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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 διανομέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για 
ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να μειώσετε τα τραύματα 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. Προϊόν προοριζόμενο μόνο για οικιακή χρήση.
4. Καθαρίστε και αποθηκεύστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στις ενότητες 

“Καθαρισμός” και “Αποθήκευση”.
5. Πάντοτε σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος:

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

6. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, πιάστε και τραβήξτε το βύσμα και όχι 
το καλώδιο.

7. Ποτέ μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν η δεξαμενή νερού είναι άδεια!
8. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Ποτέ μην κατευθύνετε τον πίδακα θερμού ατμού ή νερού προς τον εαυτό 

σας ή άλλους ανθρώπους!
9. Για τη λειτουργία της μηχανής καφέ χρησιμοποιείτε πάντοτε χερούλια ή λαβές.
10. Μην αγγίζετε το καφετιέρα όταν λειτουργεί, καθώς αυτό δημιουργεί κίνδυνο εγκάυματος.
11. Όταν παράγεται ζεστό νερό ή ατμός από τα ακροφύσια κρατάτε το σώμα σας σε απόσταση από τη 

μηχανή καφέ για να αποφύγετε τα εγκάυματα.
12. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
13. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με 

μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 
εάν επιβλέπονται και καθοδηγούνται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους με 
προσοχή και όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας γίνονται κατανοητές και ακολουθούνται. Τα παιδιά 
δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν καθαρισμό και 
συντήρηση της συσκευής χωρίς επιτήρηση.

14. Το σταθερό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο 
συντήρησης.

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

16. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με καυτά ή αιχμηρά στοιχεία.
17. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που εμφανίζονται σε αυτό 
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το εγχειρίδιο χρήσης.
18. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό, ούτε να τη χειρίζεστε / χρησιμοποιείτε 

με υγρά ή βρεγμένα χέρια.
19. Μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη όταν λειτουργεί.
20. Ο παραγωγός αυτού του προϊόντος δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκλήθηκαν από 

ακατάλληλο χειρισμό και χρήση της συσκευής.
21. Πάντα αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται.
22. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή η συσκευή 

έχει σπάσει.
23. 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.

24. Μη χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθέτηση και σύνδεση με το δίκτυο παροχής ρεύματος
1. Τοποθετήστε τη μηχανή καφέ:

• μακριά από παιδιά,
• μακριά από πηγές νερού και θερμότητας,
• σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια,
• σε ένα χώρο με επαρκή κυκλοφορία αέρα,
• κοντά στην πρίζα ρεύματος.

2. Πριν συνδέσετε το βύσμα στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρεύματος είναι ρυθμισμένος 
στη θέση O.

3. Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα ρεύματος.
4. Ρυθμίστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος στη θέση I.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού
Η διαδικασία αφαλάτωσης συνδέεται στενά με τη σκληρότητα του νερού. Όσο πιο σκληρό είναι 
το νερό, τόσο πιο συχνά πρέπει να γίνεται διαδικασία αφαλάτωσης. Επομένως, είναι σημαντικό να 
ρυθμίσετε την σκληρότητα του νερού πριν από την πρώτη χρήση. Για να γίνει αυτό ακολουθήστε την 
εξής διαδικασία:
6. Πάρτε τη δοκιμαστική ταινία σκληρότητας νερού (δεν περιλαμβάνεται).
7. Βυθίστε την ταινία εντελώς σε ένα ποτήρι νερού βρύσης για ένα δευτερόλεπτο.
8. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την ταινία από το νερό και ανακινήστε την απαλά. Μετά από περίπου ένα 

λεπτό εμφανίζονται 1, 2, 3 ή 4 κόκκινα τετράγωνα ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού.

ΑΡΙΘΜΌΣ ΤΕΤΡΑΓΏΝΩΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Το νερό είναι πολύ μαλακό ΕΠΙΠΕΔΟ 1

 Το νερό είναι μαλακό ΕΠΙΠΕΔΟ 2

  Το νερό είναι σκληρό ΕΠΙΠΕΔΟ 3

   Το νερό είναι πολύ σκληρό ΕΠΙΠΕΔΟ 4
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9. Ανατρέξτε στις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ρυθμίσεις για να εισέλθετε στο μενού 
σκληρότητας νερού και να ορίσετε το κατάλληλο επίπεδο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
διεξαχθείσας δοκιμής.
Σημειώσεις:
• Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι το Επίπεδο 3.
• ΕΠΙΠΕΔΟ - δείχνει ότι το επίπεδο σκληρότητας του νερού δεν έχει ρυθμιστεί.

Γέμισμα της δεξαμενής νερού
• Για να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού, χρησιμοποιήστε μόνο φρέσκο, μη ανθρακούχο νερό.
• Ποτέ μην γεμίζετε άλλο υγρό.
• Μην χρησιμοποιείτε ζεστό ή καυτό νερό, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
• Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν η δεξαμενή νερού είναι άδεια.
• Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το πλήκτρο FILL WATER, η παρασκευή καφέ δεν είναι πλέον 

δυνατή. Πρέπει πρώτα να ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή νερού.
1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου νερού.
2. Πιάστε τη λαβή της δεξαμενής νερού και τραβήξτε την προς τα έξω.
3. Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με φρέσκο νερό. Μην υπερβαίνετε το επίπεδο MAX.
5. Συνδέστε σωστά τη δεξαμενή νερού στη θέση της.
6. Κλείστε το κάλυμμα της δεξαμενής νερού.

Κύκλωμα πλήρωσης νερού
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη με νερό.
3. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη OPEN TAP.
4. Τοποθετήστε ένα κενό δοχείο κάτω από το στόμιο καυτού νερού / ατμού.
5. Ρυθμίστε το διακόπτη του διακόπτη καυτού νερού / ατμού στη θέση . 
6. Στην οθόνη εμφανίζεται FILLING SYSTEM. Ατμός παράγεται από το στόμιο καυτού νερού / ατμού.

