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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. 

 
 

Προβλεπόμενη χρήση  
 

Η μηχανή καφέ φίλτρου προορίζεται αποκλειστικά για την παρασκευή καφέ. Αυτή η 
μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε νοικοκυριά. Δώστε προσοχή σε όλες τις 
πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, ειδικά στις οδηγίες ασφαλείας. Όλες οι 
άλλες χρήσεις θεωρούνται ακατάλληλες και ενδέχεται να προκαλέσουν υλικές ζημιές ή 
ακόμη και τραυματισμό. Δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν 
λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.  

 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής σας. Φυλάξτε το σε 
ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 

 

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην το χρησιμοποιήσετε, επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 

 
• Πριν συνδέσετε την μηχανή καφέ φίλτρου στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση 

αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.  
• Τοποθετήστε την μηχανή καφέ φίλτρου σε επίπεδη επιφάνεια και μακριά από την 

άκρη της επιφάνειας εργασίας για να μην πέσει κατά λάθος. 
• Η γυάλινη κανάτα έχει σχεδιαστεί γι αυτή την μηχανή καφέ φίλτρου. Δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται σε εστίες μαγειρέματος ή σε φούρνους μικροκυμάτων. Ποτέ μην 
τοποθετείτε τη ζεστή κανάτα σε κρύα ή υγρή επιφάνεια. Ποτέ μην ρίχνετε κρύο 
νερό μέσα στη κανάτα όσο είναι ακόμα ζεστή. Μη χρησιμοποιείτε την κανάτα εάν 
έχει ραγίσει. Αγγίξτε μόνο το πλαστικό μέρος και τη λαβή. 
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• Προσέξτε να μην καείτε από τον ατμό που εξατμίζεται από το φίλτρο καφέ. 

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το γυαλί δείχνει σημάδια ρωγμών. 
Χρησιμοποιείτε το μόνο με αυτήν τη συσκευή. Χειριστείτε με προσοχή καθώς είναι 
πολύ εύθραυστο. 

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή καφέ σας χωρίς νερό. 

• Μην ξεχνάτε ότι η θερμοκρασία του παρασκευασμένου καφέ είναι υψηλή. 
Χειριστείτε με προσοχή τη μηχανή φίλτρου σας για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο 
πιτσιλισμάτων. 

• Μη λειτουργείτε τη συσκευή με το καλώδιο να είναι ακόμα τυλιγμένο. 

• Να αφαιρείτε πάντα το βύσμα από την πρίζα όποτε η συσκευή δεν 
χρησιμοποιείται, κατά την τοποθέτηση εξαρτημάτων και τον καθαρισμό. Αφήστε το 
να κρυώσει πριν το πετάξετε ή αφαιρέσετε κομμάτια και πριν καθαρίσετε τη 
συσκευή. 

• Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή η συσκευή πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο για οικιακούς σκοπούς και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται. 

• Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές 
όπως: 

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και 
άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές 
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες 
σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν κινδύνους 
που εμπλέκονται. 
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να 
πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό 
επίβλεψη. 
• Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη 
συσκευή. 
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o χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα 
περιβάλλοντα εργασίας, 

o αγροτικά σπίτια, 

o από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών, 
o περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast. 

• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου 
εργασίας, ούτε να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. 

• Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή 
αν διαπιστωθεί ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. 

 
      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας! 

• Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε ποτέ 
κανένα από τα εξωτερικά εξαρτήματα. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά που μπορούν 
να επισκευαστούν από το χρήστη. 

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από 
το κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια εξειδικευμένα 
άτομα. 

• Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη 
συσκευή στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

 
       ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων! 

• Η εστία και η κανάτα θερμαίνονται πολύ. Πιάστε μόνο τη γυάλινη κανάτααπό τη 
λαβή. 

• Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι της δεξαμενής νερού όσο είναι η καφετιέρα σε 
λειτουργία 

 

Επισκόπηση συσκευής  
1. Μύλος και φίλτρο 2. Πίνακας ελέγχου 

3. Γυάλινη κανάτα 4. Επάνω καπάκι 

5. Δεξαμενή νερού 6. Κύριο σώμα 

7.Μαχαίρι μύλου 8. Δοχείο καφέ 

9. Μόνιμο φίλτρο  
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Πριν  την πρώτη χρήση  
 

• Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να παρασκευάζει καφέ φίλτρου με την 
επίδραση του ζεστού νερού που διέρχεται από τον αλεσμένο καφέ. 

