφεύγει προς τα κάτω ή 
προς τα πάνω κατά τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση ανοίγματος της. 
Αν αφεθεί ανεξέλεγκτο μπορεί να οδηγήσει σε έγκαυμα! 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις 
που μπορεί να προκαλέσουν ελαφριά τραύματα ή βλάβες ή δυσλειτουργίας 
και/ή καταστροφή της συσκευής. 

ΟΔΗΓΙΑ! 
Αυτό το σύμβολο σημαίνει συμβουλές και πληροφορίες τις οποίε πρέπει να 
παρακο-λουθήσετε με σκοπό την αποτελεσματική και χωρίς βλάβες λειτουργία 
της συσκευής. 
 
 

1.2 Οδηγίες χρήσης 
 

• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από τα παιδιά της 
ηλικίας από 8 χρονών καθώς και από τα πρόσωπα με 
περιορισμένες κινητικές δυνατότητες και με περιορισμένες 
δυνατότητες αισθητηρίων οργάνων καθώς και με περιορισμένες 
νοητικές δυνατότητες με λίγη εμπειρία και/ή γνώση, αν είναι υπό 
εποπτείας ή έχουν καταρτιστεί για ασφάλεια χρήσης της 
συσκευής και την έχουν καταλάβει. Τα παιδιά δεν επιτρέπονται 
να παίζουν με τη συσκευή. Δεν επιτρέπεται τα παιδία να 
καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης αν και είναι 
της ηλικίας πάνω από 8 χρονών. Τα παιδία της ηλικίας κάτω 
από 8 χρονών δεν επιτρέπεται να παραμείνουν δίπλα στη 
συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας. 

• Όταν η συσκευή λειτουργεί, ποτέ μη την αφήνετε χωρίς εποπτεία! 
• Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους. 
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• Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη 
κατάσταση και ασφαλή για χρήση. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, 
αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα (αποσυνδέστε το βύσμα 
από την πρίζα), και ενημερώτο σέρβις. 

• Εμποδίσετε πρόσβαση στα υλικά συσκευασία όπως πλασιτκές 
σακούλες και εξαρτήματα από το αφρώδες πολυστυρένιο για τα 
παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! 

• Την διατήρηση και επιδιόρθωση μπορούν να πραγματοποιούν 
μόνο και μόνο οι ειδικοί, χρησιμοποιόντας προτότυπα 
ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Απαγορεύονται οι προσπάθειες 
επιδιόρθωσης της συσκευής από μη ειδικούς. 

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα ούτε ανταλλακτικά 
διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Αλλιώς μπορεί 
να δημιουργηθούν καταστάσεις επικίνδυνες για τον χρήστη, να 
προκληθούν ζημιές της συσκευής ή σωματικές βλάβες ατόμων, 
καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης. 

• Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης 
απόδοσης δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή 
τροποποιήσεις και επανεξοπλισμοί που δεν έχουν εγκριθεί 
γραπτώς από τον κατασκευαστή. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Για να αποφύγετε τις συνέπειες κινδύνου εγκαύματος 
παρακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. 
 
• Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής νε έχει επαφή με τις πηγές 
θερμότητας ή άλλες κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας 
δεν επιτρέπεται να κρεμμιέται από το τραπέζι ή άλλο πάγκο. 
Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να μην πατη θεί ούτε να μην 
μπερδευτεί από κανέναν. 
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• Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισμένο, 
μπερδεμένο, συμπιεσμένο, πάντα πρέπει να είναι ολοκλήρως 
φτερωμένο. Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα 
αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. 

• Μη βάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε χάλια ή άλλα εύφλεκτα 
υλικά. Μη καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο 
τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται πάνω στον τόπο εργασίας. 

• Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. 
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο 
τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να 
αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο 
εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. 

• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα 
τραβώντας μόνο το φις.  

• Ποτέ μη μεταφέρετε, μη σύρετε και μην ανυψώνετε τη συσκευή 
τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.  

• Ποτέ μην ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής. Σε περίπτωση 
που χάλασαν οι ηλεκτρικές συνδέσεις ή διαμορφώθηκαν οι 
ηλεκτρικές ή μηχανικές κατασκευές της συσκευής υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

• Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται διαβρωτικά απορρυπαντικά 
και πρέπει να προσέχετε το νερό για να μη διαπεράσει μέσα στη 
συσκευή. 

• Ποτέ μην χειρίζεστε τη συσκευή με μουσκεμένα χέρια ή 
στεκόμενοι πάνω σε ένα υγρό δάπεδο. 

• Βγάλτε το φις από την πρίζα  

- όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, 
- όταν υπάρχουν θόρυβοι και διαταραχές κατά χρήση της 
συσκευής, 

- πριν από καθαρισμό της συσκευής. 
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 ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Κίνδυνος εγκαύματος! 
Για να αποφύγετε τις συνέπειες κινδύνου εγκαύματος 
παρακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. 
 

• Κατά τη λειτουργία, η επιφάνεια του δοχείου είναι πολύ καυτή! 
Για να αποφύγετε το κάψιμο δαχτύλων και χεριών μην αγγίζετε 
την καυτή επιφάνεια της συσκευής! Κατά τη λειτουργία της 
συσκευής πρέπει να αγγίζετε μόνο τις χειρολαβές και διακόπτες 
που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. 