Κίνδυνος εγκαυμάτων! 
Κατά τη διαδικασία, ο ζεστός ατμός και οι εκτοξεύσεις ζεστού νερού εκρέουν από το στόμιο 
καυτού νερού / ατμού. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από το στόμιο για να μην ζεματιστείτε.

7. Όταν η οθόνη δείξει CLOSE TAP, βάλτε το στόμιο καυτού νερού / ατμού πίσω στη θέση  . 
8. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Αυτόματο πλύσιμο κυκλώματος θέρμανσης και νερού
Μια αυτόματη θέρμανση και ξέβγαλμα ξεκινά όταν η μηχανή καφέ είναι ενεργοποιημένη μετά από μια 
περίοδο μη χρήσης. Η διαδικασία ξεπλύματος επαναλαμβάνεται όταν η συσκευή απενεργοποιείται. 
Δεν μπορεί να σταματήσει. Η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος. 

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Στην οθόνη εμφανίζεται HEATING. Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνεται. Περιμένετε έως ότου 

τελειώσει η διαδικασία.
3. Όταν τελειώσει η θέρμανση, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη PRESS RINSE.
4. Πατήστε το κουμπί Καθαρισμού. Ξεκινάει αυτόματο ξέβγαλμα. 
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Κίνδυνος εγκαυμάτων! 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το νερό ρέει έξω από το στόμιο καφέ στο δίσκο απόσταξης. 
Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από το στόμιο για να αποφύγετε τους τραυματισμούς.

5. Ο κύκλος τελειώνει όταν η οθόνη εμφανίζει READY.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί P στην κατάσταση 
Έτοιμο. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης για να επιλέξετε μεταξύ των επιθυμητών επιλογών ή τιμών. 
Πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να εισάγετε την επιθυμητή επιλογή και να την επιλέξετε. Για να 
κλείσετε το μενού Ρυθμίσεις, πατήστε ξανά το κουμπί Ρ.

Σκληρότητα νερού
1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού Ρυθμίσεις, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης μέχρι να εμφανιστεί η 

ένδειξη HARDNESS στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις σκληρότητας νερού.
3. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης ξανά για να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών: Επίπεδο 

1, Επίπεδο 2, Επίπεδο 3 ή Επίπεδο 4.
4. Για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή, πατήστε το κουμπί ρύθμισης.
5. Πατήστε το κουμπί P για να επιστρέψετε στο μενού Ρυθμίσεις.

Aroma
1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού Ρυθμίσεις, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης μέχρι να εμφανιστεί η 

ένδειξη AROMA στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του αρώματος.
3. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης ξανά για να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαθέσιμες επιλογές: 

Standard ή Intensive.
4. Σημείωση: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του αρώματος είναι Standard.
5. Για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή, πατήστε το κουμπί ρύθμισης.
6. Πατήστε το κουμπί P για να επιστρέψετε στο μενού Ρυθμίσεις.

Θερμοκρασία
1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού Ρυθμίσεις, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης μέχρι να εμφανιστεί το 

TEMP στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας.
3. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης ξανά για να επιλέξετε μεταξύ δύο διαθέσιμων επιλογών: Normal 

ή High.
4. Για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή, πατήστε το κουμπί ρύθμισης.
5. Πατήστε το κουμπί P για να επιστρέψετε στο μενού Ρυθμίσεις.

Χρόνο
Σημειώσεις: 
• Ο χρόνος πρέπει να ρυθμιστεί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 

και απενεργοποίησης.
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• Ο χρόνος επαναφέρεται αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη από τον κύριο διακόπτη 
τροφοδοσίας.

1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού Ρυθμίσεις, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης μέχρι να εμφανιστεί η 
ένδειξη TIME στην οθόνη.

2. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις ώρας.
3. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης και πατήστε το για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα όταν 

εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν έχει ρυθμιστεί η ώρα, μεταβαίνει αυτόματα σε λεπτά.
4. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης και πατήστε το για να ρυθμίσετε το επιθυμητό λεπτό όταν 

εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Όταν έχει ρυθμιστεί η ώρα, επιστρέφει αυτόματα στο μενού Ρυθμίσεις.

Αυτόματη ενεργοποίηση
Σημείωση: Ο χρόνος πρέπει να ρυθμιστεί προηγουμένως για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης 
ενεργοποίησης.
1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού Ρυθμίσεις, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης μέχρι να εμφανιστεί η 

ένδειξη UNIT ON στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις αυτόματης ενεργοποίησης.
3. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης και πατήστε το για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα όταν 

εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν έχει ρυθμιστεί η ώρα, μεταβαίνει αυτόματα σε λεπτά.
4. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης και πατήστε το για να ρυθμίσετε το επιθυμητό λεπτό όταν 

εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Όταν έχει οριστεί ο χρόνος ενεργοποίησης, αυτόματα επιστρέφει στο μενού Ρυθμίσεις.

Αυτόματη απενεργοποίηση
Σημείωση: Ο χρόνος πρέπει να ρυθμιστεί προηγουμένως για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης 
απενεργοποίησης.
1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού Ρυθμίσεις, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης μέχρι να εμφανιστεί η 

ένδειξη UNIT OFF στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις αυτόματης απενεργοποίησης.
3. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης και πατήστε το για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα όταν 

εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν έχει ρυθμιστεί η ώρα, μεταβαίνει αυτόματα σε λεπτά.
4. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης και πατήστε το για να ρυθμίσετε το επιθυμητό λεπτό όταν 

εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Όταν έχει οριστεί ο χρόνος απενεργοποίησης, αυτόματα επιστρέφει στο μενού Ρυθμίσεις.