• Αφαιρέστε εντελώς όλα τα είδη μεταφοράς και συσκευασίας μέσα ή έξω από τη 
συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά ούτε η συσκευή ούτε κανένα από 
τα μέρη της. 

• Πλύνετε καλά το μόνιμο φίλτρο, τη θήκη του και τη κανάτα σε ζεστό νερό με μικρή 
ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού κουζίνας. Ξεπλύνετε κάτω από καθαρό 
τρεχούμενο νερό και στεγνώστε καλά. 

• Σκουπίστε την μηχανή καφέ φίλτρου με ένα μαλακό σφουγγάρι ελαφρώς 
βουτηγμένο σε ζεστό νερό. Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. 

• Βάλτε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. 

• Τοποθετήστε το φις σε γειωμένη πρίζα τοίχου. 

• Ανοίξτε το επάνω καπάκι και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με φρέσκο, κρύο νερό στη 
μέγιστη ένδειξη και τοποθετήστε την κανάτα στη θέση της. 

 

Ρύθμιση ώρας 
• Προγραμματίστε την ώρα πατώντας το κουμπί "Prog" μία φορά ώστε να  

εμφανιστεί η οθόνη LCD "CLOCK" στην επάνω δεξιά γωνία. 

• Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα πατώντας τα κουμπιά "HR" και "MIN". 

• Πατήστε το κουμπί "Prog", στην οθόνη LCD που εμφανίζεται η ένδειξη "TIMER" 
στην επάνω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί "Prog" 
για να τελειώσετε. 

Σημείωση: Το ρολόι της καφετιέρας χρησιμοποιεί σύστημα 24 ωρών. Η καφετιέρα 
μπορεί επίσης να λειτουργήσει χωρίς να έχει οριστεί η ώρα, ωστόσο, εάν 
επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης, είναι 
σημαντικό να ρυθμίσετε την ώρα. 
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Χρήση μηχανής καφέ φίλτρου  
 

 

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, ξεκλειδώστε το επάνω καπάκι και γεμίστε 
καθαρό νερό στο απαιτούμενο επίπεδο στη δεξαμενή νερού. 

2. Γεμίστε κόκκους καφέ στο δοχείο κόκκων καφέ και, στη συνέχεια, κλείστε το επάνω 
καπάκι. 

3. Πατήστε το κουμπί λείανσης για μία φορά για να αλέσετε τους κόκκους καφέ σε 
σκόνη. Μετά την άλεση, η καφετιέρα θα παρασκευάσει καφέ με τον αλεσμένο 
καφέ αυτόματα. 
Σημείωση: Χρειάζονται περίπου 55 δευτερόλεπτα για να αλέσετε τον κόκκο καφέ. 

4. Μετά την παρασκευή, το μηχάνημα θα διατηρήσει τον καφέ ζεστό για περίπου 30 
λεπτά.  

 

1. Εκτελεί τα βήματα 1-2 από το παραπάνω σημείο Α. 

2. Πατήστε το κουμπί καφέ  για μία φορά, η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού καφέ θα 
συνεχίσει να ανάβει και θα αρχίσει να παρασκευάζει καφέ.  

3. Μετά την παρασκευή, το μηχάνημα θα διατηρήσει τον καφέ ζεστό για περίπου 30 
λεπτά. 

Σημειώσεις: 
o Μην υπερβαίνετε τη στάθμη του δοχείου νερού "MAX". 
o Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου είναι περίπου 60g. Μην γεμίζετε 

κόκκους καφέ ή αλεσμένο καφέ που υπερβαίνει το επίπεδο "MAX". 
o Η καφετιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν η παρασκευή ξεπερνά τα 

40 λεπτά. 
Η καφετιέρα είναι εξοπλισμένη με λειτουργία αυτόματης εκκίνησης. Χάρη σε αυτήν  
τη λειτουργία, θα μπορείτε να εκκινήσετε το μηχάνημα τη στιγμή που θα επιλέξετε. 
Πριν ξεκινήσετε αυτήν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά την ώρα. 

        Με το άλεσμα του κόκκου του καφέ 

1. Εκτελεί τα βήματα 1-2 από το παραπάνω σημείο Α. 

2. Πατήστε το κουμπί λείανσης  συνεχώς για δύο φορές, η ενδεικτική 
λυχνία του κουμπιού θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 

Α. Πώς να παρασκευάσετε καφέ με κόκκους καφέ 

Β. Πώς να παρασκευάσετε καφέ με αλεσμένο καφέ  

Γ. Αυτόματη εκκίνηση  
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3. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Prog" μία φορά, στην οθόνη LCD 
εμφανίζεται το "CLOCK" στην επάνω δεξιά γωνία, το οποίο δείχνει την 
τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα πατώντας τα κουμπιά "HR" 
και "MIN". 