• Επίσης, μετά την απενεργοποίηση της συσκευής η επιφάνεια 
της και ο καφές που παρέμεινε στη δεξαμενή νερού είναι ακόμη 
καυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν από τον καθαρισμό ή 
τη μετακίνηση της συσκευής σε άλλη θέση, αφήστε τη συσκευή 
να κρυώσει. 

• Ποτέ μην μεταφέρετε την καυτή συσκευή κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της. 

 ΚΑΥΤΟΣ ΥΔΡΑΤΜΟΣ! Κίνδυνος εγκαύματος! 
Για να αποφύγετε συνέπειες του κινδύνου εγκαυμάτων 
παρακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. 
 
• Κατά τη διαδικασία παρασκευής, ποτέ μην αφαιρείτε το καπάκι 
από τη δεξαμενή νερού. Ο καυτός ατμός που διαφεύγει μπορεί 
να προκαλέσει εγκαύματα στα χέρια, στα μπράτσα ή στο 
πρόσωπο. 

• Κατά τη διαδικασία παρασκευής από την οπή αποστράγγισης 
ατμού στο καπάκι διαφεύγει ο καυτός ατμός. Δώστε προσοχή 
στις προειδοποιήσεις που βρίσκονται στο καπάκι και να 
αποφεύγετε την επαφή με αυτήν την επιφάνεια κατά τη 
λειτουργία της καφετιέρας, για να αποφευχθούν εγκαύματα 
στα χέρια και τα μπράτσα. 
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1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 
 
Η ασφαλής χρήση της συσκευής παρέχεται μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
σύμφωνα με τον προορισμό της. 

Όλες οι τεχνικές εργασίες, ακόμη και η συναρμολόγηση και η συντήρησης μπορεί να 
εκτελεστούν αποκλειστικά από το εξειδικευμένο τμήμς σέρβις. 

Η συσκευή προορίζεται στην οικιακή χρήση και σε παρόμοια πεδία όπως: 

→ σε καντίνες εργοστασίων, καταστήματα, γραφεία και σε άλλου 
παρόμοιου τόπους εργασίας, 

→ στα αγροκτήματα, 
→  πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλους τόπους διαμονής, 

→ σε καταστήματα που προσφέρονται πρωινά. 
 
Η καφετιέρα προορίζεται μόνο για την προετοιμασία καφέ και ζεστού / καυτού 
νερού με τη χρήση του κρύου νερού. 

Η καφετιέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 
 

- τη προθέρμανση ή βρασμό υγρών που περιέχουν ζάχαρη, γλυκαντικές 
ουσίες, θειώδες ή αλκοόλη: 

- τη γέμιση και το ζέσταμα εύφλεκτων, βλαβερών για τη υγεία υγρών ή 
υλικών κλπ. 

 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Η άλλη ή διαφορετική από τον κανονικό προορισμό χρήση της συσκευής 
απαγορεύεται και θεωρείται αντίθετη στον προορισμό της. 
Αποκλείνονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των 
συνεργαστών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα χρήσης 
αντίθετης με τον προορισμό της συσκευής. 
Την ευθύνη για τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της 
συσκευής με τρόπο αντίθετο στον προορισμό της έχει μόνο και μόνο χρήστης. 
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2. Γενικές πληροφορίες  
2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 
 

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν με βάση έγκυρους 
κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και με τη δική 
μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. 
Επίσης οι οδηγίες χρήσης μεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. Δεν μπορούμε 
όμως να είμαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της μετάφρασης. Γι’ αυτό είναι καθαριστικά 
χρήσιμη η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερμανικά. 
Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού μοντέλου ή προσθέτων λειτουγριών, καθώς και 
χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε 
μπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.  

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά με τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την 
ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης!  
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από: 

- Το να μην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισμού της συσκευής, 
- το να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον τρόπο άλλο από τον προορισμός της συσκευής, 
- το να τροποποιήσετε τις αλλαγές, 
- Το να χρησιμοποιήσετε μην προβλεπόμενα ανταλλακτικά. 

Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιμες για όσους χρησιμοποιούν τη συσκευή. Διατηρούμε το 
δικαίώμα να προσαρμώζουμε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειμένου να βελτιώνονται 
οι χρηστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν. 
 

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων 
 

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές 
περιέχουν προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς 
την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου 
των οδηγιών ή μέρους αυτών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς 
και η χρήση του ή/και διανομή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωμάτων συνεπάγεται 
υποχρέωση πληρωμής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να 
διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.  

ΟΔΗΓΙΑ! 
Τα στοιχεία, κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται στον 
οδηγό προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας. Κάθε μη νόμιμη χρήση τιμωρείται.  
 
2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης 
 

 

Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το επιβεβαιώνουμε στη Δήλωση Συμμόρφωσης WE.  
Σε περίπτωση ανάγκης, ευχαρίστως, θα σας αποστείλουμε την κατάλληλη 
Δήλωση Συμμόρφωσης. 
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3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση 
3.1 Έλεγχος παράδοσης 
 

Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη 
και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν ολοφάνερες ζημιές λόγω μεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή 
μπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους. 