Μετρητής φλιτζανιών
Αυτό το μενού επιτρέπει να ελέγξετε πόσα φλιτζάνια καφέ έχουν ήδη γίνει. Στο μενού εμφανίζεται η 
ποσότητα 1 φλιτζάνι καφέ, 2 φλιτζάνια καφέ, φλιτζάνια αλεσμένου καφέ και ο συνολικός αριθμός όλων 
των φλιτζανιών καφέ.   
1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού Ρυθμίσεις, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης μέχρι να εμφανιστεί το 

CUPS MADE στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να εισαγάγετε το μενού μετρητή κυπέλλου.
3. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης για να αλλάξετε μεταξύ των διαθέσιμων στατιστικών: 1 φλιτζάνι, 

2 φλιτζάνια, φλιτζάνια αλεσμένου καφέ και συνολικά.
4. Για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή, πατήστε το κουμπί ρύθμισης.
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5. Πατήστε το πλήκτρο P για να επιστρέψετε στο μενού Ρυθμίσεις..

Γλώσσα
1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού Ρυθμίσεις, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης μέχρι να εμφανιστεί η 

ένδειξη LANGUAGE στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις γλώσσας.
3. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης ξανά για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών. Διαθέσιμες γλώσσες 

είναι η αγγλική, η γερμανική, η τσεχική, η ολλανδική, η πορτογαλική, η γαλλική, η ιταλική, η 
ισπανική,

4. Για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα, πατήστε το κουμπί ρύθμισης.
5. Πατήστε το πλήκτρο P για να επιστρέψετε στο μενού Ρυθμίσεις.

Οθόνη
Αυτό το μενού επιτρέπει τη ρύθμιση της μορφής ώρας (μορφή 12 ωρών ή 24 ωρών) και της μονάδας 
όγκου (σε mL ή ουγγιά).
1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού Ρυθμίσεις, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης μέχρι να εμφανιστεί η 

ένδειξη DISPLAY στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις οθόνης.
3. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης για να επιλέξετε είτε ρυθμίσεις ώρας είτε μονάδων έντασης 

ήχου και πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να εισέλθετε.
4. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης ξανά για να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών.
5. Για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή, πατήστε το κουμπί ρύθμισης.
6. Πατήστε το πλήκτρο P για να επιστρέψετε στο μενού Ρυθμίσεις.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ

Καθορίζοντας το άρωμα του καφέ
Αυτή η μηχανή καφέ σας επιτρέπει να επιλέξετε το επιθυμητό άρωμα καφέ. Η συσκευή είναι από 
προεπιλογή ρυθμισμένη στο Τυπική. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αρώματος, εισάγετε το μενού 
Aroma και επιλέξτε ανάμεσα σε δύο διαθέσιμες επιλογές: Standard ή Intensive, σύμφωνα με τις οδηγίες 
που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ρυθμίσεις.

Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία του νερού για την παρασκευή καφέ μπορεί επίσης να ρυθμιστεί. Για να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις Θερμοκρασίας, μπείτε στο μενού Θερμοκρασία και επιλέξτε ανάμεσα σε δύο διαθέσιμες 
επιλογές: Κανονική ή Υψηλή, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα Ρυθμίσεις.

Ρύθμιση ποσότητας νερού για καφέ
Η ποσότητα του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε κατάσταση READY καθώς και κατά την παρασκευή 
καφέ.
1. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ποσότητα νερού.
2. Το εύρος της ποσότητας νερού είναι από 30 έως 240 ml. 

Σημειώσεις:
• Αν επιλέξατε τη λειτουργία της ζύμωσης 2 φλιτζάνια καφέ, η ποσότητα νερού θα διπλασιαστεί 
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αυτόματα.
• Η ενδεικνυόμενη τιμή σε mL είναι τιμή αναφοράς και μπορεί ελαφρώς να αποκλίνει από την 

πραγματική τιμή.

Ρύθμιση αλέσματος
Το επίπεδο αλέσματος μπορεί να ρυθμιστεί στο καβουρδισμένο καφέ:

• Ένα λεπτό επίπεδο αλέσματος είναι κατάλληλο για ανοιχτόχρωμο καβούρδιμα.
• Ένα χονδρό επίπεδο αλέσματος είναι κατάλληλο για σκούρο καβούρδιμα.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου κόκκων καφέ και αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας του 
αρώματος.

2. Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης του μύλου που είναι τοποθετημένο μέσα στο δοχείο κόκκων καφέ 
και τοποθετήστε το στην επιθυμητή θέση (στρίψτε δεξιά για μεγαλύτερο επίπεδο άλεσης, στρίψτε 
αριστερά για λεπτότερο επίπεδο άλεσης).

 Σημειώσεις: 
• Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τη μηχανή καφέ, το επίπεδο αλέσματος μπορεί να 

ρυθμιστεί μόλις απενεργοποιηθεί η συσκευή.
• Όταν η μηχανή καφέ χρησιμοποιείται ήδη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το επίπεδο 

αλέσματος θα πρέπει να ρυθμιστεί όταν λειτουργεί ο μηχανισμός αλέσεως.
• Ποτέ μην πλησιάζετε στο δοχείο κόκκων καφέ ενώ ρυθμίζετε το επίπεδο λείανσης! Κίνδυνος 

τραυματισμού! 

Συμπλήρωση του δοχείου κόκκων καφέ
Σημείωση: Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα λειτουργεί τέλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
για να αποφύγετε ζημιές, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι ο μύλος αλέσεως της μηχανής καφέ σας 
δεν είναι κατάλληλος για καραμελωμένους ή ζαχαρωμένους κόκκους καφέ, καθώς θα μπορούσαν να 
κολλήσουν στον μύλο και να το βλάψουν. 

Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη FILL BEANS, γεμίστε κόκκους καφέ στο δοχείο των κόκκων 
καφέ. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου κόκκων καφέ και αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης του 

αρώματος.
2. Γεμίστε τους κόκκους καφέ στο δοχείο.
3. Αντικαταστήστε το κάλυμμα προστασίας του αρώματος και κλείστε το κάλυμμα του δοχείου.

Σημειώσεις:
• Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο κόκκων καφέ για να αποφύγετε τη ζημιά στον μύλο!
• Μη γεμίζετε κανένας άλλος τύπος καφέ ή υγρού στο δοχείο των κόκκων καφέ!
• Εάν το FILL BEANS εξακολουθεί να εμφανίζεται με τη συμπλήρωση των κόκκων καφέ, φτιάξτε 

ένα φλιτζάνι καφέ. Μετά από αυτήν τη λειτουργία, το μήνυμα θα πρέπει να εξαφανιστεί.

Προθέρμανση φλιτζανιών
Όταν είναι ενεργοποιημένη η μηχανή καφέ, ο δίσκος θέρμανσης θερμαίνεται. Συνιστάται να 
προθερμάνετε το φλιτζάνι πριν το γεμίσετε με ζεστό καφέ. Το κρύο φλιτζάνι θα μειώσει όχι μόνο τη 
θερμοκρασία του καφέ αλλά και το άρωμά του. Μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους:
1. Βάλτε ένα φλιτζάνι στο δίσκο θέρμανσης.
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• Βεβαιωθείτε ότι το φλιτζάνι είναι αρκετά ζεστό, αλλά όχι καυτό, καθώς μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμούς από ζεμάτισμα.

2. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ατμού.
3. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καυτού νερού. Γεμίστε το φλιτζάνι με μικρή ποσότητα καυτού 

νερού και στη συνέχεια χύστε το.
• Για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας καυτού νερού και ατμού, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας 

ατμού.

Παραγωγλη καφέ με κόκκους καφέ
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο περιέκτης καφέ και η δεξαμενή νερού είναι γεμάτοι.
3. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο καφέ:

• 1 φλιτζάνι αν θέλετε να έχετε ένα φλιτζάνι καφέ.
• 2 φλυτζάνια αν θέλετε να έχετε δύο φλιτζάνια καφέ.

4. Ρυθμίστε το ύψος του στομίου του καφέ στο μέγεθος του φλιτζανιού.
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης για να ρυθμίσετε την ποσότητα νερού.

• Εάν η ποσότητα του νερού δεν έχει ρυθμιστεί, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει την τελευταία 
ρύθμιση.

6. Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στον απαιτούμενο αριθμό καφέ.
7. Η συσκευή ξεκινά προετοιμασία καφέ.

• Πατήστε 1 κουταλάκι για να ρυθμίσετε την ισχύ του καφέ. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι NORMAL, 
STRONG, MILD. Πατήστε το πλήκτρο μία φορά για να ορίσετε Normal. πατήστε δύο φορές για 
να ορίσετε Strong. πατήστε τρεις φορές για να ορίσετε Mild.

• Η λειτουργία ρύθμισης έντασης του καφέ δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διαδικασία παρασκευής 
δύο φλιτζανιών καφέ. Η μηχανή καφέ θα παρασκευάζει αυτόματα δύο φλιτζάνια ήπιο καφέ.

• Στη διαδικασία παρασκευής δύο φλιτζανιών, η επιλεγμένη ποσότητα νερού αναφέρεται σε ένα 
φλιτζάνι καφέ.

8. Η συσκευή σταματά να λειτουργεί όταν φτάσει το προκαθορισμένο επίπεδο.

Παραγωγή καφέ με αλεσμένο καφέ
Σημειώσεις:
• Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ.
• Μην χρησιμοποιείτε στιγμιαίο καφέ ή κόκκους καφέ για να γεμίσετε τη χοάνη.
• Συμπληρώστε το μέγιστο 2 κουταλιές αλεσμένου καφέ.
• Εάν συμπληρώθηκε πολύ λίγος καφές, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ADD MORE 

POWDER. Η συσκευή θα επιστρέψει στην κατάσταση Έτοιμο (READY). Σε αυτή την περίπτωση, 
συμπληρώστε περισσότερο αλεσμένο καφέ.

1. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο καφέ:
• 1 φλιτζάνι αν θέλετε να έχετε ένα φλιτζάνι καφέ,
• 2 φλιτζάνια αν θέλετε να έχετε δύο φλιτζάνια καφέ.

2. Ρυθμίστε το ύψος του στομίου του καφέ στο μέγεθος του κυπέλλου.
3. Ανοίξτε το κάλυμμα της χοάνης αλεσμένου καφέ.
4. Συμπληρώστε:

• 5-7 g για να επιτευχθεί ήπιος καφές.
• 7-9 g για να επιτευχθεί κανονικός καφές.
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• 8,5-11 g για να επιτευχθεί ισχυρός καφές.
• ενώ παρασκευάζετε δύο φλιτζάνια, συμπληρώστε 10-13 g αλεσμένου καφέ.

5. Κλείστε το κάλυμμα.
6. Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στον απαιτούμενο αριθμό καφέ.
7. Η συσκευή ξεκινά προετοιμασία καφέ.

