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Before the first use
To ensure the first cup of coffee tastes excellent, you should rinse the coffee maker with warm water as follows:
1. Pour 1500ml water into water tank.
2. Set nylon filter in funnel (add no coffee ground), then cover up water tank cover.
3. Place drip carafe on keeping warm plate.
4. Connect to power source, 12:00 will show on display.
5. Press ON/OFF button once, the red indicator is illuminated, coffee will drop out automatically after a while. After a few seconds, press ON/OFF button 
again, the Blue indicator is illuminated, enter auto preparation turn on state. The Blue lamp off and red lamp on, the unit enter making coffee state, it will be 
automatically shut off after 35 minutes after the brewing finished. Press ON/OFF button thrice again the red indicator goes out and the coffee maker stops 
working.
6. After water not dropping out any more, you can pour the water in each container out then clean them thoroughly, now you can start brewing.

Read the instruction manual thoroughly before using the appliance and store it in a safe place for future reference.

Safety Instructions
Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:
1. Do not immerse appliance or power cord into water or any other liquids.
2. 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 if they understand the hazards involved. 
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of 
children aged less than 8 years. 
4. Appliances 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.
5. Children shall not play with the appliance.  
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
7. Before using it, check that the voltage of wall outlet corresponds to coffee maker rating plate. 
8. The appliance must be earthed.
9. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children.
10. Do not place the coffee maker on hot surface or beside fire, avoid to be damaged. 
11. Remove plug from wall outlet before cleaning and when not in use. Allow appliance to 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 is dropped or damaged in any manner. Return appli-
ance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustments.
13. The use of accessory which is not recommended by manufacturer may cause injury to persons or damage to appliance.
14. Place appliance on flat surface or table, do not hang its power cord over the edge of table or counter.
15. Ensure that the power cord does not touch hot surface of appliance.
16. Some parts of appliance is hot when operated, so do not touch with hand directly.
17. Never leave the empty carafe on the keeping warm plate otherwise the carafe is liable to crack.
18. Do not use outdoors.
19. Warning: Misuse may cause injury.
20. The heating element surface is subject to residual heat after use.
21. Save these instructions booklet for future reference.

WARNING! THE APPLIANCE IS DESIGNED FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

12:00
CLOCKTIMER

HOUR ΜΙΝ MODEPROGON / OFF
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Cleaning and maintenance
1. Cut off power source and let the coffee maker cool down completely before cleaning.
2. Clean housing of coffee maker with moisture-proof sponge often and clean water tank, drip tray and removable shelf regularly then dry them. 
Note: Do not clean with alcohol or solvent cleanser. Never immerse the housing in water for cleaning.
3. Detach the metal funnel through turn it clockwise, get rid of coffee residue inside, then you can clean it with cleanser, but at last you must rinse with clear 
water.
4. Clean all the attachments in the water and dry thoroughly.

Troubleshooting

Cleaning mineral deposits
To keep your coffee maker operating efficiently, you should clean away the mineral deposits left by the water every three months or according to the water 
quality in your area and the frequency use the appliance, the detail is as follows: fill the carafe with one part of Blue vinegar and three parts of cold water, 
pour the water and vinegar mixture into the tank, do not place into coffee ground, brewing the water-vinegar solution per “Before the first use”, repeat it 
until no yellow liquid comes out if necessary, then pour out the mixture, brewing with tap water until no vinegar odor is left.. 

Set the clock and programming automatic start-up (only fit for making drip coffee)
The appliance has a presetting function, after preparing:
1. Press PROG key, you can set currently time and present time.
2. When LED display CLOCK,press HOUR key and MIN key to finish currently time from 0:00 to 23:59
3. When LED display TIMER,press HOUR key and MIN key to set time for auto power on from 0:00 to 23:59
4. Press MODE key to set the coffee strength, the icon“  ”for ordinary strength of coffee, the icon“  ”for moderate strength of coffee, the icon “ 

” for strong strength of coffee.
5. Press ON/OFF  one time and the red lamp on, the unit enter making coffee state,and will shut off after 2 hours.
6. Press ON/OFF  two times and the Blue lamp on, entering auto preparation turn on state. The Blue  lamp off and red lamp on .the unit enter making coffee 
for when reservation time was arrived.
7. Press ON/OFF key three times, return to wait.
WARNING: Do not leave the coffee maker unattended during making the coffee, as you need operate manually sometimes!