Τον χαρακτήρα της ζημιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής 
του μεταφορέα. Επομένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας. 

Αόρατες ζημιές πρέπει να δηλώσετε αμέσως μετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις 
αποζημιώσεων μπορούν να υποβάλλονται μόνο την προβλεπόμενη για απαιτήσεις 
απαιτήσεις. 
 
 
3.2 Συσκευασία 
 

Παρακαλούμε να μη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για 
την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο 
επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε 
προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία.  

ΟΔΗΓΙΑ! 
Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισμούς που 
ισχύουν στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που μπορούν να 
ξαναχρησιμοποιούνται πρέπει να τα ανακυκλώσετε.  

Παρακαλούμε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν 
κάποια εξαρτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.  
 
 
3.3 Αποθήκευση 
 

Η συσκευασία πρέπει να παραμένει κλειστή μέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και 
κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον 
τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας.   

Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
 

- μην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους, 

- να την αποθηκεύετε στο ξηρό μέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη, 

- μην την εκθέτειτε σε δράση των επιθετικών συνθήκων,  

- να την προστατεύετε από τον ήλιο,  

- να αποφευχθούν οι μηχανικές διαταραχές,  

- σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις μήνες), 
χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας.  
Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί. 
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4. Τεχνικές προδιαγραφές 
4.1 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής 
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Περιγραφή εικόνων στη σελίδα 318 
 

1 Λαβή καπακιού 10 Στρόφιγγας 

2 Καπάκι 11 Δείκτης στάθμης 

3 Λαβή δεξαμενής νερού 12 Οπή αποστράγγισης ατμού 

4 Δεξαμενή νερού 13 Καλάθι φίλτρου 

5 Ενδεικτική λυχνία αφαλάτωσης (κόκκινη)  
14 Διανομέας νερού ανά αγωγό 

ανύψωσης 

6 Διακόπτης ON/OFF με ενσωματωμένη 
λυχνία ελέγχου (κόκκινη) 15 Αγωγός ανύψωσης 

7 Ενδεικτική λυχνία διατήρησης 
θερμοκρασίας (πράσινη)  

16 Θερμαινόμενη λεκάνη 

8 Βάση 17 Ξύστρα για την αφαίρεση 
ιζημάτων πέτρας 

9 Δίσκος συλλογή υγρών 18 Βούρτσα καθαρισμού 

 

 
 
Πρόσθετα αξεσουάρ (δεν περιλαμβάνονται στο βασικό σετ παράδοσης!) 
 

 

Στρογγυλό χάρτινο φίλτρο  
PRO II 40T + PRO II 60T 
(250 τεμάχια σε πακέτο) 

Κωδ. είδους: A190009250 

Στρογγυλό χάρτινο φίλτρο  
PRO II 40T + PRO II 60T 
(1000 τεμάχια σε πακέτο) 

Κωδ. είδους: A190009 

 

Στρογγυλό χάρτινο φίλτρο  
PRO II 100T  

(250 τεμάχια σε πακέτο) 
Κωδ. είδους: A190011250 

Στρογγυλό χάρτινο φίλτρο  
PRO II 100T  

(1000 τεμάχια σε πακέτο) 
Κωδ. είδους: A190011 

 

Ουσία γρήγορης 
αποσκωρίωσης 
για καφετιέρες 

(30 σακούλες ανά  
15 γραμμάρια) 

Κωδ. είδους: 190065 
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4.2 Τεχνικά στοιχεία  
 

Ονομασία Καφετιέρα 

Μοντέλο 
Bartscher 
PRO II 40T 

Bartscher  
PRO II 60T 

Bartscher  
PRO II 100T 

Κωδ. είδους: A190148 A190167 A190198 

Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό 

Κατασκευή: 

� Στρογγυλό φιλτρ 
� Δείκτης στάθμης 
� Ενδεικτική λυχνία αφαλάτωσης 
� Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας 
� Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας 
� Ιδιότητες:  

- Η καφετιέρα μπορεί να χρησιμοποιείται με 
χάρτινο φίλτρο ή χωρίς αυτό 

- 2 χωριστά συστήματα θέρμανσης για το βράσιμο και 
διατήρηση της θερμοκρασίας 

Ισχύς σύνδεσης: 230 V~ 50 Hz 

Ισχύς: 1,2 kW 1,2 kW 1,6 kW 

 Χωρητικότητα: 6 λίτρα 9 λίτρα 13,2 λίτρα 

Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά.  
για 6 λίτρα 

50 λεπτά. 
για 9 λίτρα 

55 λεπτά. 
για 13,2 λίτρα 

Η μέγιστη 
χωρητικότητα για: 

40 - 48 φλιτζάνια 60 - 72 φλιτζάνια 90 - 100 φλιτζάνια 

Ελάχιστη ποσότητα 
νερού: 

3 λίτρα  
(20 φλιτζάνια) 

4,5 λίτρα 
(30 φλιτζάνια) 

6 λίτρα 
(40 φλιτζάνια) 