Καυτό νερό
1. Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη με φρέσκο νερό.
2. Συνδέστε το επιθυμητό εξάρτημα (ακροφύσιο αφρού ή αφρόγαλο 3-βημάτων) στο στόμιο ζεστού 

νερού / ατμού.
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο.
4. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση Έτοιμο (READY), γυρίστε το διακόπτη καυτού νερού / 

ατμού στη θέση.
5. Το νερό αρχίζει να ρέει από το στόμιο.
6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης για να ρυθμίσετε την ποσότητα νερού. Το εύρος της 

ποσότητας νερού είναι από 30 έως 480 ml. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης μέχρι να εμφανιστεί 
η επιθυμητή ποσότητα νερού στην οθόνη.
• Εάν η ποσότητα του νερού δεν έχει ρυθμιστεί, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει την τελευταία 

ρύθμιση. 
Κίνδυνος εγκαυμάτων! 

• Προσέξτε ιδιαίτερα στην αρχική διαδικασία παροχής ζεστού νερού, καθώς οι πιτσιλιές ζεστού 
νερού μπορεί να απελευθερωθούν και να γίνουν αιτία καψίματος.

• Μην αφαιρείτε το ακροφύσιο αμέσως μετά την παροχή ζεστού νερού, καθώς είναι ζεστό! 
Αφήστε το να κρυώσει για λίγο και στη συνέχεια να το αφαιρέσετε.

7. Όταν επιτευχθεί η προκαθορισμένη ποσότητα νερού, η συσκευή σταματά να παραδίδει νερό. Το 
CLOSE TAP εμφανίζεται στην οθόνη. Ρυθμίστε το διακόπτη καυτού νερού / ατμού πίσω στη θέση  

 . 
8. Είναι δυνατό να σταματήσετε την παροχή νερού χειροκίνητα. Ρυθμίστε το διακόπτη καυτού νερού / 

ατμού πίσω στη θέση   όταν επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα νερού.

Ατμός
Προσοχή! Κίνδυνο εγκαυμάτων! Μικρές πίδακες νερού μπορεί να βγουν από το στόμιο. Το 
στόμιο μπορεί να ζεσταθεί - μην το αγγίζετε άμεσα με γυμνά χέρια!
1. Συνδέστε το εξάρτημα για αφρόγαλα 3-βημάτων στο στόμιο καυτού νερού / ατμού.

Σημαντικό! Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένο με το στόμιο ζεστού νερού / ατμού, 
διαφορετικά ενδέχεται να βγει ξαφνικά κατά τη λειτουργία!

2. Συνδέστε το σωλήνα του γάλακτος με το εξάρτημα για αφρόγαλα 3-βημάτων.
3. Βυθίστε το άλλο άκρο του σωλήνα γάλακτος σε ένα δοχείο γεμάτο με κρύο γάλα ή απευθείας στη 

συσκευασία γάλακτος.
4. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το εξάρτημα για αφρόγαλα.
5. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ατμού.
6. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη STEAM READY στην οθόνη και γυρίστε το διακόπτη ζεστού 

νερού / ατμού στη θέση. Η διαδικασία αφρισμού αρχίζει.
Σημειώσεις: 
• Πριν από την πραγματική διαδικασία για αφρόγαλα, μπορεί να βγει νερό από το εξάρτημα, 
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αλλά δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διαδικασία και στο τελικό αποτέλεσμα του αφρόγαλου.
• Η μηχανή καφέ είναι έτοιμη να παράγει ατμό όσο εμφανίζεται η ένδειξη STEAM READY.
• Για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας καυτού νερού και ατμού, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας 

ατμού. 
7. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης για να ρυθμίσετε τον χρόνο ατμού από 3 σε 120 δευτερόλεπτα.

• Εάν ο χρόνος του ατμού δεν έχει ρυθμιστεί, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει την τελευταία 
ρύθμιση.

8. Ρυθμίστε το διακόπτη του εξαρτήματος για αφρόγαλα 3-βημάτων στην επιθυμητή θέση:
• γυρίστε το διακόπτη προς τα πάνω για να ζεσταθεί και να αφρίσει το γάλα.
• γυρίστε το διακόπτη στην κεντρική θέση για να δημιουργήσετε ατμό.
• γυρίστε το διακόπτη προς τα κάτω για να θερμαίνετε το γάλα.

9. Όταν επιτευχθεί ο προκαθορισμένος χρόνος ατμού, η συσκευή σταματά να παράγει ατμό. Το 
CLOSE TAP εμφανίζεται στην οθόνη. Ρυθμίστε το διακόπτη καυτού νερού / ατμού πίσω στη θέση  

 . 
10. Είναι δυνατή η διακοπή της παραγωγής ατμού με το χέρι. Ρυθμίστε το διακόπτη καυτού νερού / ατμού 

πίσω στη θέση  , όταν φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο ατμού.
11. Συνιστάται να καθαρίζετε το εσωτερικό του τριψίμου γαλακτοματοποιητή μετά από κάθε χρήση:

• Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον τριψήφιο διαχωριστή γάλακτος και ρυθμίστε το 
διακόπτη ζεστού νερού / ατμού στη  θέση και αφήστε να πέσει λίγο νερό.

• Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ρυθμίστε το διακόπτη ζεστού νερού/ατμού πίσω στη   
θέση του.

• Γεμίστε λίγο νερό σε ένα δοχείο και βυθίστε το σωλήνα γάλακτος μέσα σε αυτό.
• Ρυθμίστε το διακόπτη ζεστού νερού / ατμού στη θέση  . Ο σωλήνας γάλακτος ξεπλένεται.
• Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ρυθμίστε το διακόπτη ζεστού νερού/ατμού πίσω στη θέση  

 .
12. Είναι επίσης δυνατό να αφρώσετε το γάλα με το ακροφύσιο αφρισμού:

• Συνδέστε το ακροφύσιο αφρισμού στο στόμιο ζεστού νερού / ατμού.
• Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας Steam και περιμένετε έως ότου η οθόνη δείξει STEAM READY.
• Τοποθετήστε ένα δοχείο γεμάτο με κρύο γάλα κάτω από το ακροφύσιο αφρισμού.
• Βυθίστε το ακροφύσιο αφρισμού στο γάλα και ρυθμίστε το διακόπτη ζεστού νερού / ατμού 

στη θέση  .
• Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης για να ρυθμίσετε τον χρόνο ατμού από 3 σε 120 

δευτερόλεπτα (εάν ο χρόνος ατμού δεν έχει ρυθμιστεί, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει την 
τελευταία ρύθμιση).

