ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

OFF

ON

MODEL: R-951

∆ιαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε το για µελλοντική
αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένων και
των παρακάτω:
1. ∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί µε αυτή

που αναγράφεται

στην ταµπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
3. Η συσκευή εξοπλίζεται µε γειωµένο φις. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που θα συνδέσετε τη συσκευή είναι γειωµένη.
4. Για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλου τραυµατισµού µη βυθίζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλο
υγρό.
5. Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα πριν το καθαρισµό και όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή. Αφήνετε τη
συσκευή να κρυώσει πριν την αποσυναρµολόγηση των επιµέρους τµηµάτων της καθώς και πριν το καθαρισµό.
6. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε φθαρµένο καλώδιο ή φις, µετά από πτώση ή όταν διαπιστώνετε κάποια
δυσλειτουργία ή βλάβη. Σε περίπτωση βλάβης απευθυνθείτε αµέσως στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα
σέρβις της εταιρείας για έλεγχο και επιδιόρθωση.
7. Η χρήση εξαρτηµάτων που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία ή τραυµατισµό στο χρήστη.
8. Τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε επίπεδη επιφάνεια και µην αφήνετε το καλώδιο να κρέµεται από την άκρη
τραπεζιού ή πάγκου.
9. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν αγγίζει τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή

επάνω σε ζεστή επιφάνεια ή κοντά σε φωτιά.

11. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα.

Κρατάτε µε το ένα σας χέρι την πρίζα και

µην τραβάτε απότοµα το καλώδιο.
12. Χρησιµοποιήστε τη συσκευή µόνο για το σκοπό που προορίζεται και τοποθετήστε τη σε χώρο που δεν υπάρχει
υγρασία.
13. Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν λειτουργεί κοντά σε παιδιά.
14. Προσέξτε να µην καείτε από τον ατµό.
15. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής όπως το σωληνάκι ατµού ή το φίλτρο(που µόλις έχει
χρησιµοποιηθεί). Χρησιµοποιείτε πάντα τις λαβές και τα µπουτόν.
16. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό στο δοχείο.
17. Μην αποµακρύνετε το εξάρτηµα υποδοχής καφέ κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
18. Συνδέστε το φις στην πρίζα πριν τη χρήση και θέστε το διακόπτη στη θέση OFF πριν βγάλετε το φις από την πρίζα.
19. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες
αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης. Η χρήση της συσκευής από τα
παραπάνω άτοµα επιτρέπεται µόνο υπό την επίβλεψη και οδηγία κάποιου ατόµου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
20. Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν βρίσκεται κοντά σε παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν µε τη
συσκευή.
21. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος όπου λειτουργείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή πρέπει να είναι πάνω από 0ºC.
22. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρεµφερή χρήση όπως:
– κουζίνες µαγαζιών, γραφείων και άλλων εργασιακών χώρων;
– εξοχικά σπίτια;
– από πελάτες ξενοδοχείων, µοτέλ, κλπ.;
– ενοικιαζόµενα δωµάτια
23. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

24. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Water tank cover

Detachable water tank
Power switch
(with red power indicator)
Coffee/steam switch
(with green ready indicator)
Metal funnel
(with mesh in it)

OFF

ON

Operation knob
Steam tube
Froth device

Removable cup shelf
Drip tray

Water tank cover: Κάλυµµα δοχείου νερού
Detachable water tank: Αφαιρούµενο δοχείο νερού
Operation knob: Μπουτόν λειτουργίας
Steam tube: Ακροφύσιο ατµού
Froth device: Εξάρτηµα για αφρόγαλα
Power switch (with red power indicator): ∆ιακόπτης λειτουργίας On/Off (µε κόκκινή ενδεικτική λυχνία)
Coffee/steam switch (with green ready indicator): ∆ιακόπτης παραγωγής καφέ/ατµού (µε πράσινη ενδεικτική λυχνία)
Metal funnel (with mesh in it): Εξάρτηµα υποδοχής καφέ (µε ανοξείδωτο φίλτρο καφέ)
Removable cup shelf: Σχάρα δίσκου περισυλλογής υγρών
Drip tray: ∆ίσκος περισυλλογής υγρών
ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Για να βεβαιωθείτε πως η πρώτη κούπα καφέ έχει την επιθυµητή γεύση, θα πρέπει να ξεπλύνετε καλά την καφετιέρα
µε νερό σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες:
1.