4. Αφού ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα, πατήστε το κουμπί "Prog" μία φορά, 
στην οθόνη LCD εμφανίζεται η ένδειξη "TIMER" στην επάνω αριστερή γωνία 
και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά "HR" και "MIN" για να ορίσετε την 
ώρα της εκκίνησης. 

5. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της ώρας, πατήστε το κουμπί "Prog" για 
μία φορά. Η ένδειξη του κουμπιού λείανσης θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. 

6. Όταν ο χρόνος ταιριάζει με τον προγραμματισμένο χρόνο, η μηχανή καφέ 
φίλτρου θα ξεκινήσει τον κύκλο άλεσης και παρασκευής. 

 

Με αλεσμένο καφέ 
1. Εκτελεί τα βήματα 1-2 από το παραπάνω σημείο Α. 

2. Πατήστε το κουμπί καφέ συνεχώς για δύο φορές, η ενδεικτική λυχνία του 
κουμπιού θα αρχίσει να αναβοσβήνει.  

3. Εκτελεί τα βήματα 3-5 που περιγράφηκαν παραπάνω για να ορίσετε τον χρόνο 
αναφοράς. 

4. Η ένδειξη του κουμπιού καφέ θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.  
5. Όταν ο χρόνος ταιριάζει με τον προγραμματισμένο χρόνο, η μηχανή καφέ φίλτρου θα 

ξεκινήσει τον κύκλο παρασκευής.  
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

• Μην ανοίγετε το επάνω καπάκι όταν η καφετιέρα είναι υπό κατάσταση λειτουργίας. 
Εάν ανοίξετε το επάνω καπάκι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εργασίας, το 
μηχάνημα θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί.  

• Μην αγγίζετε την εστία ενώ η καφετιέρα είναι σε λειτουργία. Η εστία είναι πολύ ζεστή 
και ενέχει κίνδυνο εγκαυμάτων.  

 

Καθαρισμός και συντήρηση 
• Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση, αμέσως μετά από κάθε 

χρήση και μετά από παρατεταμένη περίοδο μη λειτουργίας. 

• Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη 
συσκευή. 

• Σκουπίστε εξωτερικά τη συσκευή  με μαλακό στεγνό πανί όταν η καφετιέρα 
είναι βρεγμένη. 

• Τα αφαιρούμενα αντικείμενα πρέπει να πλένονται σε ζεστό σαπουνόνερο.  
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• Πλύνετε το φίλτρο και την κανάτα. 

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων για να καθαρίσετε την κανάτα. 

• Το φίλτρο πρέπει να πλένεται χωρίς να μεταφέρεται ο αλεσμένος καφές για 
να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα της υγρής σκόνης. Αποφύγετε επίσης να 
ρίξετε τον αλεσμένο καφέ στο μηχάνημα. (Εικ-1) 

• Το δοχείο και το φίλτρο κόκκων καφέ μπορούν να πλυθούν απευθείας στο 
νερό κάτω από τη βρύση νερού ή στο πλυντήριο πιάτων. (Εικ-2) 

 

         ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
• Πριν τον καθαρισμό, αφαιρείτε πάντα την πρίζα και περιμένετε μέχρι να 

κρυώσει η συσκευή. 

• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

 

Αφαλάτωση (Αφαίρεση αλάτων 
Για να διατηρήσετε την καφετιέρα σας αποτελεσματική, θα πρέπει να καθαρίζετε 
τακτικά τα αποθέματα αλάτων που αφήνει το νερό σύμφωνα με την ποιότητα του 
νερού στην περιοχή σας και τη συχνότητα χρήσης της συσκευής, ακολουθήστε την εξής 
διαδικασία: 

1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό και με τη ποσότητα του αφαλατωτή στο 
επίπεδο MAX στο μετρητή της καφετιέρας (η κλίμακα νερού και αφαλατωτή είναι 
4: 1, αναφέρεται στις οδηγίες του αφαλατωτή. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το 
«οικιακό αφαλατωτή», χρησιμοποιήστε επίσης το κιτρικό οξύ αντί του 
αφαλατοποιητή (η σχέση είναι τρία μέρη νερού και ένα μέρος κιτρικού οξέος). 