• Μετακινήστε απαλά το δοχείο με κυκλική κίνηση γύρω από το ακροφύσιο αφρίσματος για να 
ατμίσετε το γάλα ομοιόμορφα.

• Όταν επιτευχθεί ο προκαθορισμένος χρόνος ατμού, η συσκευή σταματά να παράγει ατμό. Το 
CLOSE TAP εμφανίζεται στην οθόνη. Ρυθμίστε το διακόπτη του ζεστού νερού / ατμού πίσω στη 
θέση . 

• Είναι δυνατή η διακοπή της παραγωγής ατμού με το χέρι. Ρυθμίστε το διακόπτη ζεστού νερού 
/ ατμού πίσω στη θέση  όταν φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο ατμού.

• Πριν από τον καθαρισμό, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και αφήστε το ακροφύσιο να 
κρυώσει. Στη συνέχεια καθαρίστε το με ένα μαλακό και ελαφρά βρεγμένο πανί. Επαναλάβετε 
αυτό το βήμα μετά από κάθε χρήση.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
H ένδειξη HOT μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη μετά από την χρήση της λειτουργίας του ατμό ή τη 
διαδικασία καθαρισμού. Υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία του θερμοστοιχείου είναι υψηλότερη από 
110 ° C (η παρασκευή καφέ είναι ακόμα δυνατή).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Σημαντικό!
• Πριν από τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και 

αποσυνδεδεμένη από την πρίζα ρεύματος και ότι έχει κρυώσει.
• Πριν από την επανασυναρμολόγηση βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και εντελώς 

στεγνά!

Δεξαμενή νερού
Η δεξαμενή νερού πρέπει να ξεπλένεται με τρεχούμενο νερό και να γεμίζεται με φρλεσκο νερό 
καθημερινά.
1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου νερού.
2. Πιάστε τη λαβή της δεξαμενής νερού και τραβήξτε την έξω από τη μηχανή καφέ.
3. Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό.
4. Σκουπίστε με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
5. Τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή νερού όταν είναι καθαρή, στεγνή και γεμισμένη με κρύο, φρέσκο 

νερό.

Δοχείο απορριμμάτων και δίσκο συλλογής υγρών
• Αν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη EMPTY GROUNDS, απαιτείται η άδειασμα του δοχείου 

απορριμμάτων. Η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να προετοιμάσει τον καφέ μέχρι να αδειάσει 
το δοχείο απορριμμάτων.

• Η ένδειξη κόκκινου δίσκου γεμίσματος εμφανίζεται όταν ο δίσκος γεμίσματος είναι γεμάτος και 
επομένως πρέπει να αδειάσει. Διαφορετικά το νερό μπορεί να διαρρεύσει και να καταστρέψει 
τη συσκευή.

• Ο περιέκτης αποβλήτων και ο δίσκος αποστράγγισης μπορούν να ολισθαίνουν όταν το στόμιο 
καφέ έχει ρυθμιστεί στην υψηλότερη θέση.

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το δίσκο συλλογής υγρών γιατί μπορεί να είναι γεμάτος με νερό.
2. Αφαιρέστε το δοχείο αποβλήτων και απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο καφέ.
3. Ξεπλύνετε το δοχείο αποβλήτων με τρεχούμενο νερό και σκουπίστε το με μαλακό και στεγνό πανί.
4. Αδειάστε το δίσκο συλλογής υγρών. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό και σκουπίστε 

με μαλακό και στεγνό πανί.
5. Όταν ο περιέκτης αποβλήτων και ο δίσκος συλλογής υγρών είναι καθαρός και εντελώς στεγνός, 

επανασυνδέστε τον στη θέση του.
Σημείωση: Αν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη TRAY MISSING, ο δίσκος συλλογής υγρών δεν 
έχει τοποθετηθεί σωστά ή δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου.

Δοχείο κόκκων καφέ
1. Συνιστάται να καθαρίζετε το δοχείο κόκκων καφέ πριν από κάθε επαναπλήρωση.
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2. Όταν το δοχείο κόκκων καφέ είναι άδειο, καθαρίστε το με ένα μαλακό και στεγνό πανί.

Χωρίδα αλεσμένου καφέ
1. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά εάν η χοάνη αλεσμένου καφέ είναι μπλοκαρισμένη.
2. Οποιαδήποτε υπολείμματα καφέ μπορούν να σκουπιστούν με μια μαλακή βούρτσα.

Στόμιο καφέ
1. Καθαρίστε το στόμιο καφέ με ένα μαλακό και ελαφρώς υγρό πανί τακτικά.
2. Ελέγχετε τακτικά εάν δεν έχουν μπλοκαριστεί οι οπές στο στόμιο καφέ. Εάν χρειάζεται, 

χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα καφέ. 

3-step συσκεύη για αφρόγαλα
1. Αποσυναρμολογήστε τη 3-step συσκευή για αφρόγαλα, 

όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.
2. Ξεπλύνετε κάθε μέρος με τρεχούμενο νερό.
3. Ελέγξτε εάν η οπή στον αφροδιαλυτή δεν είναι 

μπλοκαρισμένη. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μια 
οδοντογλυφίδα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα. 

4. Σκουπίστε κάθε μέρος με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
5. Επανασυναρμολογήστε τα μέρη σωστά.