Διστάσεις: 
πλάτος 310 
βάθος 320 
ύψος 480 

πλάτος 310 
βάθος 320 
ύψος 540 

πλάτος 350 
βάθος 370 
ύψος 575 

Βάρος: 3,05 kg 3,3 kg 4,0 kg 

Το σετ περιλαμβάνει: 

1 ξύστρα καθαρισμού,  
2 διανομείς νερού (6 mm και 12 mm) ανά αγωγό 
ανύψωσης,  
1 παρέμβυσμα ανά στρόφιγγα και αγωγό ανύψωσης 

Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών! 
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5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής 
5.1 Εγκατάσταση 
 
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Ποτέ μην αφαιρείτε από τη συσκευή την αναγνωριστική πινακίδα 
και τα προειδοποιητικά σύμβολα. 

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε ίσια, σταθερή, στεγνή και αδιάβροχη επιφάνεια 
ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία. 

• Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε εύφλεκτη βάση. 

• Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε μουσκεμένο ή υγρό περιβάλλον. 

• Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή δίπλα στην άκρη τραπεζιού με σκοπό να 
προστατέψετε τη συσκευή να μην κλίσει ή να μην πέσει. 

• Μην τοποθετήσετε τη συσκευή δίπλα σε ανοιχτή φλόγα, ηλεκτρική θερμάστρα, 
θερμαντήρα ή άλλε πηγές θερμότητας. 

• Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε το φις να είναι εύκολα διαθέσιμο με σκοπό τη 
γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής. 

 
 
Σύνδεση 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης η συσκευή 
μπορεί να προκαλέσει τραύματα!  
Πριν από την εγκατάσταση συγκρίνετε τα στιχεία του 
τοπικού ηλεκτρικού δικτύου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της συσκευής (βλέπε την αναγνωριστική πινακίδα). 
Συνδέστε τη συσκευή μόνο αν αυτά είναι πλήρως συμβατά!  
Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε κατάλληλα 
εγκατεστημένες μονές πρίζες με τον επαφέα ασφάλειας.  
 

• Ηλεκτρικο κύκλωμα υποδοχών πρέπει να προστατευτεί από τουλάχιστον 16A. 
Να συνδέετε τη συσκευή μόνο αμέσως σε μια πρίζα τοίχου, δε μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε πολύπριζες ή πολλαπλές πρίζες. 
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5.2 Χρήση 
 
Προετοιμασία της καφετιέρας 
 

• Αφαιρέστε το καπάκι και το καλάθι φίλτρου καθώς και τον αγωγό ανύψωσης από τη 
δεξαμενή νερού.  

• Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 
6 «Καθαρισμός και αφαλάτωση».  

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Ποτέ μη βυθίζετε το κάτω μέρος της συσκευής στο νερό!  

 
Προετοιμασία καφέ 
 

• Γεμίστε το δοχείο με κρύο νερό (ποσότητα νερού που απαιτείται να διαβαστεί στον 
δείκτη στάθμης). Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό για την προετοιμασία του 
καφέ! 

• Λάβετε υπόψη την ελάχιστη ποσότητα νερού που χρειάζεται για την 
προετοιμασία καφέ. Αυτή είναι ως εξής: 

 

για το μοντέλο  A190148 → 20 φλιτζάνια→ 3,0 λίτρα 
για το μοντέλο  A190167 → 30 φλιτζάνια→ 4,5 λίτρα 
για το μοντέλο  A190198 → 40 φλιτζάνια→ 6,0 λίτρα 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν η δεξαμενή νερού είναι άδεια. Μη γεμίζετε 
την καφετιέρα με νερό πάνω από την υψηλότερη ένδειξη στάθμης υγρών!  

 

• Προκειμένου να τοποθετήσετε τη διάταξη του καλαθιού φίλτρου βάλτε τον αγωγό 
ανύψωσης στην οπή του καλαθιού και τοποθετήστε τα δύο στοιχεία στη δεξαμενή. 
Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός ανύψωσης έχει εισέλθει το κέντρο της θερμαινόμενης 
λεκάνης τσο πυθμένα της δεξαμενής.  

• Ανάλογα με την ποσότητα του καφέ εγκαταστήστε τον κατάλληλο διανομέα νερού 
(12 mm ή 6 mm) ως επέκταση του αγωγού ανύψωσης στο καλάθι φίλτρου.  

ΟΔΗΓΙΑ! 
Η βέλτιστη κατασκευή του φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα επιτρέπει την 
παρασκευή καφές τόσο με χαρτινό φίλτρο, καθώς και χωρίς αυτό. 

 
Προτείνουμε το κατάλληλο στρογγυλό χάρτινο φίλτρο BARTSCHER A190009 ή 
A190009250 για μοντέλα Bartscher PRO II 40T (A190148) + Bartscher Pro II 60T 
(A190167) και το κατάλληλο στρογγυλό χάρτινο φίλτρο A190011 ή A190011250 για 
μοντέλο Bartscher PRO 100T II (A190198). 
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• Σύμφωνα με τις προτιμήσεις, μπορείτε να 
τοποθετήσετε έναν κατάλληλο χάρτινο φίλτρο 
στο καλάθι φίλτρου ή να φτιάξετε καφέ χωρίς τη 
χρήση του χάρτινου φίλτρου. 