2. Σπρώξτε την κανάτα στη θερμαινόμενη εστία. 

3. Πατήστε το κουμπί καφέ μία φορά και η ένδειξη θα ανάψει. Μετά από 
λίγο, το νερό θα πέσει αυτόματα. 

4. Αφού περάσετε το ισοδύναμο ενός φλιτζανιού και, στη συνέχεια, 

απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας ξανά το κουμπί του καφέ . Ο δείκτης 

CUP θα σβήσει.  

5. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για 15 λεπτά, επαναλάβετε ξανά τα βήματα των 3-
5. 

6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας μία φορά το κουμπί του καφέ και 
σβήστε το μέχρι  το υπόλοιπο νερό να αδειάσει εντελώς από το δοχείο νερού. 

7. Ξεπλύνετε λειτουργώντας τη συσκευή με κρύο νερό τουλάχιστον 3 φορές.
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        Συμβουλές για καφέ με υπέροχη γεύση 

1. Μια καθαρή μηχανή καφέ είναι απαραίτητη για την παρασκευή καφέ με υπέροχη γεύση. 
Καθαρίστε τακτικά την μηχανή καφέ όπως καθορίζεται στην ενότητα "Καθαρισμός και 
συντήρηση". Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο, κρύο νερό στην καφετιέρα.  

2. Φυλάσσετε τον αλεσμένο καφέ σε δροσερό και ξηρό μέρος. Αφού ανοίξετε ένα πακέτο 
αλεσμένου καφέ, σφραγίστε το ξανά καλά και αποθηκεύστε το στο ψυγείο για να 
διατηρήσει τη φρεσκάδα του. 

3. Για βέλτιστη γεύση καφέ, αγοράστε κόκκους ολόκληρου καφέ και αλέστε τους λίγο πριν την 
παρασκευή. 

4. Μην επαναχρησιμοποιείτε τον αλεσμένο καφέ γιατί αυτό θα μειώσει πολύ τη γεύση του 
καφέ. Το ζέσταμα του καφέ δεν συνιστάται καθώς ο καφές είναι στην κορυφή της γεύσης 
του αμέσως μετά την παρασκευή. 

5. Καθαρίστε την καφετιέρα όταν η υπερβολική εξαγωγή προκαλεί λιπαρότητα. Μικρές 
σταγόνες λαδιού στην επιφάνεια του παρασκευασμένου, μαύρου καφέ οφείλονται στην 
εξαγωγή λαδιού από τον αλεσμένο καφέ. 

6. Η λιπαρότητα μπορεί να εμφανιστεί πιο συχνά εάν χρησιμοποιείτε πολύ ψημένους 
καφέδες. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 

Μοντέλο: ..................................... CM-10B.010A 

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

Κατανάλωση ενέργειας: ................... Heater: 1050W, Motor: 150W 

Χωρητικότητα  .............................. 1.2 Litre (10 cups) 

Καθαρό βάρος .............................. approx. 3 kg 

 



 

 

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 2015/863, 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 
Μην πετάτε τη συσκευή στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν 
υπόκειται στην ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή 2012 /19 / ΕE. 

Απορρίψτε τη συσκευή μέσω εγκεκριμένου κέντρου διάθεσης ή στην εγκατάσταση 
απορριμμάτων της κοινότητάς σας. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. 

Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Όταν 
θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε το καλώδιο και απορρίψτε το με φιλικό 
προς το περιβάλλον τρόπο (π.χ. εργοστάσιο ανακύκλωσης). 