Ακροφύσιο αφρισμού
1. Καθαρίστε το ακροφύσιο αφρισμού με ένα μαλακό και ελαφρώς υγρό πανί τακτικά.
2. Ελέγχετε τακτικά εάν η οπή του ακροφυσίου δεν είναι μπλοκαρισμένη. Εάν χρειάζεται, 

χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα καφέ.  
Θήκη
1. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό και ελαφρώς υγρό πανί. 
2. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά μέσα για τον καθαρισμό αυτού του προϊόντος.
3. Τα μέρη ή τα εξαρτήματα δεν είναι κατάλληλα για πλύση σε πλυντήριο πιάτων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πριν από την αποθήκευση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή, στεγνή και ότι όλα τα 
δοχεία αδειάζονται.

2. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό, δροσερό μέρος μακριά από παιδιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα κατά την αποθήκευση.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΝΕΡΟΥ

Συνιστάται η διεξαγωγή μιας διαδικασίας εκκένωσης του κυκλώματος νερού για την προστασία της 
μηχανής καφέ από την πρόκληση παγετού, για παράδειγμα κατά τη μεταφορά.
1. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο ζεστού νερού / ατμού.



Εγχειρίδιο Χρήσης 17

ΕΛ

3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας Steam μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη 
OPEN TAP.

4. Ρυθμίστε το διακόπτη ζεστού νερού / ατμού στη θέση  .
5. Ο ατμός και το ζεστό νερό ρέουν από το στόμιο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη EMPTYING.

Κίνδυνος εγκαυμάτων! 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ζεστός ατμός και πιτσιλιές ζεστού νερού εκρέουν από το 
ακροφύσιο ατμού. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από το ακροφύσιο για να μην σας κάψει.

6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη CLOSE TAP. Ρυθμίστε το 
διακόπτη ζεστού νερού / ατμού στη θέση  .

7. Η μηχανή καφέ είναι απενεργοποιημένη.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά από 200 παρασκευές καφέ, η μηχανή καφέ πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία εσωτερικού 
καθαρισμού του συστήματος. 
Το READY CLEAN στην οθόνη θα σας ζητήσει να εκτελέσετε αυτόματο καθαρισμό.

• Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα δισκία καθαρισμού διαθέσιμα στην αγορά!
• Μια διαδικασία αυτόματου καθαρισμού διαρκεί περίπου 15 λεπτά και δεν πρέπει να διακόπτεται.
• Μετά από κάθε διαδικασία καθαρισμού, η χοάνη αλεσμένου καφέ πρέπει να καθαριστεί (βλέπε 

Τμήμα καθαρισμού).
1. Πατήστε το κουμπί Καθαρισμού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη EMPTY TRAY. Σύρετε το 

δίσκο συλλογής και αδειάστε το.
2. Εισαγάγετε ξανά ένα κενό δίσκο αποστράγγισης στη θέση του.
3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο καφέ.
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη PRESS RINSE.
5. Πατήστε ξανά το κουμπί καθαρισμού. Ξεκινά η διαδικασία.
6. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ADD TABLET, τοποθετήστε μία ταμπλέτα καθαρισμού στη 

χοάνη του αλεσμένου καφέ και κλείστε το κάλυμμα.
7. Πατήστε ξανά το κουμπί καθαρισμού. Η διαδικασία συνεχίζεται για περίπου 15 λεπτά.
8. Εάν εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη κατά τη διαδικασία καθαρισμού, ακολουθήστε σύμφωνα 

με αυτά.
9. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη READY.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το READY DECALCIFY στην οθόνη θα σας προτρέψει να πραγματοποιήσετε αυτόματη αφαλάτωση.
• Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα δισκία αφαλάτωσης διαθέσιμα στην αγορά!
• Μια διαδικασία αυτόματης αφαλάτωσης διαρκεί περίπου 60 λεπτά και δεν πρέπει να 

διακόπτεται.
• Πριν ξεκινήσετε μια αυτόματη αφαλάτωση, βεβαιωθείτε ότι η μηχανή καφέ είναι 

απενεργοποιημένη.
• Όταν χρησιμοποιείτε διαλύτες αφαλάτωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τυχόν πιτσιλιές 

ή στάγματα από ευαίσθητες επιφάνειες, π.χ. φυσικές πέτρες και ξύλινες επιφάνειες ή να λάβετε 
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τις κατάλληλες προφυλάξεις.
• Μην ξαναγεμίζετε ποτέ τον διαλύτη αφαλάτωσης. Περιμένετε έως ότου η δεξαμενή νερού 

είναι άδεια.
• Αφαιρέστε ένα εξάρτημα από το στόμιο ζεστού νερού / ατμού αν το δοχείο είναι πολύ μεγάλο 

ώστε να χωράει κάτω από το στόμιο.
1. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Καθαρισμού.
3. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη EMPTY TRAY, αδειάστε το συρτάρι συλλογής και στη 

συνέχεια επανασυνδέστε το στη θέση του.
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη OPEN TAP SOLVENT IN TANK.
5. Πλήρως διαλύστε 3 δισκία αφαλάτωσης σε δοχείο γεμάτο με 500 ml νερού βρύσης. Στη συνέχεια 

το ρίχνουμε στο άδειο δοχείο.
6. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο ζεστού νερού / ατμού.
7. Ρυθμίστε το διακόπτη ζεστού νερού / ατμού στη θέση . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 

DECALC.ON CLOSE TAP.
8. Ρυθμίστε το διακόπτη ζεστού νερού / ατμού στη θέση  . 
9. Όταν η οθόνη εμφανίζει το DECALC.ON EMPTY TRAY, αδειάστε το συρτάρι συλλογής και 

επανασυναρμολογήστε το στη θέση του.
10. Όταν η οθόνη δείχνει FILL WATER, αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και ξεπλύνετε καλά κάτω από 

τρεχούμενο νερό για να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα από το διάλυμα αφαλάτωσης, στη 
συνέχεια γεμίστε το με κρύο και καθαρό νερό της βρύσης και επανασυνδέστε το στη θέση του.

