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Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής TEESA. Διαβάστε προσεκτικά 
αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση. 
Ο παραγωγός δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν 
από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να μειώσετε τους τραυματισμούς ή τις ζημιές, ακολουθήστε τις 
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας που εφαρμόζονται όταν χρησιμοποιείτε 
οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά, ακόμα και αν είστε 
εξοικειωμένοι με τη συσκευή. Διατηρήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική 
αναφορά.

2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που 
αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση στην πρίζα ρεύματος.

3. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της 
θερμικής διακοπής, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται 
μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να 
συνδέεται με ένα κύκλωμα που ανάβει και σβήνει τακτικά από το 
βοηθητικό πρόγραμμα.

4. Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
5. Καθαρίστε και αποθηκεύστε αυτή τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες 

που αναφέρονται στην ενότητα “Καθαρισμός και αποθήκευση”.
6. ΠΑΝΤΑ σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή 

ρεύματος:
αν δεν λειτουργεί σωστά,
εάν υπάρχει ένας ασυνήθιστος ήχος κατά τη χρήση,
πριν την αποσυναρμολόγηση της συσκευής,
πριν τον καθαρισμό,
όταν δεν χρησιμοποιείται.

7. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής, 
πιάστε και τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.

8. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω 
των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 
διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον 
επιβλέπονται και καθοδηγούνται από άτομο που είναι υπεύθυνο για 
την ασφάλειά τους με προσοχή και όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας 
κατανοούνται και ακολουθούνται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με 
αυτήν τη συσκευή. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν καθαρισμό και 
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συντήρηση της συσκευής χωρίς επιτήρηση.
9. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε παιδιά χωρίς 

επιτήρηση με τη συσκευή.
10. Το σταθερό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε 

εξουσιοδοτημένο σημείο συντήρησης.
11. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο / καλώδιο μακριά από θερμότητα, 

νερό, υγρασία, αιχμηρές άκρες και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα που 
μπορεί να βλάψει τη συσκευή ή το καλώδιο της.

12. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με 
καυτά ή αιχμηρά στοιχεία.

13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που 
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό. ούτε να το 
χειρίζεστε / χρησιμοποιείτε με υγρά ή υγρά χέρια.

15. Μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη όταν λειτουργεί.
16. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα 

είναι κατεστραμμένο ή η συσκευή έχει σπάσει.
17. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτή τη συσκευή. Μόνο 

εξουσιοδοτημένο και ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει 
αυτή τη συσκευή. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.

18. Μη χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΊΤΕ ΠΟΤΈ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΕΆΝ Η ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΝΕΡΟΎ ΕΊΝΑΙ 
ΆΔΕΙΑ.
ΓΕΜΊΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΝΕΡΟΎ ΜΌΝΟ ΜΕ ΦΡΈΣΚΟ, ΚΡΎΟ, ΝΕΡΌ ΧΩΡΊΣ 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΌ. ΜΗΝ ΓΕΜΊΖΕΤΕ ΖΕΣΤΌ ΝΕΡΌ. ΜΗ ΓΕΜΊΖΕΤΕ ΚΑΝΈΝΑ 
ΆΛΛΟ ΥΓΡΌ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΜΈΣΑ ΣΕ ΑΥΤΌ. ΜΗΝ 
ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΤΕ ΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ MAX.
ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΆΤΩΝ! ΜΗΝ ΚΑΤΕΥΘΎΝΕΤΕ ΠΟΤΈ ΤΟΝ ΠΊΔΑΚΑ ΘΕΡΜΟΎ 
ΑΤΜΟΎ Ή ΝΕΡΟΎ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΣΑΣ Ή ΆΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ!

ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΠΆΝΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ.
ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΠΆΝΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΕ ΧΏΡΟ ΜΕ ΚΑΛΌ ΕΞΑΕΡΙΣΜΌ.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ Ή ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΕ ΘΕΡΜΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ 
Ή ΚΟΝΤΆ ΣΕ ΠΗΓΈΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ.
ΠΟΤΈ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΕΆΝ ΤΟ ΚΑΠΆΚΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΆ 
ΚΛΕΙΣΜΈΝΟ.
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΤΕ ΛΑΒΈΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ.
ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΚΑΦΈ, ΜΗΝ ΑΝΟΊΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΆΚΙ, 
ΜΗΝ ΑΓΓΊΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΚΡΑΤΆΤΕ ΤΟ ΣΏΜΑ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ 
ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΟ ΖΕΜΑΤΙΣΜΌ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΗ ΚΑΡΆΦΑ. ΜΗΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΤΟ ΚΑΡΆΦΑ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΈΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΗΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΦΟΎΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ.
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΑΥΤΉ ΚΑΡΆΦΑ ΣΕ ΥΓΡΉ Ή ΨΥΧΡΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ. 
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΜΙΑ ΆΔΕΙΑ ΚΑΡΆΦΑ ΣΤΗΝ ΚΑΥΤΉ ΕΣΤΊΑ. ΚΆΤΙ ΤΈΤΟΙΟ 
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΒΛΆΒΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΆΦΑ.
ΠΡΟΣΈΞΤΕ ΌΤΑΝ ΧΕΙΡΊΖΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΆΦΑ ΓΕΜΆΤΗ ΜΕ ΚΑΥΤΌ ΚΑΦΈ ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΗ ΖΎΜΩΣΗ.
ΠΟΤΈ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΆΦΑ ΕΆΝ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ ΣΗΜΆΔΙΑ 
ΡΩΓΜΏΝ Ή ΖΗΜΙΏΝ Ή ΑΝ Η ΧΕΙΡΟΛΑΒΉ ΤΗΣ ΕΊΝΑΙ ΧΑΛΑΡΉ Ή 
ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΈΝΗ. 
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πραγματοποιήστε λίγους κύκλους ζύμωσης χωρίς καφέ για να αφαιρέσετε 
οποιαδήποτε υπολείμματα παραγωγής και προθερμάνετε τα νέα στοιχεία.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή: 
μακριά από παιδιά
μακριά από πηγές νερού και θερμότητας
σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια
σε χώρο με επαρκή κυκλοφορία αέρα
κοντά στην πρίζα ρεύματος 

2. Ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με κρύο πόσιμο νερό.

Τα σημάδια στη δεξαμενή νερού δείχνουν τον αριθμό των φλιτζανιών καφέ 
που θα παρασκευαστούν. Προσθέστε τόσο νερό όσο τα φλιτζάνια καφέ που 
θέλετε να προετοιμάσετε. Μην υπερβείτε τη σήμανση MAX και μην ρίχνετε 
λιγότερο από το επίπεδο που σημειώνεται με το ψηφίο 4.

3. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή φίλτρου είναι σωστά τοποθετημένη μέσα 
στο θάλαμο βρασμού.

4. Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη θήκη φίλτρου.
5. Ρίξτε την επιθυμητή ποσότητα αλεσμένου καφέ στο φίλτρο. Συνήθης 

δοσολογία: μία κουταλιά αλεσμένου καφέ ανά φλιτζάνι.
6. Κλείστε το καπάκι μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (θα ακούσετε ένα 

κλικ).
7. Τοποθετήστε τη γυάλινη καράφα με το καπάκι κλειστό στην πλάκα 

θέρμανσης.
8. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος.
9. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

Ξεκινά η διαδικασία παρασκευής.

Αυτή η καφετιέρα φίλτρου έχει μια λειτουργία anti-drip. Σας επιτρέπει να 
σερβίρετε τον καφέ πριν τελειώσει η διαδικασία στάλαξης. Αφού αφαιρεθεί 
η καράφα από την πλάκα θέρμανσης, η βαλβίδα κλείνει και σταματά η 
διαδικασία απόσταξης για 30 δευτερόλεπτα. Αντικαταστήστε την καράφα 
πίσω στην πλάκα θέρμανσης μέσα σε αυτό το διάστημα. Διαφορετικά, το 
φίλτρο θα υπερχειλίσει με ζεστό νερό.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ

10. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία παρασκευής, περιμένετε περίπου 1 
λεπτό για να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία απόσταξης. Τώρα ο 
καφές μπορεί να σερβιριστεί.

Η ποσότητα καφέ που παρασκευάζεται είναι ελαφρώς μικρότερη από την 
ποσότητα νερού που χύνεται στη δεξαμενή νερού καθώς απορροφάται λίγο 
νερό από τον καφέ.

11. Εάν επιθυμείτε να σερβίρετε αργότερα τον καφέ, αφήστε την 
καράφα στην πλάκα θέρμανσης και μην σβήσετε τη συσκευή. Η 
πλάκα θέρμανσης θα κρατήσει τον καφέ στη καράφα στη βέλτιστη 
θερμοκρασία σερβιρίσματος για 40 λεπτά. Στη συνέχεια θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα.

12. Αφού εκκενωθεί η καράφα, τοποθετήστε την ξανά στην πλάκα 
θέρμανσης και σβήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας.

13. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε το φίλτρο, πετάξτε τον αλεσμένο 
καφέ και καθαρίστε το φίλτρο όπως περιγράφεται στην ενότητα 
“Καθαρισμός”.

14. Το νερό μπορεί να πέσει από τη χοάνη και να συσσωρευτεί στην πλάκα 
θέρμανσης. Καθαρίστε το με μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί μετά 
από κάθε χρήση.

15. Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα “Καθαρισμός”.