• Προσθέστε χοντροκομμένο αλεσμένο καφέ μέσα 
στο καλάθι φίλτρου (περ. 5 g ανά φλιτζάνι). 

ΟΔΗΓΙΑ! 
Η συνιστώμενη ποσότητα του καφέ μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, κατά προτίμηση. 

 

 

• Τοποθετήστε το καπάκι στην καφετιέρα και κλείστε το με λογχοειδή σύνδεσμο. 

• Ενεργοποιήστε την καφετιέρα θέτοντας το διακόπτη στη θέση ON/OFF στη θέση «Ι». 
Ανάβει η τοποθετημένη στο διακόπτη η κόκκινη ενδεικτική λυχνία που δείχνει ότι η 
συσκευή λειτουργεί και έχει αρχίσει κύκλος παρασκευής καφέ.  

 ΚΑΥΤΌΣ ΥΔΡΑΤΜΌΣ! Κίνδυνος εγκαύματος! 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ποτέ μην αφαιρείτε το 
καπάκι της συσκευής. Ο καυτός ατμός που διαφεύγει 
μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα χέρια, στα μπράτσα ή 
στο πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια του κύκλου παρασκευής 
καφέ από τις οπές αποστράγγισης ατμού διαφεύγει ο 
καυτός ατμός, πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με αυτήν την 
περιοχή του καπακιού.  

 

• Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου παρασκευής καφέ ανάβει η πράσινη ενδεικτική 
λυχνία της διατήρησης θερμοκρασίας , η ισχύς μειώνεται αυτόματα και ο καφές 
διατηρείται σε θερμοκρασία σερβιρίσματος μέχρι που ο διακόπτης ON/OFF θα τεθεί 
στη .θέση «O» ή αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα.  

ΟΔΗΓΙΑ! 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής καφέ αφαιρέστε από τη 
δεξαμενή νερού το καλάθι φίλτρου με τα υπολείμματα του καφέ. Αυτό βοηθά 
στη διατήρηση μιας καλής γεύσης του καφέ. 

 ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Κίνδυνος εγκαύματος! 
Το καλάθι του φίλτρου, ο αγωγός ανύψωσης και τα υπολείμματα 
καφέ στο τέλος του κύκλου παρασκευής είναι καυτά. Πρέπει να 
χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια για να τα αφαιρέσετε!  
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� Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με προστασία υπερθέρμανσης/ξηρής 
λειτουργίας. Αν η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί κατά λάθος χωρίς υγρό ή με μια 
μικρή ποσότητα υγρού, αρχίζει η εκκίνησή της και η μονάδα κλείνει αυτόματα. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης της 
προστασίας υπερθέρμανσης και της 
απενεργοποίησης της συσκευής, πρέπει να 
αποσυνδέσετε την από το ηλεκτρικό ρεύμα 
(τραβήξτε το βύσμα!) και αφήστε την να 
κρυώσει. 

Αφαιρέστε τη βάση και πατήστε το κουμπί 
RESET στη βάση της καφετιέρας. 

Καφετιέρα είναι ξανά έτοιμη για χρήση. 

 
 
 

 

 
 
Σερβίρισμα καφέ 
 

• Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή ποτήρι κάτω από τη στρόφιγγα, πιέστε τον λίγο προς τα 
κάτω και κρατήστε μέχρι η επιθυμητή ποσότητα καφέ θα βρεθεί στο φλιτζάνι. 

• Αφήστε τη στρόφιγγα, ο οποίος αυτόματα κλείνει. 

• Για να υπάρχει σταθερή ροή το μοχλό της στρόφιγγας πατήστε εντελώς κάτω. 

ΟΔΗΓΙΑ! 
Χάρη στο γεγονός ότι η στρόφιγγα είναι τοποθετημένη πιο πάνω, τα 
υπολείμματα το καφέ παραμένουν στον πυθμένα της δεξαμενής νερού 
και δεν περνάνε στον καφέ που σερβίρεται. 

 
• Όταν η συσκευή βρίσκεται στην κανονική θέση και από τη στρόφιγγα δεν ρέει καφές, 

τραβήξτε το βύσμα και, εάν είναι αναγκαίο, μετά που η συσκευή θα κρυώσει, μπορεί 
να ξαναγεμιστεί με φρέσκο νερό. 

 
 
Οδηγίες και συμβουλές 
 

• Πριν από την έναρξη παρασκευής της επόμενης παρτίδας καφέ, προκειμένου να 
κρυώσει η συσκευή πρέπει να ξεπλυθεί καλά με κρύο νερό.  

• Σταγόνες που σχηματίζονται κατά την αφαίρεση του καλαθιού φίλτρου και την 
απομάκρυνση των υγρών υπολείμματων του καφέ πρέπει να συλλέγονται από το 
καπάκι της καφετιέρας. 

• Σ’ αυτή την καφετιέρα μπορείτε επίσης να ζεστάνετε νερό. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού 
με κρύο νερό, τοποθετήστε τον αγωγό ανύψωσης και τον καθαρισμένο καλάθι 
φίλτρου. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, όπως για την παρασκευή του καφέ. 
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• Τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση «O», μόλις τελειώσει ο κύκλος παρασκευής 
του καφέ.  

• Τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα, μόλις το νερό στη δεξαμενή είναι λιγότερο 
από 4 φλυτζάνια. 

ΟΔΗΓΙΑ! 
Αν η καφετιέρα δεν χρησιμοποιείται πλέον, αφαιρέστε τον αγωγό ανύψωσης, 
αλλιώς μπορεί να μπλοκαριστεί στη θερμαινόμενη λεκάνη. 

 

6. Καθαρισμός και αφαλάτωση 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή με 
τον διακόπτη ON/OFF και αποσυνδέστε την παροχή 
ρεύματος (βγάλτε το βύσμα!). Περιμένετε η συσκευή να 
κρυώσει. 
Ποτέ μην καθαρίσετε τη συσκευή με νερό υπό πίεση! 
Δώστε προσοχή το νερό να μην διαπεράσει στη συσκευή. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Ποτέ μην πλύνετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της στο πλυντήριο πιάτων. 
Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό της επιφάνειας αιχμηρά αντικείμενα ή 
λειαντικά καθαριστικά. 

 
Καθημερινός καθαρισμός 
 

o Πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε επόμενη χρήση η συσκευή θα πρέπει 
να καθαρίζεται καλά. 

o Καθαρίστε το καλάθι φίλτρου, το καπάκι και τον αγωγό ανύψωσης με ζεστό νερό και 
ήπιο, διαθέσιμο στην αγορά καθαριστικό για επαγγελματικές καφετιέρες. 
Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

o Όλα τα καθαρισμένα μέρη πρέπει να ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό για να 
αφαιρέσετε τα υπολείμματα του απορρυπαντικού.  

o Η δεξαμενή νερού πρέπει να διατηρείται απαλλαγμένη από οποιαδήποτε ιζήματα και 
υπολείμματα του καφέ. Μπορεί εύκολα να καθαριστεί εσωτερικά με ένα ήπιο 
απορρυπαντικό και σφουγγάρι για κατσαρόλες. 

o Για να καθαρίσει η στρόφιγγα, μετά τη χρήση προσθέστε στην καφετιέρα μικρή 
ποσότητα ζεστού νερού και βγάλτε το μέσω της στρόφιγγας. 
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o Για τον καθαρισμό αφαιρέστε τη βάση και το 
δίσκο αποστράγγισης, τραβώντας προς τα 
επάνω τη δεξαμενή νερού.  

o Πλύνετε τα μέρη που έχετε αφαιρέσει με 
ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. 
Ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό. 

 
o Σκουπίστε απ’ έξω τη δεξαμενή νερού με ένα μαλακό υγρό πανί. 

o Στο τέλος στεγνώστε όλα τα καθαρισμένα μέρη με ένα μαλακό πανί. 
 
Βδομαδιαίος καθαρισμός 
 

Δείκτης στάθμης 
 

o Ο γυάλινος σωλήνας του δείκτη στάθμης μπορεί να καθαριστεί στο εσωτερικό με 
μια συνημμένη βούρτσα. 

o Πρώτα ξεβιδώστε το πώμα του δείκτη στάθμης (α). 
o Στη συνέχεια, τραβήξτε το γυάλινο σωλήνα (b). 
o Αφαιρέστε από το γυάλινο σωλήνα το κατώτερο 

παρέμβυσμα (b) και καθαρίστε το προσεκτικά με τη 
βούρτσα καθαρισμού που περιλαμβάνεται στο σετ. 

o Στο τέλος εγκαταστήστε ξανά και προσεκτικά το 
παρέμβυσμα στο κάτω άκρο του υάλινου σωλήνα 
και τοποθετήστε το σωλήνα στην υποδοχή του 
δείκτη στάθμης. 

o Σφίξτε ξανά το πώμα (α) στον δείκτη στάθμης. 
 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Βεβαιωθείτε αν ο γυάλινος σωλήνας έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή του. 
 
Στρόφιγγα  
 

o Σε περίπτωση καθημερινής χρήσης, ο μηχανισμός της 
στρόφιγγας πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά μία 
φορά την εβδομάδα, όταν η καφετιέρα χρησιμοποιείται 
λιγότερο - πιο σπάνια. 

o Για να καθαρίσετε τη στρόφιγγα, ξεβιδώστε το πάνω 
μέρος της υποδοχής (c). Καθαρίστε τη στρόφιγγα, και 
τη σύνδεση μεταξύ της στρόφιγγας και της συσκευής 
με τη βοήθεια μιας μικρής βούρτσας φιάλης. Ξεπλύνετε 
το αφαιρεμένο τμήμα της στρόφιγγας και βιδώστε το 
πίσω στη συσκευή. 

 

α 

b 

c 
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Θερμαινόμενη λεκάνη 
 

o Η θερμαινόμενη λεκάνη πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά κάθε εβδομάδα, κυρίως 
με την καθημερινή χρήση της συσκευής. 

o Μεταξύ των αξεσουάρ που παρέχονται με τη συσκευή είναι μια ξύστρα για την 
αφαίρεση ιζημάτων πέτρας για τον καθαρισμό της θερμαινόμενης λεκάνης στον 
πυθμένα της δεξαμενής. 