 
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 Ένωσης



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

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 
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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 αυ...
	Προβλεπόμενη χρήση
	Η μηχανή καφέ φίλτρου προορίζεται αποκλειστικά για την παρασκευή καφέ. Αυτή η μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε νοικοκυριά. Δώστε προσοχή σε όλες τις πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, ειδικά στις οδηγίες ασφαλείας. Όλες οι άλλε...
	Γενικές οδηγίες ασφαλείας
	Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής σας. Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
	Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην το χρησιμοποιήσετε, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
	Χρήση μηχανής καφέ φίλτρου
	Καθαρισμός και συντήρηση
	• Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση, αμέσως μετά από κάθε χρήση και μετά από παρατεταμένη περίοδο μη λειτουργίας.
	• Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
	• Σκουπίστε εξωτερικά τη συσκευή  με μαλακό στεγνό πανί όταν η καφετιέρα είναι βρεγμένη.
	• Τα αφαιρούμενα αντικείμενα πρέπει να πλένονται σε ζεστό σαπουνόνερο.
	• Πλύνετε το φίλτρο και την κανάτα.
	• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων για να καθαρίσετε την κανάτα.
	• Το φίλτρο πρέπει να πλένεται χωρίς να μεταφέρεται ο αλεσμένος καφές για να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα της υγρής σκόνης. Αποφύγετε επίσης να ρίξετε τον αλεσμένο καφέ στο μηχάνημα. (Εικ-1)
	• Το δοχείο και το φίλτρο κόκκων καφέ μπορούν να πλυθούν απευθείας στο νερό κάτω από τη βρύση νερού ή στο πλυντήριο πιάτων. (Εικ-2)
	• Πριν τον καθαρισμό, αφαιρείτε πάντα την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
	• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
	Αφαλάτωση (Αφαίρεση αλάτων
	Για να διατηρήσετε την καφετιέρα σας αποτελεσματική, θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τα αποθέματα αλάτων που αφήνει το νερό σύμφωνα με την ποιότητα του νερού στην περιοχή σας και τη συχνότητα χρήσης της συσκευής, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
	1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό και με τη ποσότητα του αφαλατωτή στο επίπεδο MAX στο μετρητή της καφετιέρας (η κλίμακα νερού και αφαλατωτή είναι 4: 1, αναφέρεται στις οδηγίες του αφαλατωτή. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το «οικιακό αφαλατωτή», χρησιμοπ...
	2. Σπρώξτε την κανάτα στη θερμαινόμενη εστία.
	3. Πατήστε το κουμπί καφέ μία φορά και η ένδειξη θα ανάψει. Μετά από λίγο, το νερό θα πέσει αυτόματα.
	4. Αφού περάσετε το ισοδύναμο ενός φλιτζανιού και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας ξανά το κουμπί του καφέ. Ο δείκτης CUP θα σβήσει.
	5. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για 15 λεπτά, επαναλάβετε ξανά τα βήματα των 3-5.
	6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας μία φορά το κουμπί του καφέ και σβήστε το μέχρι  το υπόλοιπο νερό να αδειάσει εντελώς από το δοχείο νερού.
	7. Ξεπλύνετε λειτουργώντας τη συσκευή με κρύο νερό τουλάχιστον 3 φορές.
	Συμβουλές για καφέ με υπέροχη γεύση
	1. Μια καθαρή μηχανή καφέ είναι απαραίτητη για την παρασκευή καφέ με υπέροχη γεύση. Καθαρίστε τακτικά την μηχανή καφέ όπως καθορίζεται στην ενότητα "Καθαρισμός και συντήρηση". Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο, κρύο νερό στην καφετιέρα.
	2. Φυλάσσετε τον αλεσμένο καφέ σε δροσερό και ξηρό μέρος. Αφού ανοίξετε ένα πακέτο αλεσμένου καφέ, σφραγίστε το ξανά καλά και αποθηκεύστε το στο ψυγείο για να διατηρήσει τη φρεσκάδα του.
	3. Για βέλτιστη γεύση καφέ, αγοράστε κόκκους ολόκληρου καφέ και αλέστε τους λίγο πριν την παρασκευή.
	4. Μην επαναχρησιμοποιείτε τον αλεσμένο καφέ γιατί αυτό θα μειώσει πολύ τη γεύση του καφέ. Το ζέσταμα του καφέ δεν συνιστάται καθώς ο καφές είναι στην κορυφή της γεύσης του αμέσως μετά την παρασκευή.
	5. Καθαρίστε την καφετιέρα όταν η υπερβολική εξαγωγή προκαλεί λιπαρότητα. Μικρές σταγόνες λαδιού στην επιφάνεια του παρασκευασμένου, μαύρου καφέ οφείλονται στην εξαγωγή λαδιού από τον αλεσμένο καφέ.
	6. Η λιπαρότητα μπορεί να εμφανιστεί πιο συχνά εάν χρησιμοποιείτε πολύ ψημένους καφέδες.

	Τεχνικά χαρακτηριστικά
	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 2015/863, 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
	Μην πετάτε τη συσκευή στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή 2012 /19 / ΕE.
	Απορρίψτε τη συσκευή μέσω εγκεκριμένου κέντρου διάθεσης ή στην εγκατάσταση απορριμμάτων της κοινότητάς σας. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το κέντρο διάθεσης απορριμμάτων.
	Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Όταν θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε το καλώδιο και απορρίψτε το με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο (π.χ. εργοστάσιο ανακύκλωσης).
	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 μ...
	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 τιμο...
	Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου.