1. Κρατήστε την καφετιέρα καθαρή, καθώς αυτό εγγυάται καφέ με 
υπέροχη γεύση. Καθαρίστε τη συσκευή τακτικά όπως περιγράφεται 
στην ενότητα Καθαρισμός.

2. Χρησιμοποιείτε πάντα δροσερό κρύο νερό.
3. Αποθηκεύετε τον αλεσμένο καφέ σε δροσερό, ξηρό μέρος. Αφού 

ανοίξει μια συσκευασία αλεσμένου καφέ, κλείστε την καλά και 
αποθηκεύστε την στο ψυγείο για να διατηρήσετε το άρωμά του.

4. Για τη βέλτιστη γεύση του καφέ, συνιστάται να χρησιμοποιείτε κόκκους 
καφέ και να τους αλέθετε λεπτά πριν από τη ζύμωση.

5. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τον χρησιμοποιημένο αλεσμένο καφέ, καθώς 
θα μειώσει σημαντικά την γεύση του καφέ.

6. Δεν συνιστάται η επαναθέρμανση του καφέ, καθώς μειώνει σημαντικά 
τη γεύση του καφέ.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πριν καθαρίσετε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, 
αποσυνδεμένη από την πρίζα και ότι έχει κρυώσει.

Καθαρίστε το περίβλημα με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
Καθαρίστε τη θήκη του γυαλιού, τη θήκη φίλτρου και το φίλτρο καλά 
κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει όλα τα μέρη πριν από την 
επανασυναρμολόγηση.
Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά μέσα για τον καθαρισμό της 
συσκευής.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
Η καράφα και η θήκη φίλτρου μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.

Πριν την αποθήκευση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι είναι δροσερή, 
καθαρή και στεγνή.
Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και στεγνό χώρο.
Βεβαιωθείτε ότι κατά την αποθήκευση της συσκευής είναι 
αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Είναι απαραίτητο να αφαλατώνετε τακτικά τη συσκευή. Τα άλατα που 
συσσωρεύονται στη δεξαμενή νερού μπορεί να παρατείνουν τον χρόνο 
παρασκευής του καφέ και να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του 
καφέ που παρασκευάζεται. Η συχνότητα της αφαλάτωσης εξαρτάται από 
τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας και τη συχνότητα χρήσης. 
Συνιστάται η αφαλάτωση της συσκευής με τη χρήση διαλύματος δύο 
κουταλιών (30 ml) λευκού ξιδιού και 1,2 l κρύου νερού.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν παράγοντα αφαίρεσης αλάτων.

1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με διάλυμα ξυδιού μέχρι τη σήμανση MAX.
2. Τοποθετήστε τη γυάλινη καράφα με το καπάκι κλειστό στην πλάκα 

θέρμανσης.
3. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου και το φίλτρο είναι τοποθετημένα 

μέσα στο θάλαμο βρασμού.
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4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί λειτουργίας.
5. Όταν η στάθμη νερού πέσει στη γραμμή μεταξύ των αριθμών 12 και 

10, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη 
συσκευή.

6. Αφήστε το διάλυμα στη δεξαμενή νερού για περίπου 15 λεπτά και στη 
συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 4-5.

7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε το υπόλοιπο διάλυμα να 
διαρρεύσει μέσω της συσκευής μέχρι να αδειάσει εντελώς η δεξαμενή 
νερού.

8. Στη συνέχεια, θέστε τη συσκευή σε λειτουργία με καθαρό νερό 
τουλάχιστον τρεις φορές.

9. Όταν τελειώσει η αφαλάτωση, ξεπλύνετε την καράφα καλά κάτω 
από τρεχούμενο νερό για να απαλλαγείτε από τυχόν υπολείμματα 
διαλύματος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για αλεσμένο καφέ
Αφαιρούμενο επαναχρησιμοποιούμενο φίλτρο
Γυάλινη καράφα
Αυτόματη απενεργοποίηση
Λειτουργία διατήρησης θερμότητας
Αντισταγματικό
Ένδειξη στάθμης νερού
Ενδεικτική λυχνία για διακόπτη
Αντιολισθητικά πόδια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ισχύς: 1000 W
Χωρητικότητα καράφας: 1,5 L
Τροφοδοσία: 220-240 V, 50-60 Hz
Βάρος: 1,5 kg
Διαστάσεις: 270x165x320 mm
Μήκος καλωδίου: 74 cm 
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Ελληνικά
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής) 
Αυτή η σήμανση που αναγράφεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδηλώνει ότι δεν θα 
πρέπει να διατίθεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της ζωής του. Για να αποφευχθεί 
πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των 
αποβλήτων, διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για 
την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες 
θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγόρασαν 
αυτό το προϊόν είτε με το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης για λεπτομέρειες σχετικά με το πού 
και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι 
επιχειρηματικοί χρήστες πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειχθεί με 
άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα για την LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 
08-400 Miętne.