Making drip coffee
1. Open the water tank cover, pour proper drinking water into water tank according to the mark in the tank. 
2. Add ground coffee to nylon filter with measuring spoon, a spoon ground coffee power can make a cup of top-grade coffee, but you can adjust according to 
the taste yourself.
3. Cover up water tank cover, then connect the appliance to power supply source, the display will show 12:00.
4. Set nylon mesh into funnel.
5. Push drip carafe on keeping warm plate, pay attention to let center line of carafe aligns with that of funnel.
6. Press  ON/OFF button once, the red indicator is illuminated, coffee will drop out automatically after a while. Note: at any time, you can take out carafe to 
serve but the time cannot exceed 30 seconds, otherwise the coffee may overflow from the edge of funnel.

Symptom Cause Corrections

Carafe leakage water or water leaks out from 
lid of jug

The jug is not located properly Let centreline of jug aligns with  leakage 
opening of funnel well.

The coffee drops too slowly or overflows from 
the edge of removable funnel

Coffee powder is too fine or contain too fat Use coarser coffee powder.

Nylon filter too dirty Clean nylon filter with clear water.

Coffee residue in jug Filter is blocked Clean filter 

Coffee powder is too fine. Choose coarser coffee powder.

Water leaks from the bottom of coffee maker. Leak water in the unit Do not use the coffee maker again, con-
tact with certified serving center.

The coffee maker can not work any more. The coffee maker heats in abnormal state, which causes 
its automatic safety protective system is activated.

The coffee maker should be able to 
rework after keeping still for 30 seconds, 
otherwise contact with certified serving 
center.

Lack water Fill enough water 

Do not take apart the appliance by yourself if the cause of failure is not found , you had better contact certified serving center.
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Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To 
return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this 
product for environmental safe recycling.

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the prod-
ucts. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in 
the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses 
or for equivalent purposes. 

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by 
technicians of the authorized service department of the manufacturer.

Technical Data

Voltage/Frequency: 220-240V 50/60Hz

Power: 900W

Capacity: 1.5L (12-15 cups)
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Πριν από την πρώτη χρήση
Για να εξασφαλίσετε ότι το πρώτο φλιτζάνι καφέ έχει εξαιρετική γεύση, θα πρέπει να ξεπλύνετε την καφετιέρα με ζεστό νερό ως εξής:
1. Συμπληρώστε 1500ml νερό στη δεξαμενή νερού.
2. Τοποθετήστε το νάιλον φίλτρο στη χοάνη (χωρίς να προσθέσετε καφέ), τοποθετήστε το κάλυμμα στο δοχείο νερού.
3. Τοποθετήστε την κανάτα στην θερμαινόμενη πλάκα.
4. Συνδέστε με το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα. Θα παρατηρήσετε ότι η ένδειξη 12:00 θα εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF μία φορά (η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει), ο καφές θα αρχίσει να εξέρχεται αυτόματα μετά από λίγο. Μετά από μερι-
κά δευτερόλεπτα, πιέστε ξανά το πλήκτρο ON/OFF, (η μπλε ενδεικτική λυχνία θα ανάψει) και η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματης προετοιμασίας. 
Όταν η μπλε λυχνία είναι σβηστή και η κόκκινη αναμμένη, η συσκευή τίθεται σε λειτουργία παρασκευής καφέ. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα 
μετά από 35 λεπτά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρασκευής καφέ. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF τρεις φορές, (η κόκκινη ένδειξη θα σβήσει) και η 
καφετιέρα θα απενεργοποιηθεί.
6. Όταν έχει σταματήσει να εξέρχεται νερό, μπορείτε να αδειάσετε τα δοχεία και να καθαρίσετε λεπτομερώς τα εξαρτήματα.
Η συσκευή μετά το τέλος της παραπάνω διαδικασίας θα είναι έτοιμη προς χρήση.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας
Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ακόλουθων:
1. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλα υγρά.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. 
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και 
εποπτεύονται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. 
4. Οι συσκευές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
5. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.  
6. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένα 
άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
7. Πριν από τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της 
συσκευής.
8. Η συσκευή πρέπει να είναι πάντοτε γειωμένη.
9. Η αυστηρή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή σας χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
10. Μην τοποθετείτε την καφετιέρα σε ζεστή επιφάνεια ή δίπλα στη φωτιά προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης.
11. Αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό και όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει 
εντελώς πριν απογειωθεί, συνδέστε τα εξαρτήματα ή πριν καθαρίσετε.
12. Μη χρησιμοποιείτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής, ή να πέσει ή να καταστραφεί με 
οποιονδήποτε τρόπο. Η συσκευή πρέπει να παραδοθεί στο εξουσιοδοτημένο σέρβις για εξέταση, επισκευή ή ηλεκτρικές ή μηχανικές ρυθμίσεις.
13. Η χρήση εξαρτήματος που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε πρόσωπα ή ζημιά στη συσκευή.
14. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια ή τραπέζι, βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη του 
τραπεζιού ή του πάγκου.
15. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν αγγίζει τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.
16. Ορισμένα μέρη της συσκευής θερμαίνονται κατά την διάρκεια λειτουργίας, επομένως μην αγγίζετε με το χέρι σας.
17. Μην αφήνετε ποτέ την κανάτα όταν είναι άδεια πάνω στην θερμαινόμενη πλάκα για να αποφύγετε την θραύση ή το ράγισμα.
18. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
19. Προειδοποίηση: Η λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
20. Η επιφάνεια της θερμαινόμενης πλάκας παραμένει ζεστή για ένα χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.
21. Αποθηκεύστε το παρόν εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση! Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ!

