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Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. Τα προϊόντα HÆGER έχουν 
παραχθεί για να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών που προτιμούν υψηλά  
πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε 
ευχαριστημένοι με αυτήν τη συσκευή. Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι εξοικειωμένος 
με τις κοινές διαδικασίες χειρισμού οικιακών συσκευών. Πριν αρχίσετε να 
χρησιμοποιείτε την συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης 
και φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο για μελλοντική αναφορά. Εάν παραδώσετε αυτήν τη 
συσκευή σε οποιονδήποτε άλλο στο μέλλον, δώστε του επίσης αυτές τις οδηγίες. 

 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας 

 Για την αποφυγή κινδύνων, οι επισκευές αυτής της ηλεκτρικής συσκευής ή του 
καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να πραγματοποιούνται από την εξυπηρέτηση 
πελατών μας. Εάν χρειάζονται επισκευές, στείλτε τις συσκευές στο τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. 

 Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει αποσυνδεθεί από την παροχή 
ρεύματος και έχει κρυώσει εντελώς.  

 Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό 
και μην την βυθίζετε σε νερό. 

 Κάθε φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή, το κύριο σώμα συμπεριλαμβανομένου 
του καλωδίου τροφοδοσίας καθώς και κάθε προσαρτημένο εξάρτημα πρέπει να 
ελέγχεται σχολαστικά για τυχόν ελαττώματα. 

 Εάν η συσκευή, για παράδειγμα, έχει πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή εάν έχει 
χρησιμοποιηθεί υπερβολική δύναμη για να τραβήξει το καλώδιο τροφοδοσίας, δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον, ακόμη και αόρατες ζημιές μπορεί να έχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις στην ασφάλεια λειτουργίας της συσκευής. 

• Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής και έχουν κατανοήσει πλήρως όλους τους κινδύνους και τις 
προφυλάξεις ασφαλείας. 

• Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή. Η συσκευή και το 
καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. 

• Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 

• Προσοχή: Κρατήστε τυχόν υλικά συσκευασίας πολύ μακριά από παιδιά: 
υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. 
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 Προσέξτε ώστε ούτε το περίβλημα ούτε το καλώδιο να έρθουν σε επαφή με θερμές 
επιφάνειες, όπως τις εστίες ηλεκτρικής σόμπας ή με φλόγα καυτού αερίου. 

 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον μύλο καφέ όταν είναι άδειος, δηλαδή χωρίς κόκκους 
καφέ. 

 Προσοχή: Η λεπίδα δεν θα σταματήσει αμέσως να κινείται όταν η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη. Προσέξτε να μην αγγίξετε την περιστρεφόμενη λεπίδα. 

 Προσοχή: η λεπίδα είναι εξαιρετικά αιχμηρή. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, 
προσέξτε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε τη συσκευή και όταν αδειάζετε το δοχείο. 

 Πάντα αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα - πριν από τη συναρμολόγηση της 
συσκευής, - μετά τη χρήση, - σε περίπτωση δυσλειτουργίας, - πριν ανοίξετε το 
δοχείο κόκκων και - πριν καθαρίσετε τη συσκευή. 

 Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. 
Αφαιρέστε πιάνοντας το βύσμα. 

 Φροντίστε το καλώδιο ρεύματος να μην περνάει από το μπροστινό μέρος της 
επιφάνειας εργασίας στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο μύλος καφέ. 

 Δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη εάν προκύψει ζημιά από ακατάλληλη χρήση ή 
εάν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες.  

 Προσοχή: Οποιαδήποτε κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό. 

 Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη. Πάντα 
αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα, ακόμα κι αν φεύγετε από το δωμάτιο μόνο για 
λίγο. 

 Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακές ή παρόμοιες εφαρμογές, όπως π.χ. 
- Καταστήματα, γραφεία και άλλα παρόμοια περιβάλλοντα εργασίας, 

- Σε αγροτικές περιοχές, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ κ.λπ. και 
παρόμοιες εγκαταστάσεις, 

- Σε περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast. 

 

 

Επισκόπηση συσκευής  
1. καπάκι 2. Δοχείο κόκκων από ανοξείδωτο χάλυβα 

3. Βάση στήριξης 4. Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 

5. Μονάδα βάσης με κινητήρα 6. Κουμπί ON/OFF 

7. Αποθήκευση καλωδίου (στην κάτω 
πλευρά) 

8. Καουτσούκ πόδια 
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Οδηγίες χρήσης 

  
Πριν από την πρώτη χρήση 
 
Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι πλήρες και άθικτο και ότι 
υπάρχουν όλα τα αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι εμφανώς κατεστραμμένη. 
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας. 
Σύνδεση με την κύρια παροχή 

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται 
στην ετικέτα βαθμολογίας. 

2. Εάν η πρίζα δεν ταιριάζει με το βύσμα της συσκευής, αντικαταστήστε την πρίζα ή το 
βύσμα με κατάλληλο τύπο, από εξειδικευμένο επαγγελματία.  

 

 
Πώς να χρησιμοποιήσετε τον μύλο καφέ 
 

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια. 

2. Γυρίστε το καπάκι του δοχείου αριστερόστροφα  και σηκώστε το. 

3. Ρίξτε την επιθυμητή ποσότητα κόκκων καφέ στο δοχείο. 

4. Σφίξτε το καπάκι γυρνώντας το πλήρως στο σπίτι προς τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού. Μια συσκευή ασφαλείας αποτρέπει την ενεργοποίηση εάν το καπάκι δεν 
είναι καλά τοποθετημένο. 