Γεµίστε το δοχείο µε νερό προσέχοντας να µην ξεπεράσετε την ένδειξη “MAX” που αναγράφεται επάνω στο

δοχείο. Στη συνέχεια κλείστε το κάλυµµα δοχείου νερού.
Σηµείωση: η συσκευή εξοπλίζεται µε αφαιρούµενο δοχείο νερού για εύκολο καθαρισµό. Γεµίζετε πρώτα το δοχείο
νερού και µετά το τοποθετείτε στη συσκευή.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά το φίλτρο στην θήκη του εξαρτήµατος υποδοχής καφέ

(µη βάλετε καφέ στο φίλτρο).

Αφού ευθυγραµµίσετε το εξάρτηµα υποδοχής µε τη σχισµή που βρίσκεται επάνω στη συσκευή, το εισάγετε στη
συσκευή σταθερά και στρέφετε αριστερόστροφα µέχρι να ασφαλίσει.
3.

Βάλτε ένα φλιτζάνι για espresso στην αφαιρούµενη σχάρα δίσκου περισυλλογής υγρών . Βεβαιωθείτε ότι το

µπουτόν λειτουργίας βρίσκεται στη θέση “O”.
Σηµείωση: η συσκευή δεν εξοπλίζεται µε φλιτζάνι. Χρησιµοποιήστε το δικό σας φλιτζάνι ή κούπα.

4.

Βάλτε το φις στην πρίζα και πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση“ON”. Η ενδεικτική λυχνία θα γίνει κόκκινη. Η

συσκευή θα αρχίσει να θερµαίνεται.
5.

Πιέστε το κουµπί καφέ/ατµού στη θέση “

” και περιµένετε για λίγο µέχρι να γίνει πράσινη η ενδεικτική λυχνία, η

οποία υποδεικνύει πως η προθέρµανση έχει ολοκληρωθεί. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “

”. Το νερό θα

αρχίσει να τρέχει.
6.

Μετά από ένα λεπτό, στρέψτε το µπουτόν λειτουργίας στη θέση “O” για να σταµατήσει η εκροή νερού. Τότε

µπορείτε να αδειάσετε το νερό και να καθαρίσετε καλά το δοχείο. Μετά από αυτή τη διαδικασία, η συσκευή είναι έτοιµη
για χρήση.
Σηµείωση: Μπορεί να ακουστεί θόρυβος κατά τη διάρκεια της πρώτης εκροής νερού, αυτό όµως είναι φυσιολογικό και
συµβαίνει διότι ο αέρας της συσκευής απελευθερώνεται. Μετά από 20 δευτερόλεπτα, ο θόρυβος σταµατά.
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
Για να φτιάξετε ένα γευστικό espresso συνιστάται να προθερµαίνετε τη συσκευή, το εξάρτηµα υποδοχής καφέ, το
φίλτρο και το φλιτζάνι πριν τη παρασκευή.
1. Αφαιρέστε το αποσπώµενο δοχείο και γεµίστε το µε την επιθυµητή ποσότητα νερού. Η στάθµη νερού δεν θα
πρέπει να ξεπερνά την ένδειξη “MAX”. Στη συνέχεια τοποθετήστε σωστά το δοχείο στη συσκευή.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά το φίλτρο στη θήκη του εξαρτήµατος υποδοχής καφέ

(µη βάλετε καφέ στο φίλτρο).

Αφού ευθυγραµµίσετε το εξάρτηµα υποδοχής µε τη σχισµή που βρίσκεται επάνω στη συσκευή, το εισάγετε στη
συσκευή σταθερά και στρέφετε αριστερόστροφα µέχρι να ασφαλίσει.
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι espresso στον αφαιρούµενο δίσκο περισυλλογής υγρών.
4. Βάλτε το φις στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το µπουτόν

λειτουργίας βρίσκεται στη θέση “O”.

5. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση“ON”. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Η συσκευή θα αρχίσει να
θερµαίνεται.
6. Πιέστε το διακόπτη του Καφέ / Ατµού στη θέση “

” , περιµένετε µέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία δείχνοντας

ότι έχει ολοκληρωθεί η προθέρµανση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1.

