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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Κίνδυνος!
Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία 
με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. 
• Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικα-

θίσταται ποτέ από τον χρήστη γιατί η αντικατάσταση απαι-
τεί τη χρήση ειδικών εργαλείων. 

• Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ή 
για την αντικατάστασή του, απευθυν-
θείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του 
κατασκευαστή έτσι ώστε να αποφύγετε 
κάθε πιθανό κίνδυνο.

• Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό: η συσκευή 
είναι ηλεκτρική.

• Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και κατεβάστε το γενικό 
διακόπτη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφή-
νετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη.

• Όπως και για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, να είσαστε 
προσεκτικοί κατά τη χρήση της μηχανής τους καφέ, ειδικά 
όταν υπάρχουν παιδιά. 

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί 
στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστι-
κών της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος 
με ελάχιστη παροχή 10Α και εφοδιασμένη με κατάλληλη 
γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδε-
χόμενα ατυχήματα που οφείλονται στην απουσία γείωσης 
από την εγκατάσταση.

• Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του 
φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο 
ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.

• Κατά την πλήρωση του δοχείου και την αφαίρεση της κα-
νάτας από τη συσκευή, προσέξτε να μην χύσετε υγρά πάνω 
στο φις και στο ηλεκτρικό καλώδιο.

 Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί εγκαύματα.
• Η παρούσα συσκευή κατασκευάστηκε για την “παρασκευή 

καφέ”.  Χρησιμοποιείτε προσεκτικά τη συσκευή για να απο-
φύγετε εγκαύματα από νερό ή ατμό.

• Κατά τη διάρκεια της χρήσης μην αγγίζετε τις θερμές επι-
φάνειες της συσκευής. Χρησιμοποιείτε τους διακόπτες ή τις 
χειρολαβές.

• Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά πόδια ή χέ-
ρια.

• Η θερμαινόμενη βάση παραμένει ζεστή ακόμα και μετά τη 
χρήση της συσκευής. 

 Προσοχή!
Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή 
βλάβες στη συσκευή. 
• Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που 

οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και ανεύθυνη χρή-
ση.

• Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, 
σβήστε την αποσυνδέοντας το φις του ηλεκτρικού καλω-
δίου. Για ενδεχόμενες επισκευές, απευθυνθείτε μόνο στο 
εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή και ζητήστε τη 
χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση της παραπά-
νω οδηγίας, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω 
και από άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες 
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την 
προϋπόθεση να παρακολουθούνται και 
να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή 
χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση 
των σχετικών κινδύνων. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή. 

 Ο καθαρισμός και η συντήρηση από 
πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γί-
νεται από παιδιά αν δεν είναι πάνω από 
την ηλικία των 8 ετών και αν δεν επιτη-
ρούνται. Να φυλάσσετε τη συσκευή και 
το καλώδιο μακριά από τα παιδιά κάτω 
ηλικίας κάτω των 8 ετών.

•  Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την 
ακεραιότητα της συσκευής και την απουσία βλαβών. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και 
απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

•  Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ 
κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά γιατί 
αποτελούν πιθανές εστίες κινδύνου.

•  Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιφάνεια εργασίας μακριά 
από βρύσες νερού, νεροχύτες και πηγές θερμότητας. 

•  Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή σε χώρο που μπορεί να 
φτάσει σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0°C (αν το νερό 
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παγώσει, η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβες). 

Σημαντικό:
Το σύμβολο αυτό επισημαίνει συμβουλές και πληροφορίες που 
είναι σημαντικές για το χρήστη. 
•  Διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν 

εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνον 
έτσι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη 
ασφάλεια χρήσης.

•  Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστι-
κά για οικιακή χρήση. 

 Δεν προορίζεται για χρήση σε: κουζίνες 
προσωπικού καταστημάτων, γραφείων 
και άλλων περιβαλλόντων εργασίας, σε 
φάρμες, από πελάτες σε ξενοδοχείο, μο-
τέρ και άλλες δομές υποδοχής τύπου bed 
and breakfast

 Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται 
ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.

•  Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
(CE) Αρ.1935/2004 που αφορά υλικά και αντικείμενα που 
έρχονται σε επαφή με τα διατροφικά προϊόντα.