ΟΔΗΓΙΑ! 
Πάντα να χρησιμοποιείτε μόνο τη ξύστρα για την αφαίρεση ιζημάτων από την 
πέτρα που περιλαμβάνεται στο σετ! 

 

o Πάνω στη θερμαινόμενη λεκάνη 
τοποθετήστε πανί από εμποτισμένο 
με σαπούνι μαλλί χάλυβα ή λεπτό 
πανί καθαρισμού.  

o Εισάγετε το στενό άκρο της ξύστρας 
για την αφαίρεση των ιζημάτων από 
τη θερμαινόμενη λεκάνη. 

o Με διαδοχικές αναστροφές της ξύστρας η 
θα καθαριστεί η θερμαινόμενη λεκάνη. 
Όταν είναι καθαρή, το μέταλλο λάμπει. 

 

o Μετά τον καθαρισμό η δεξαμενή νερού πρέπει να ξεπλένεται καλά έτσι ώστε να 
απομακρυνθούν όλα υπολείμματα από σαπούνια και καθαριστικά.  

 
Αφαλάτωση 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να εξασφαλίσετε την 
καλή ποιότητα του καφέ, η καφετιέρα πρέπει τακτικά να αφαλατώνεται.  
Τα παράπονα δεν θα ληφθούν υπόψη αν η καφετιέρα δεν αφαλατώνεται 
τακτικά όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσεως.  
Αυτού του είδους οι καταγγελίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση! 

 

o Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED της 

αφαλάτωσης . Ανάλογα με την σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται, η 
ενδεικτική λυχνία μπορεί να ανάβει μετά από έναν αριθμό κύκλων παρασκευής 
καφέ, πράγμα που σηματοδοτεί την ανάγκη για τη λεπτομερή  αφαλάτωση της 
συσκευής. Την ίδια στιγμή αντιδρά η προστασίας από την υπερθέρμανση και 
τερματίζεται η λειτουργία της καφετιέρας. 

o Για την αφαλάτωση της συσκευής σας συνιστούμε τη χρήση του αφαλατωτή «Ουσία 
γρήγορης αποσκωρίωσης για καφετιέρες»:  
 

Κωδ. είδους: 190065, μονάδα συσκευασίας: 30 σακούλες ανά 15 g). 

Ξύστρα για 
την αφαίρεση 
ιζημάτων 
πέτρας 

Θερμαινόμενη 
λεκάνη 
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 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης αλάτων μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς 
επιτήρηση!  
Κατά τη διάρκεια της αφαλάτωσης να φοράτε γάντια και προστατευτικά γυαλιά 
για να προστατευτείτε τον εαυτό σας από πιτσιλιές του διαλύματος 
αφαλάτωσης. 

 
o Η αφαλάτωση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες 

κατευθυντήριες οδηγίες: 

- Διαλύστε το περιεχόμενο της σακούλας (15 g) σε περ. 5 λίτρα νερού. 
- Βάλτε τον αγωγό ανύψωσης στο κέντρο του καλαθιού φίλτρου και τοποθετήστε τον 

στη δεξαμενή νερού. Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός ανύψωσης έχει ενσωματωθεί καλά 
στην θερμαινώμενη λεκάνη. 

- Προσθέστε το διάλυμα αφαλάτωσης μέσα στη δεξαμενή νερού της καφετιέρας. 
Τοποθετήστε το καπάκι στη δεξαμενή νερού και ενεργοποιήστε τη συσκευή. 

- Εκτελέστε έναν κύκλο παρασκευής καφέ και αφήστε την καφετιέρα 
ενεργοποιημένη για περ. 15 λεπτά. 

- Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το νερό από τη δεξαμενή 
μέσω τη στρόφιγγα σε ένα κατάλληλο δοχείο το διάλυμα αφαλάτωσης. 

- Μετά την αφαλάτωση, κάντε τουλάχιστον τρεις φορές κύκλος παρασκευής καφέ 
με φρέσκο νερό για να απομακρυνθεί οποιοδήποτε υπόλοιπο του διαλύματος 
αφαλάτωσης. 

- Προσθέστε λίγο νερό μέσα στη δεξαμενή νερού και βγάλτε το σε ένα κατάλληλο 
δοχείο μέσω της στρόφιγγας, προκειμένου να τη ξεπλύνετε. 

- Ξεπλύνετε καλά με ζεστό του νερού τη δεξαμενή νερού, τον αγωγό ανύψωσης, 
το καλάθι φίλτρου και το καπάκι.  

- Στο τέλος στεγνώστε όλα τα καθαρισμένα μέρη με ένα μαλακό πανί. 
 

o Μετά την αφαλάτωση, η καφετιέρα, μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν πατήσετε το 
κουμπί RESET που βρίσκεται στη βάση της συσκευής. Μετά την εκκίνηση η κόκκινη 
ενδεικτική λυχνία αφαλάτωσης δεν ανάβει πια.  

o Η καφετιέρα είναι τώρα ξανά έτοιμη για χρήση. 

o Μετά την αφαλάτωση, πλύνετε καλά τα χέρια σας. 
 