ESPRESSO

Αφαιρέστε το εξάρτηµα υποδοχής καφέ στρέφοντας δεξιόστροφα. Τοποθετήστε το φίλτρο καφέ στη θήκη του
εξαρτήµατος . Με το ειδικό κουτάλι δόσης τοποθετήστε στο φίλτρο τον καφέ. Με το εργαλείο πίεσης του καφέ
που βρίσκεται στην άκρη του κουταλιού δόσης πιέστε ελαφρά τους κόκκους του καφέ.

2.

Εισάγετε το εξάρτηµα υποδοχής στη συσκευή και απελευθερώστε το µοχλό συγκράτησης φίλτρου. Τοποθετήστε
το εξάρτηµα στη συσκευή προσεκτικά στρέφοντας αριστερόστροφα.

3.

Αφήστε το καυτό νερό να χυθεί σε ένα ποτήρι. Στη συνέχεια τοποθετήστε το ζεστό σας φλιτζάνι στη σχάρα
δίσκου περισυλλογής υγρών.

4.

Η φωτεινή ένδειξη ετοιµότητας θα ανάψει. Στρέψτε το µπουτόν λειτουργίας στη θέση “

” . Τότε θα αρχίσει η

ροή του καφέ.
Σηµείωση: Κατά τη διάρκεια παρασκευής καφέ ή ατµού ενδέχεται η κόκκινη ενδεικτική λυχνία να σβήσει. Αυτό
είναι φυσιολογικό και σηµαίνει ότι ο θερµοστάτης διατηρεί τη θερµοκρασία
5.

σε σταθερά επίπεδα.

Όταν η επιθυµητή ποσότητα καφέ εξέλθει, στρέψτε το µπουτόν λειτουργίας στη θέση “O” στη συνέχεια πατήστε
το διακόπτη στη θέση “OFF”. Η ενδείξεις θα σβήσουν και η καφετιέρα σταµατά να λειτουργεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη κατά τη διάρκεια παρασκευής καφέ καθώς πολλές φορές
χρειάζεται και χειροκίνητη λειτουργία!
6. Μετά την παρασκευή, αφαιρέστε το εξάρτηµα υποδοχής καφέ στρέφοντάς το δεξιόστροφα, και αποµακρύνετε τα

υπολείµµατα καφέ που έχουν µείνει µέσα στο φίλτρο χρησιµοποιώντας το µοχλό απελευθέρωσης φίλτρου.
7. Αφήστε τα να κρυώσουν εντελώς και πλύντε τα µε τρεχούµενο νερό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ CAPPUCCINO
Ο καφές cappuccino έχει σαν βάση τον espresso εµπλουτισµένο µε αφρόγαλα.
Σηµείωση: κατά τη διάρκεια παραγωγής ατµού, το εξάρτηµα υποδοχής καφέ πρέπει να είναι σωστά τοποθετηµένο
στη θέση του.
Μέθοδος:

、 Ετοιµάστε πρώτα τον espresso ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στην παράγραφο «Παρασκευή

1

Espresso» και

βεβαιωθείτε ότι το µπουτόν λειτουργίας είναι στη θέση “O”.

、 Πιέστε το διακόπτη παραγωγής καφέ/ ατµού στη θέση“

2

”, και περιµένετε µέχρι να ανάψει η κόκκινη ενδεικτική

λυχνία.

、 Γεµίστε ένα σκεύος µε περίπου 100 gr γάλα για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να φτιάξετε. Χρησιµοποιείτε

3

πλήρες κρύο γάλα(όχι ζεστό!).
Σηµείωση: Το σκεύος πρέπει να έχει διάµετρο όχι λιγότερο από 70±5mm. Επίσης, επειδή ο όγκος του γάλατος
µετά το χτύπηµα διπλασιάζεται, θα πρέπει το σκεύος να έχει το κατάλληλο ύψος.