•  Μετά την τοποθέτηση της συσκευής στην επιφάνεια εργα-
σίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος περίπου 5 cm ανάμε-
σα στις επιφάνειες της συσκευής, στα πλευρικά τοιχώματα 
και στο πίσω μέρος και ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 20 
cm πάνω από τη μηχανή του καφέ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Α. Γυάλινη κανάτα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
B. Θερμική κανάτα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
C. Μεζούρα
D. Δείκτης στάθμης νερού
E. Καπάκι
F. Υποδοχή πλήρωσης νερού
G. Θήκη υποδοχής φίλτρου για γαλλικό καφέ
Η. Σταθερό φίλτρο (αν υπάρχει) ή χάρτινο φίλτρο
Ι. Βάση (θερμαινόμενη, μόνο στα μοντέλα με γυάλινη κανάτα)

Μοντέλα με διακόπτη:
L.  Πλήκτρο AROMA
M. Πλήκτρο  On/stand by

Ήλεκτρονικά μοντέλα:
N. Οθόνη
O.  Πλήκτρο /AUTO με ενδεικτική λυχνία
P.   Ρύθμιση ρολογιού/πλήκτρο ρολογιού
Q.   Πλήκτρο My aroma
R.  Πλήκτρο αφαλάτωσης
S. Φίλτρο δοχείου νερού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ  (ΜΟΝΟ ΣΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ) 
Όταν ανάβετε τη συσκευή για πρώτη φορά, το ρολόι θα εμφα-
νίσει 12:00. Για να ρυθμίσετε το ρολόι πατήστε το κουμπί  
Timer/clock button (P) για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.
Πατώντας μία φορά το πλήκτρο  Timer/clock (P) αυξάνεται 
κατά ένα λεπτό, συνεχίστε να πατάτε για μεγαλύτερη ταχύτη-
τα. Μετά από 3 δευτερόλεπτα που ο χρήστης δεν πατά κανένα 
κουμπί, το ρολόι έχει ρυθμιστεί και η συσκευή μπαίνει σε ενεργό 
τρόπο λειτουργίας.

ΡΥΘΜΙΣΉ ΤΟΥ TIMER (ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟ-
ΝΤΕΛΑ)
Αν ο χρονοδιακόπτης δεν έχει ρυθμιστεί, η προεπιλογή του είναι 
στις 6:00. 
Για να ρυθμίσετε το timer πατήστε το κουμπί  Timer/clock (P).
Όταν είναι ενεργοποιημένη ο τρόπος ρύθμισης του timer  το 
εικονίδιο του ρολογιού θα είναι στο on. Πατώντας μία φορά το 
πλήκτρο  Timer/clock (P) αυξάνεται κατά ένα λεπτό, συνεχί-
στε να πατάτε για μεγαλύτερη ταχύτητα. Μετά από 3 δευτερόλε-
πτα που ο χρήστης δεν πατά κανένα κουμπί, ο χρονοδιακόπτης 
timer έχει ρυθμιστεί και η συσκευή μπαίνει σε ενεργό τρόπο 
active mode, ενώ το εικονίδιο clock είναι σβηστό στο off.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΦΕ  
Σημαντικό:   την πρώτη φορά που θα φτιάξετε καφέ, πρέ-

πει να πλύνετε όλα τα εξαρτήματα και να ξεβγάλετε τα εσωτερικά 
κυκλώματα της μηχανής φτιάχνοντας τουλάχιστον δύο κανάτες 
καφέ χωρίς να χρησιμοποιήσετε αλεσμένο καφέ.
• Ανοίξτε το καπάκι (E) στο πάνω μέρος και χρησιμοποιήστε 

την κανάτα για να ρίξετε καθαρό κρύο νερό στην υποδοχή 
πλήρωσης νερού (F) (εικ.2) μέχρι το σημείο που υποδεικνύ-
εται για τον αριθμό φλιτζανιών καφέ που θέλετε να φτιά-
ξετε. Ελέγξτε τη στάθμη νερού στο δοχείο από τη θυρίδα 
στάθμης (D) (εικ.3). Συνιστάται να χρησιμοποιείται την 
κανάτα που παρέχεται ως μετρητή καθώς η μέγιστη χωρη-
τικότητα της κανάτας και του δοχείου είναι η ίδια. 

• Τοποθετήστε το μόνιμο φίλτρο (H) (αν υπάρχει) στη θήκη 
του φίλτρου (G) (εικ. 4). Στις εκδόσεις χωρίς μόνιμο φίλτρο, 
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χρησιμοποιήστε το φίλτρο χαρτιού (μέγεθος (1x4). 
• Τοποθετήστε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο χρησιμοποι-

ώντας τη διατιθέμενη μεζούρα (C) και απλώστε τον ομοιό-
μορφα (εικ.5). Ανατρέξτε στον πίνακα για τις συνιστώμενες 
ποσότητες.  Χρησιμοποιήστε αλεσμένο καφέ καλής ποιότη-
τας, μέσης άλεσης και συσκευασμένο για μηχανές γαλλικού 
καφέ.