5. Μην επιχειρήσετε τη λειτουργία χωρίς το καπάκι να είναι στη θέση του. 

6. Αφαιρέστε την απαραίτητη ποσότητα σύρματος και εισάγετε το φις στην πρίζα.  

7. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τον μύλο καφέ και κρατήστε τον 
πατημένο μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο λείανσης. 

8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αφαιρέστε το καπάκι και αδειάστε το δοχείο.  
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Συστάσεις για χρήση 
1. Διατηρείτε πάντα το καπάκι του δοχείου κλειστό ερμητικά για να διατηρήσετε τη 

γεύση και το άρωμα των κόκκων του καφέ.  

2. Αλέστε μόνο την απαραίτητη ποσότητα καφέ εκείνη τη στιγμή.  

3. Ποτέ μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο φασολιών.  

4. Σύμφωνα με τις γενικές ενδείξεις, σκεφτείτε μια κουταλιά της σούπας κόκκων ανά 
φλιτζάνι (π.χ. 4 κουταλιές κόκκους καφέ για 4 φλιτζάνια). Φυσικά, οι βέλτιστες 
ποσότητες, που καθορίζονται με βάση το προσωπικό γούστο, θα προσδιορίζονται 
με την πάροδο του χρόνου. 

5. Τα υπολείμματα καφέ που έχουν μείνει στο μύλο σας μπορεί να επηρεάσουν τη 
γεύση του φρέσκου. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε το μπολ λείανσης, τις λεπίδες και 
το καπάκι μετά από κάθε χρήση. 

6. Αυτός ο μύλος μπορεί να χειριστεί μόνο ξηρά, εύθραυστα τρόφιμα. Μην αλέθετε 
σπόρους λαδιού (π.χ. φιστίκια) ή σκληρά προϊόντα (π.χ. ρύζι). 

 

Καθάρισμα 
1. Φροντίστε να αποσυνδέσετε αυτήν τη συσκευή πριν τον καθαρισμό. Για 

προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη μονάδα σε 
νερό ή υγρό. 

2. Αφαιρέστε τα υπολείμματα αλεσμένου καφέ χρησιμοποιώντας το πινέλο. Μην 
αγγίζετε τη λεπίδα γιατί είναι αιχμηρή. 

3. Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα ή τα αρώματα που αφήνουν οι ξηροί 
καρποί, αλέστε μια κουταλιά σόδα μαγειρικής στο μπολ και στη συνέχεια 
σκουπίστε καλά. 

4. Όλα τα αφαιρούμενα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων στο πάνω ράφι. 
Μην βάζετε εξαρτήματα στο κάτω ράφι. Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα βάσης 
του μύλου σε νερό ή άλλο υγρό. 

5. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί. 
6. Αποθηκεύστε την περίσσεια καλωδίου πιέζοντας ένα τμήμα κάθε φορά στο 

χώρο αποθήκευσης του καλωδίου στη βάση της μονάδας. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Μοντέλο: ................................... CG-200.001A 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: ...... 220-240V~, 50/60Hz 

Κατανάλωση ενέργειας: ................ 200W 

Κατηγορία προστασίας...................... II 
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Συμμόρφωση CE  
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με οδηγίες CE, όπως: 
- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, 
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD), 
- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα 
με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας. 
Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες. 

Σκεφτείτε το περιβάλλον μας 
 

Συσκευασία 
Το υλικό συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο ανακύκλωσης. 

Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάλυση. Κρατήστε τα υλικά 

συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, μέρη πολυστυρολίου κ.λπ.) μακριά 

προσέγγιση παιδιών, καθώς είναι δυνητικά επικίνδυνα. 

Διάθεση  
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην 

πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι 

οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό 

απορριμμάτων αυτού του προϊόντος. 

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν υποδεικνύει ότι 

αυτή η συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Αντ 'αυτού, 

παραδίδεται στο ισχύον σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 

με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 

επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών 

απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 
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Εγγύηση  
Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και 
καλύπτει την επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή 
ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μονάδας 
για ισοδύναμο μοντέλο. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από 
λανθασμένη χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, εξωτερικούς παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη 
βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που αποδίδονται έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, 
διαρροές και έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή επιδείνωση που προκαλείται 
από την κανονική χρήση πλαστικών εξαρτημάτων. 

Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον 
διανομέα ή τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει 
να είναι συνδεδεμένη με το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο πρωτότυπο 
τιμολόγιο ή εισιτήριο πώλησης, όπου εκφράζεται η ημερομηνία αγοράς υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 
1999/44/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου. 

(*) Μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση.
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HAEGERTEC, s.a. 
Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1 Tel: +351 21 949 83 00 (Geral) 
Parque Industrial do Arneiro Tel: +351 21 949 83 02 (pós-venda) 
2660-456 S. Julião do Tojal Fax: +351 21 949 83 25 
PORTUGAL e-mail: assistencia@haeger.pt 
http://www.haeger.pt e-mail: comercial@haeger.pt 

 

 

 
    KAPA EMPORIO 
    Α.Καρέλης & Σια Ο.Ε. 
    Καραγιαννοπούλου 32, 
    61100 Κιλκίς 
    Τηλ. +302341024654 
     Fax   +302341025735 
     Email: info@kapaemporio. 
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	- Καταστήματα, γραφεία και άλλα παρόμοια περιβάλλοντα εργασίας,
	- Σε αγροτικές περιοχές,( από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ κ.λπ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις,
	- Σε περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
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