、 Βυθίζετε το ακροφύσιο ατµού κατά 2 εκατοστά µέσα στο γάλα. Στρέψτε το µπουτόν λειτουργίας στη θέση “

4

”

για να εξέλθει ατµός. Χτυπήστε το γάλα κουνώντας το σκεύος κυκλικά (πάνω-κάτω).
5. Όταν γίνει το αφρόγαλα, στρέψτε το µπουτόν λειτουργίας στη θέση “O”.
Σηµείωση: Καθαρίστε το ακροφύσιο του ατµού µε ένα βρεγµένο σφουγγάρι αµέσως µετά την παραγωγή ατµού
προσέχοντας να µην τραυµατιστείτε!
6. Αδειάστε το αφρόγαλα στον espresso που έχετε ετοιµάσει και ο cappuccino σας είναι έτοιµος. Προσθέστε ζάχαρη
και σκόνη κακάο εάν το επιθυµείτε.
7. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “OFF” για να σταµατήσει η λειτουργία της συσκευής.
Σηµείωση: µετά την παραγωγή ατµού προτείνουµε να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά
πριν την ξαναχρησιµοποιήσετε. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να εξέλθει µυρωδιά καµένου στον καφέ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΖΕΣΤΑ ΥΓΡΑ Η ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Το ακροφύσιο του ατµού χρησιµοποιείται για την παρασκευή ζεστών ροφηµάτων όπως σοκολάτας, για νερό ή τσάι.
Μέθοδος:
1. Βγάλτε το αφαιρούµενο δοχείο και γεµίστε µε την επιθυµητή ποσότητα νερού. Η στάθµη νερού δεν θα πρέπει να
ξεπερνά την ένδειξη “MAX” που αναγράφεται στο δοχείο. Στη συνέχεια τοποθετήστε το δοχείο νερού στη συσκευή.
2. Βάλτε το φις στην πρίζα. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “ON” , η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
3. Πιέστε το διακόπτη καφέ/ατµού στη θέση

, και περιµένετε να ανάψει η ενδεικτική λυχνία.

4. Βυθίστε το ακροφύσιο ατµού χωρίς το εξάρτηµα cappuccino µέσα στο ρόφηµα που θέλετε να ζεστάνετε. Στρέψτε
το µπουτόν λειτουργίας στη θέση “

”.

5. Όταν η συσκευή φτάσει στην επιθυµητή θερµοκρασία, στρέψτε το µπουτόν λειτουργίας στη θέση “O”.
7. Στρέψτε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “OFF” για να σταµατήσει η λειτουργία της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

、 Βγάλτε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν το καθαρισµό.
2、 Καθαρίζετε τακτικά την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής µε ένα βρεγµένο πανί. Καθαρίζετε τακτικά το δοχείο,

1

το δίσκο περισυλλογής υγρών και τη σχάρα του δίσκου περισυλλογής υγρών και τα σκουπίζετε καλά.
Σηµείωση: Μη χρησιµοποιείτε οινόπνευµα ή διαλυτικά υγρά. Μη βυθίζετε το σώµα της συσκευής σε νερό ή άλλα
υγρά.

、 Αφαιρέστε το εξάρτηµα υποδοχής καφέ στρέφοντάς το δεξιόστροφα, αφαιρέστε το περιεχόµενο που υπάρχει στο

3

φίλτρο. Πλύνετε το φίλτρο µε απορρυπαντικό και ξεπλύνετε µε άφθονο νερό.

、 Πλύνετε όλα τα εξαρτήµατα της συσκευής µε νερό και σκουπίστε τα καλά.

4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ
1. Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής πρέπει να αφαιρείτε τα υπολείµµατα αλάτων κάθε 2-3 µήνες.
2. Γεµίστε το δοχείο µε νερό

και προσθέστε προϊόν αφαλάτωσης κατάλληλο για καφετιέρες (µέχρι την ένδειξη ΜΑΧ).

Η αναλογία νερού και προϊόντος αφαλάτωσης είναι 4:1; Συµβουλευτείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία
του προϊόντος αφαλάτωσης. Χρησιµοποιήστε προϊόν αφαλάτωσης κατάλληλο για οικιακή χρήση.
3. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα προθέρµανσης τοποθετήστε το φίλτρο στο θήκη του εξαρτήµατος υποδοχής καφέ
(χωρίς καφέ) και το δοχείο νερού στη θέση του. Αφήστε το νερό να τρέξει όπως στη παράγραφο «ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ».
4. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “ON” . Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Η συσκευή θα αρχίσει να θερµαίνεται.
5. Πιέστε το διακόπτη καφέ/νερού “

” και περιµένετε να ανάψει η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύοντας ότι η

προθέρµανση έχει ολοκληρωθεί.
6. Στρέψτε το µπουτόν λειτουργίας στη θέση “

” και παρασκευάστε 2 φλιτζάνια καφέ (περίπου 57 γρ.). Στη συνέχεια

στρέψτε το µπουτόν λειτουρίας στη θέση “O”.
7. Πιέστε το διακόπτη καφέ/ατµού στη θέση
Στρέψτε το µπουτόν λειτουργίας στη θέση “

, και περιµένετε µέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία ετοιµότητας.
” και θα αρχίσει να εξέρχεται ατµός. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί

σε αυτή τη θέση για 2 λεπτά. Στη συνέχεια στρέψτε το µπουτόν λειτουργίας στη θέση “O” για να σταµατήσει η εκποµπή
ατµού.

Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “OFF” για να σταµατήσει η λειτουργία της συσκευής. Αφήστε το

προϊόν αφαλάτωσης να δράσει για 15 λεπτά το λιγότερο.
8. Θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία και επαναλάβετε τα βήµατα 4-7 τουλάχιστον 3 φορές.
9. Στη συνέχεια ρυθµίστε τη συσκευή ώστε να αρχίσει να λειτουργεί (χωρίς καφέ) έχοντας γεµίσει τη δεξαµενή µέχρι
την ένδειξη ΜΑΧ. Επαναλάβετε τα βήµατα

4-7 για

3 φορές (δεν είναι απαραίτητο να περιµένετε 15 λεπτά στο βήµα

7). Συνεχίστε τη διαδικασία µέχρι να αδειάσει όλο το νερό της δεξαµενής.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Είδος Βλάβης
Το νερό τρέχει από το κάτω µέρος
της καφετιέρας.

Αιτία
Υπάρχει πολύ νερό στο
περισυλλογής υγρών.
Η καφετιέρα δυσλειτουργεί.

δίσκο

∆εν έχει καθαριστεί σωστά
συσκευή από τα άλατα.

Η γεύση του καφέ είναι αλλοιωµένη
(ξινή γεύση).

η

Ο καφές έχει εκτεθεί σε υγρασία
και ζέστη για αρκετό καιρό µε
αποτέλεσµα να αλλοιωθεί η
ποιότητά του.

Η συσκευή δε λειτουργεί.

∆εν έχετε τοποθετήσει σωστά το
φις στην πρίζα.

∆εν παράγεται αφρόγαλα.

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία δεν
ανάβει.

Το δοχείο είναι πολύ µεγάλο ή το
σχήµα του δεν είναι κατάλληλο.
Χρησιµοποιήσατε
αποβουτυρωµένο γάλα

Επίλυση
Καθαρίστε το δίσκο περισυλλογής
υγρών.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο
εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα σέρβις
για έλεγχο και επιδιόρθωση.
Καθαρίστε αρκετές φορές τη
συσκευή όπως αναγράφεται στην
παράγραφο “πριν τη πρώτη χρήση”.
Χρησιµοποιείτε
φρέσκο
καφέ.
Αποθηκεύετε
τις
κλειστές
συσκευασίες σε δροσερό- στεγνό
µέρος. Μετά το άνοιγµα κλείστε
ερµητικά
τη
συσκευασία
και
αποθηκεύστε τη στο ψυγείο για να
διατηρήσετε τον καφέ φρέσκο.
Βάλτε σωστά το φις στην πρίζα. Εάν
παρόλα αυτά η συσκευή δεν
δουλεύει
απευθυνθείτε
στο
πλησιέστερο
εξουσιοδοτηµένο
κατάστηµα σέρβις για έλεγχο και
επιδιόρθωση.
Μόνο όταν ανάψει η κόκκινη
ενδεικτική
λυχνία
ετοιµότητας
µπορεί ο ατµός να παράγει
αφρόγαλα.
Χρησιµοποιήστε ψηλό και στενό
δοχείο.
Χρησιµοποιείτε
πλήρες
ή
ηµι-αποβουτυρωµένο γάλα.

Μην αποσυναρµολογείτε µόνοι σας τη συσκευή. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας απευθυνθείτε στο
πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα σέρβις της εταιρείας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ
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Στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται µε τα αστικά απορρίµµατα.
Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιηµένης συλλογής που ορίζουν οι δηµοτικές αρχές, ή στις
αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιηµένη διάθεση µίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει
την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και
την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και
πόρων. Για την επισήµανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήµα του διαγραµµένου
τροχοφόρου κάδου απορριµµάτων.