Συνιστώμενες ποσότητες: 
Αρ.φλιτζανιών   Αρ. μεζουρών  (*)

10
8
6
4
2

10
8
6
4
2   

(*) 1 μεζούρα γεμάτη ως το χείλος = 1 κουταλιά της σούπας (5 g)

Οι ποσότητες που αναγράφονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές 
και πρέπει να ρυθμίζονται ανάλογα με τις προσωπικές προτιμή-
σεις και την ποιότητα του καφέ: ποτέ μην ξεπερνάτε τη μέγιστη 
στάθμη των 10 μεζουρών. Η ποιότητα του χαρμανιού επηρεάζει 
σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα: επομένως συνιστάται να δο-
κιμάσετε διάφορες ποιότητες καφέ ώστε να βρείτε εκείνη που 
ταιριάζει περισσότερο στις προτιμήσεις σας. 
• Μοντέλα με γυάλινη κανάτα (A): κλείστε το καπάκι (E) 

στο πάνω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε την κλειστή 
κανάτα επάνω στη βάση (εικ. 6). 

• Μοντέλα με θερμική κανάτα (B): πριν τοποθετήστε την 
κανάτα πάνω στη βάση, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι 
κλειστό (εικ.7). 

• Μοντέλα με ηλεκτρονικό χειρισμό:  Η γεύση του καφέ 
μπορεί να βελτιωθεί πιέζοντας το πλήκτρο  My 
aroma (Q). Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί μία διαδικασία 
διήθησης που απελευθερώνει νερό στο φίλτρο πιο αργά ή 
πιο γρήγορα. Το αργό φιλτράρισμα βελτιώνει την γεύση και 
το άρωμα του καφέ. Επιλέξτε διαφορετική γεύση, πατήστε 
το κουμπί  My aroma (Q) και μπορείτε να επιλέξετε 
μεταξύ τριών διαφορετικών επιλογών.   

 Για να ξεκινήσει η διαδικασία BREW πατήστε το κουμπί 
/AUTO (O) (εικ. 8).  Η λευκή ενδεικτική λυχνία (K) δείχνει 
ότι η καφετιέρα λειτουργεί και στην οθόνη εμφανίζεται η 
ένδειξη “BREW”.  Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα 
(μπιπ) στην αρχή της παροχής, ενώ εκπέμπει 3 μπιπ επιση-
μαίνοντας το τέλος. 

 Ελαφρύς

 Μέτριος

 Δυνατός

• Αυτόματος τρόπος: Από τον ενεργό τρόπο ο χρήστης 
μπορεί να ενεργοποιήσεις τον τρόπο λειτουργίας AUTO πα-
τώντας συνεχόμενα για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, 
το κουμπί /AUTO (O) (εικ.8). Το εικονίδιο του ρολογιού θα 
ανάψει. Θα ξεκινήσει η διαδικασία BREW στον προκαθορι-
σμένο χρονοδιακόπτη.

• Μοντέλα με διακόπτη:  Πατήστε το κουμπί  On/stand 
(M) (εικ.9).  Η ενδεικτική λυχνία πάνω στο διακόπτη δείχνει 
ότι η καφετιέρα λειτουργεί.  Ο καφές αρχίζει να τρέχει σε 
λίγα δευτερόλεπτα. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα 
(μπιπ) στην αρχή της παροχής, ενώ εκπέμπει 3 μπιπ επιση-
μαίνοντας το τέλος. Η γεύση του καφέ μπορεί να βελτιω-
θεί πιέζοντας το πλήκτρο AROMA (L).  Αυτή η λειτουργία 
ενεργοποιεί μία διαδικασία διήθησης που απελευθερώνει 
νερό στο φίλτρο πιο αργά. Το αργό φιλτράρισμα βελτιώνει 
την γεύση και το άρωμα του καφέ.  Για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο my aroma (θα ανάψει η 
ενδεικτική λυχνία). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, 
πιέστε και πάλι το πλήκτρο. Η χρήση του πλήκτρου AROMA 
συνιστάται σε περίπτωση που δεν θέλετε να φτιάξετε μια 
ολόκληρη κανάτα καφέ. 