12:00
ΡΟΛΟΙΧΡΟΝ/ΠΤΗΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΠΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΠΡ/ΜΑON / OFF
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Καθαρισμός και συντήρηση
1. Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα και αφήστε την καφετιέρα να κρυώσει εντελώς πριν από την διαδικασία καθαρισμού.
2. Καθαρίζετε τακτικά τις εξωτερικές επιφάνειες της καφετιέρας με ένα ελαφρώς νοτισμένο σφουγγάρι και το δοχείο νερού, το δίσκο συλλογής και την 
αφαιρούμενη βάση αφήνοντάς τα να στεγνώσουν καλά προτού τα επανατοποθετήσετε. 
Σημείωση: Μην καθαρίζετε με υλικά που περιέχουν οινόπνευμα ή διαλύτες. Μην βυθίζετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής στο νερό κατά τον καθαρισμό.
3. Αποσυνδέστε τη μεταλλική χοάνη μέσω γυρίζοντας την δεξιόστροφα, απομακρύνετε τα υπολείμματα καφέ που βρίσκονται στο εσωτερικό. Καθαρίστε τα 
τμήματα αυτά χρησιμοποιώντας ένα ήπιο καθαριστικό και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
4. Καθαρίστε λεπτομερώς όλα τα εξαρτήματα με νερό.

Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων

Καθαρισμός των επικαθίσεων
Για να διατηρήσετε την καφετιέρα σας στην βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας, θα πρέπει να καθαρίζετε τα άλατα και τις επικαθίσεις του νερού κάθε τρεις 
μήνες ή συχνότερα, ανάλογα με την ποιότητα του νερού στην περιοχή σας και τη συχνότητα χρήσης της συσκευής. Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται ως 
εξής: γεμίστε την κανάτα με ένα μέρος ξιδιού και τρία μέρη κρύου νερού, ρίξτε το μείγμα νερού και ξιδιού στο δοχείο, μην τοποθετείτε καφέ κατά την διάρ-
κεια αυτής της διαδικασίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στο κεφάλαιο "Πριν από την πρώτη χρήση". Επαναλάβετε μέχρι να παρατηρήσετε 
πως εξέρχεται καθαρό νερό, στη συνέχεια, αδειάστε το μείγμα. Συνεχίστε την διαδικασία χρησιμοποιώντας μόνο νερό βρύσης μέχρι να μην εξαλειφθεί η 
οσμή του ξιδιού.

Ρύθμιση του ρολογιού / προγραμματισμός λειτουργίας της αυτόματης ενεργοποίησης (Μόνο για την παρασκευή καφέ φίλτρου)
Η συσκευή έχει την δυνατότητα προρύθμισης. Αφού ολοκληρώσετε την διαδικασία προετοιμασίας:
1. Πιέστε το πλήκτρο PROG για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα.
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη LED η ένδειξη CLOCK, πιέστε το πλήκτρο HOUR και το πλήκτρο MIN για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα (ρύθμιση από 0:00 
έως 23:59).
3. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη LED η ένδειξη TIMER, πιέστε το πλήκτρο HOUR και το πλήκτρο MIN για να ρυθμίσετε την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης 
(ρύθμιση από 0:00 έως 23:59).
4. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να ρυθμίσετε την ένταση της γεύσης του καφέ, πιέστε το πλήκτρο " "για τη συνήθη ένταση γεύσης του καφέ, το εικονί-
διο " " για μέτρια ένταση ή το εικονίδιο " "για δυνατή ένταση γεύσης του καφέ.
5. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF μια φορά, (η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει), η συσκευή τίθεται σε λειτουργία παρασκευής καφέ. Η συσκευή θα απε-
νεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 2 ώρες αδράνειας.
6. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF δύο φορές, (η μπλε ενδεικτική λυχνία θα ανάψει) για να επιλέξετε την λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης. Όταν η μπλε 
ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
7. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF τρεις φορές για να επαναφέρετε την συσκευή σε κατάσταση αναμονής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε την καφετιέρα αφύλακτη κατά την παρασκευή του καφέ, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί να επέμβετε χειροκίνητα.