11. Όταν η οθόνη δείχνει OPEN TAP, ρυθμίστε το διακόπτη ζεστού νερού / ατμού στη θέση .
12. Όταν η οθόνη δείχνει το DECALC.ON CLOSE TAP, ρυθμίστε το διακόπτη ζεστού νερού / ατμού στη 

θέση . 
13. Όταν η οθόνη εμφανίζει το DECALC.ON EMPTY TRAY, αδειάστε το συρτάρι συλλογής και 

επανασυναρμολογήστε το στη θέση του.
14. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το PRESS RINSE, πατήστε το κουμπί καθαρισμού.
15. Όταν η οθόνη εμφανίζει READY, η διαδικασία αφαλάτωσης έχει τελειώσει.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ

Το FAULT 3 εμφανίζεται 
στην οθόνη

• Η δεξαμενή νερού δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά

• Βλάβη κυκλώματος νερού

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή, 
τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή 
νερού σωστά και ενεργοποιήστε 
ξανά το μηχάνημα

• Συμβουλευτείτε ένα 
εξουσιοδοτημένο σημείο 
συντήρησης για έλεγχο / επισκευή
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Το FAULT εμφανίζεται 
στην οθόνη

• Γενική βλάβη • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, 
αποσυνδέστε την από το ρεύμα, 
μετά από λίγο συνδέστε την ξανά και 
ενεργοποιήστε την

• Συμβουλευτείτε ένα 
εξουσιοδοτημένο σημείο 
συντήρησης για έλεγχο / επισκευή

Πολύ δυνατός θόρυβος 
που προέρχεται από τον 
μύλο

• Ξένα σώματα στο μύλο • Συμβουλευτείτε ένα 
εξουσιοδοτημένο σημείο 
συντήρησης για έλεγχο / επισκευή

Μικρή ποσότητα αφρού 
μετά από αφρό

• 3-step συσκευή για 
αφρόγαλα έχει μπλοκάρει

• 3-step συσκευή για 
αφρόγαλα δεν έχει 
εγκατασταθεί σωστά

• Καθαρίστε τον συσκευή για 
αφρόγαλα σύμφωνα με τις 
οδηγίες στην ενότητα Καθαρισμός

• Ρυθμίστε τον διακόπτη ζεστού 
νερού / ατμού στη θέση  και 
δημιουργήστε λίγο ατμό.

Ο καφές στάζει λίγο από 
το στόμιο καφέ

• Το επίπεδο λείανσης είναι 
πολύ δυνατό

• Ο αλεσμένος καφές είναι 
πολύ λεπτός

• Ρυθμίστε το επίπεδο τραχιάς 
άλεσης

• Χρησιμοποιήστε πιο χοντρό 
άλεσμα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 
Θέρμανση του κυπέλλου
Συσκευή για αφρόγαλα
Χρησιμοποιήστε κόκκους καφέ ή αλεσμένο καφέ
Προετοιμάστε δύο φλιτζάνια ταυτόχρονα
Λειτουργία ατμού
Λειτουργία ζεστού νερού
Μετρητή κυπέλλου
Μνήμη της τελευταίας ρύθμισης
Μενού σε 10 γλώσσες
Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Πλήρης ένδειξη δίσκου συλλογής υγρών
Αφαιρούμενος δίσκος συλλογής υγρών και δοχείο απορριμμάτων
Αφαιρούμενη δεξαμενή νερού
Οθόνη οπίσθιου φωτισμού
Κύπελλο φωτισμού
Αυτόματος καθαρισμός
Αυτόματη αφαλάτωση
Καουτσούκ, αντιολισθητική βάση
Κύριος διακόπτης ισχύος
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Ελληνικά
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής 
συλλογής) Αυτή η σήμανση που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδηλώνει ότι δεν θα πρέπει 
να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της εργασιακής τους ζωής. Για να αποφευχθεί η 
πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, 
διαχωρίστε τα από τα άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της 
βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν 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 προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή 
ανακύκλωση. Οι επιχειρησιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα 
εμπορικά απόβλητα για διάθεση.

Προσαρμογή
Ρυθμιζόμενο μέγεθος καφέ: 30-240 ml
Ρυθμιζόμενη ποσότητα νερού: 30-480 ml
Ρυθμιζόμενος χρόνος αφρίσματος αφρόγαλου: 3-120 s
Ρυθμίσεις αρώματος: 2
Ρυθμίσεις “δυνατού” καφέ: 3
Ποσότητα αλεσμένου καφέ: 5-13 g
Ρυθμιζόμενο στόμιο καφέ: 7-11 cm
Ρυθμίσεις μηχανισμού αλέσματος: 6
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία βρασμού καφέ
Ρυθμιζόμενη σκληρότητα νερού

Τεχνικά δεδομένα
Μεταλλικός μύλο
Πίεση αντλίας: 15 bar
Χωρητικότητα δοχείου αποβλήτων: 15 μερίδες
Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1,9 l
Χωρητικότητα κόκκων καφέ: 200 g
Σύστημα θέρμανσης: Thermoblock
Μέγιστη ισχύς: 1400 W
Μήκος καλωδίου: 1,1 m
Τροφοδοσία: 110-240 V; 50/60 Hz

Φυσικές παράμετροι
Βάρος: 9,65 kg
Διαστάσεις: 28 x 34 x 43,5 cm

Στο σετ
Ακροφύσιο αφρισμού, 3-step συσκευή για αφρόγαλα, κουτάλι, εγχειρίδιο χρήσης

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



www.teesa.gr