• Σε μοντέλα με γυάλινη κανάτα:  εάν αφήσετε το πλή-
κτρο  On/stand by (M) πατήστε αφού ολοκληρωθεί η δι-
ήθηση, η βάση θα κρατήσει τον καφέ στην ιδανική θερμο-
κρασία. Η συσκευή σβήνει αυτόματα 40 λεπτά μετά από την 
παρασκευή του καφέ. Σβήστε το πιάτο, πατήστε το κουμπί 

 On/stand by (M) ξανά.
•  Είναι αναμενόμενο η συσκευή να ελευθερώνει λίγο ατμό 

ενώ τρέχει ο καφές.
•  Για νέο κύκλο παρασκευής, σβήστε τη συσκευή πατώντας 

το πλήκτρο on/off και επανεκκινήστε.
• Μοντέλα με θερμική κανάτα: για να ρίξετε τον καφέ, 

πατήστε το κουμπί όπως φαίνεται στην εικόνα 10. Για να 
αφαιρέσετε εντελώς το καπάκι, στρέψτε το καπάκι όπως 
δείχνει η εικ.7.   Μόλις ολοκληρωθεί η διήθηση, η συσκευή 
σβήνει αυτόματα.  

•  Για νέο κύκλο παρασκευής, σβήστε τη συσκευή πατώντας 
το πλήκτρο  On/stand by (M) και επανεκκινήστε.

Σημαντικό: αφαιρώντας την κανάτα πριν η μηχανή ολο-
κληρώσει την παραγωγή του καφέ, η παραγωγή του καφέ δεν 
διακόπτεται, αλλά μπλοκάρει απλώς η ροή του στην κανάτα. Σε 
περίπτωση που θέλετε να σερβίρετε αμέσως λίγο καφέ, συνιστά-
ται να επαναφέρετε γρήγορα την κανάτα στη θέση της για να 
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αποφύγετε ενοχλητικές υπερχειλίσεις. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ 
Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, 
σβήστε τη μηχανή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφή-
στε τη μηχανή να κρυώσει. 
• Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύ-

τες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μα-
λακό πανί.  

• Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό. η συσκευή 
είναι ηλεκτρική.

• Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο φίλτρο δοχείου νερού (S) 
από το καπάκι (E). Εν ανάγκη καθαρίστε το. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
Αν το νερό στην περιοχή σας είναι σκληρό, σχηματίζονται άλατα 
με την πάροδο του χρόνου.  Τα άλατα μπορούν να επηρεάσουν 
τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Συνιστάται να αφαλατώνετε 
την καφετιέρα κάθε 40 κύκλους καφέ.  
Μοντέλα με ηλεκτρονικά χειριστήρια: Όταν  το πλήκτρο 
Αφαλάτωση (R) αναβοσβήνει (εικ.11), (περίπου κάθε 40 κύ-
κλους) θα πρέπει να αφαλατώσετε τη συσκευή. 
Μοντέλα με διακόπτη: Όταν τα πλήκτρα Aroma (L) και  
On/stand by (M) αναβοσβήνουν ταυτόχρονα (εικ. 12), (περίπου 
κάθε 40 κύκλους) θα πρέπει να αφαλατώσετε τη συσκευή. 
• Η συσκευή κάνει αυτόματη επαναφορά μετά την αφαλάτω-

ση.
• Για την αφαλάτωση χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για 

μηχανές γαλλικού καφέ που θα βρείτε στην αγορά.
• Αραιώστε μέσα στην κανάτα το προϊόν ακολουθώντας τις 

οδηγίες πάνω στη συσκευασία του
• Αδειάστε το διάλυμα στην υποδοχή πλήρωσης νερού
• Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στη βάση
• Πατήστε το πλήκτρο  Αφαλάτωση (R) και στη συνέχεια 

πατήστε το πλήκτρο /AUTO (O) (σε μοντέλα με ηλεκτρο-
νικά χειριστήρια) 

 ή
  πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί  On/stand by (M) και το 

κουμπί AROMA (L) για περισσότερο 1,5 δευτερόλεπτα (σε 
μοντέλα με διακόπτη), φιλτράρετε το αντίστοιχο ενός φλι-
τζανιού και στη συνέχεια σβήστε τη συσκευή

• Ξεβγάλτε αφήνοντας τη συσκευή να λειτουργήσει μόνο με 
νερό τουλάχιστον 2 φορές (2 γεμάτα δοχεία νερού).

• Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρι-
σμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση δικτύου:   220-240V˜50-60Hz
Κατανάλωση: ICM16710  1200W
   ICM16210 1000W
   ICM16731 1200W
Βάρος:    ICM16 2,3 kg

ΔΙΑΘΕΣΉ ΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά 
απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα 
διαφοροποιημένης συλλογής.  

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
Οθόνη Περιγραφή Λύση

E1 Σφάλμα στάθμης 
νερού

Γεμίστε το δοχείο 
νερού

E2 Σφάλμα λήξης 
χρόνου

Αφαλάτωση