Παρασκευή καφέ
1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου νερού, προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα πόσιμου νερού στο δοχείο νερού σύμφωνα με την ένδειξη του δοχείου. 
2. Προσθέστε τον αλεσμένο καφέ στο νάιλον φίλτρο με το δοσομετρικό κουτάλι, προσθέστε μια κουταλιά αλεσμένου καφέ για κάθε φλιτζάνι καφέ. Μπορεί-
τε επίσης να ρυθμίσετε τις δόσεις ανάλογα με την προτίμησή σας.
3. Τοποθετήστε το πάνω κάλυμμα στο δοχείο νερού, κατόπιν συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 12:00.
4. Τοποθετήστε το νάιλον πλέγμα στη χοάνη.
5. Τοποθετήστε την κανάτα στην θερμαινόμενη πλάκα, δώστε προσοχή για να αφήσετε την κεντρική γραμμή της καράφας ευθυγραμμίζεται με αυτήν της 
χοάνης.
6. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF μία φορά, (η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει), ο καφές θα εξαχθεί αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
Σημείωση: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να αφαιρέσετε την κανάτα για να σερβίρετε, αλλά ο χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα, διαφο-
ρετικά ο καφές μπορεί να υπερχειλίσει από την άκρη της χοάνης.

Περιγραφή προβλήματος Πιθανή αιτία Ενέργεια αντιμετώπισης

Η κανάτα έχει διαρροή, ο καφές διαρρέει από το 
κάλυμμα

Η κανάτα δεν είναι τοποθετημένη σωστά Βεβαιωθείτε πως η κεντρική εσοχή που 
βρίσκεται στο καπάκι της κανάτας εφαρ-
μόζει σωστά στην οπή από την οποία 
εξέρχεται ο καφές

Ο καφές πέφτει πολύ αργά ή ξεχειλίζει από την 
άκρη της αφαιρούμενης χοάνης

Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτόκοκκος ή έχει 
μεγάλη πυκνότητα

Χρησιμοποιήστε καφέ αλεσμένο σε πιο 
χοντρόκοκκη μορφή

Το νάιλον φίλτρο χρήζει καθαρισμού Καθαρίστε το φίλτρο με καθαρό νερό

Υπολείμματα καφέ στα τοιχώματα τις κανάτας Το φίλτρο είναι φραγμένο Καθαρίστε το φίλτρο

Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτόκοκκος Χρησιμοποιήστε καφέ αλεσμένο σε πιο 
χοντρόκοκκη μορφή

Διαρροή νερού από το κάτω μέρος της 
καφετιέρας.

Πρόβλημα διαρροής, η συσκευή χρήζει επισκευής Μην χρησιμοποιείτε ξανά την καφετιέρα, 
επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο 
τμήμα Service.



WWW.BORMANNTOOLS.COM7

EL

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας εάν δεν βρεθεί η αιτία της βλάβης, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα 
Service.

Ορθή απόρριψη της συσκευής
Η σήμανση αυτή δείχνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη 
πιθανών βλαβών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την 
προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να ανακυκλώσετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, επιλέξτε ένα άπο τα 
συστήματα ανακύκλωσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το κατάστημα μπορεί 
να παραλάβει αυτό το προϊόν με σκοπό την ανακύκλωσή του.

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές 
αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται 
να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, 
επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της 
συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση/Συχνότητα: 220-240V 50/60Hz

Ισχύς: 900W

Χωρητικότητα: 1.5L (12-15 φλιτζάνια)

Η καφετιέρα δεν λειτουργεί. Η καφετιέρα θερμαίνεται σε ανώμαλη κατάσταση, γε-
γονός που προκαλεί την ενεργοποίηση του αυτόματου 
συστήματος ασφαλείας.

Η καφετιέρα θα πρέπει να επανενερ-
γοποιηθεί μετά από 30 δευτερόλεπτα, 
αλλιώς θα πρέπει να καλέσετε το εξουσι-
οδοτημένο τμήμα Service.

Έλλειψη νερού Συμπληρώστε την κατάλληλη ποσότητα 
νερού.
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