 
Φύλαξη της συσκευής 
 

o Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πολύ καιρό πρέπει να την καθαρίσετε 
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες και να τη φύλάξετε στο μέρος στεγνό, 
καθαρό και προστατευμένο από πάγος, ήλιο και παιδιά. Μην βάλετε κανένα βαρύ 
αντικείμενο πάνω στη συσκευή. 
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7. Πιθανές βκλάβες 
 

Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία. 
Με βάση την παρακάτω πίνακα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης 
διαταραχής λειτουργίας πριν να καλέσετε την υπηρεσία σέρβις ή να επικοινωνήσετε με τον 
πελάτη. 
 

Πρόβλημα Αιτία Επίλυση 

Η συσκευή είναι 
ενεργοποιημένη αλλά 
η κόκκινη λυχνία δεν 
ανάβει. 

• Το φις δεν είναι βαλμένη 
σωστά στην πρίζα. 

• Αποσυνδέστε την 
ηλεκτρική ασφάλεια  

• Χαλασμένη λυχνία 
 

• Χαλασμένος διακόπτης 

• Να βάλετε το φις σψστά στην 
πρίζα.  

• Ελέγξτε την ασφάλεια, ελέγξτε 
τη συσκευή σε μια άλλη πρίζα.  

• Επικοινωνήστε με τον πωλητή 
της συσκευής 

• Επικοινωνήστε με τον πωλητή 
της συσκευής 

Κατά λειτουργία  
λάμπει η κόκκινη 
λυχνία αφαίρεση 
ιζήματος.  

• Η συσκευή έχια πολλά 
ιζήματα. 

• Βγάλτε το φις. Αφήστε τη συσ-
κευή να ψύξει και επομένως 
αφαιρέστε τη συσκευή σύμφωνα 
με τις οδηγίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6 «Καθαρισ 
και αφαλάτωση»“ 

Η συσκευή είναι ενεργ-
οποιημένη, η λυχνία 
τροφοδοσίας μέσα  
στο διακόπτη ON/ 
OFF λάμπει, αλλά η 
συσκευή δεν ζεσταίνει. 

• Χαλασμένο εξάρτημα 
θέρμανσης. 

• Χαλασμένος 
θερμοστάτης  

• Επικοινωνήστε με τον πωλητή 
της συσκευής 

• Επικοινωνήστε με τον πωλητή 
της συσκευής 

Η συσκευή 
απενεργοποιείται. 

• Ενεροποιημένη 
προστασία από 
υπερθέρμανση 

 
 
 
 

• Η συσκευή έχια πολλά 
ιζήματα. 

• Βγάλτε το φις και αφήστε τη 
συσκευή να κρυώσει. Βγάλτε  
τη βάση και πατήστε το κουμπί 
RESET στο κάτο μέρος της 
συσκευής. Διατηρήστε την κατά-
λληλη στάθμη γέμισης της συσ-
κευής με το νερό.  

• Αφαιρέστε τα ιζήματα από τη 
συσκευή σύμφωνα με τςι 
οδηγίες που αναφέρονται στην 
6 «Καθαρισ και αφαλάτωση» 

Η πράσινη λυχνία 
δεν ανάβει. 

• Η διαδικασία ζεστάματος/ 
βρασμού δεν έχει 
τελειώσει ακόμη 

• Χαλασμένος 
θερμοστάτης 

• Περιμένετε να τελιώσει η 
διαδικασία απολύτως.  

 
• Επικοινωνήστε με τον πωλητή 
της συσκευής 
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Πρόβλημα Αιτία Επίλυση 

Η ασφάλεια απενεργ-
οποιείτα αμέσως μετά 
από ενεργοποίηση  
της συσκευής. 

• Βραχυκύκλωμα 
 

• Επικοινωνήστε με τον πωλητή 
της συσκευής 

Αν όμως δεν δύναται αν αφαιρέσετε τα προβλήματα: 

- μην ανοίξετε το σώμα της συσκευής, 
- ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή επικοινωνήστε με τον 

πωλητή της συσκευής ενώ πρέπει να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:  
� τύπος δυσλειτουργίας,  
� κωδικό του προϊόντος και της σειράς (αναγνωρίστε τα από την 

αναγνωριστική πινακίδα που βρίσκεται από πίσω της συσκευής). 
 

8. Ανακύκλωση 
 

Παλιές συσκευές 
 

Όταν θα τερματιστεί η χρήση της συσκευής, το παλιό προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί 
σύμφωνα με διατάξεις ισχούσες στη συγκεκριμένη χώρα. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε 
με ειδική εταιρία ή να έρθετε σε επαφή με υπεύθυνους δήμου στο θέμα της ανακύκλωσης. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Για να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις και κίνδυνοι, 
πρέπει, πριν παραδώσετε τη συσκευή για την ανακύκλωση, 
να εξασφαλίσετε να μην μπορεί να ξαναλειτουργίσει. Γι’ 
αυτό το σκοπό πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από 
την παροχή ηλεκτρισμού και να κόψετε το καλώδιο. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
 

 

Κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης πρέπει 
να τηρούνται κατάλληλοι κρατικοί ή τοπικοί 
κανονισμοί. 
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