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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. 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και 
κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και, εάν 
είναι δυνατόν, του κουτιού με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη 
συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλώ μεταδώστε επίσης τις οδηγίες λειτουργίας. 

        Γενική χρήση  
 

Η μηχανή καφέ προορίζεται αποκλειστικά για την παρασκευή καφέ. Αυτή η μηχανή 
προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ιδιωτικά 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 ασφάλειας 
 

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την 
ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής σας. Φυλάξτε το σε ασφαλές 
μέρος για μελλοντική ανάγνωση. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι 
η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην το  
χρησιμοποιήσετε, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.  

 Πριν συνδέσετε την καφετιέρα στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση 
αντιστοιχεί σε αυτήν που αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Να είναι 
υποχρεωτικά πρίζα γείωσης. 

 Τοποθετήστε την συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια, μακριά από την άκρη της 
επιφάνειας εργασίας για να μην πέσει κατά λάθος. 
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 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, τον καθαρισμό ή τη 
διαταραχή. Αφήστε το να κρυώσει πριν το πετάξετε ή αφαιρέσετε κομμάτια και 
πριν καθαρίσετε τη συσκευή. 

 Μη την 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: 

– χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα και γραφεία 

– αγροτικά σπίτια, 

– από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών, 

– περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast. 

 Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή, θέστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση "0" 
και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. 

 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. 

 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών 
και άνω εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση 
της συσκευής και  έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχουν. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση του προϊόντος δεν πρέπει να 
πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και 
έχουν 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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Επισκόπηση συσκευής  
1. Διακόπτης ON/OFF 2. Διακόπτης καφέ 

3. Διακόπτης ατμού 4. Δίσκος στάγδην 

5. Αφαιρούμενο ράφι/ βάση στήριξης 6. Κουμπί ελέγχου ατμού 

7. Κάλυμμα δεξαμενής νερού 8. Δεξαμενή νερού 

9. Επάνω εξώφυλλο 10. Σωλήνας ατμού 

11. Συσκευή αφρού 12. Έξοδος λέβητα 

13. Λαβή συγκράτησης φίλτρου 14. Ανοξείδωτο φίλτρο 

15. Κουτάλι μέτρησης και παραβίαση 16. Μεταλλική χοάνη (συγκράτηση φίλτρου) 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας! 

 

 

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

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα 
άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

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

 

      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων! 

 

 Προσοχή: Μην καείτε από τον ατμό που εξατμίζεται από το φίλτρο καφέ 

 Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι ζεστά κατά τη λειτουργία, οπότε μην 
αγγίζετε απευθείας με το χέρι. Χρησιμοποιήστε τις λαβές ή τα κουμπιά. 
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Πριν την πρώτη χρήση  
 

 

Προετοιμασία Espresso Coffee 
 

Για να φτιάξετε ένα φλιτζάνι ζεστό καφέ Espresso, σας συνιστούμε να προθερμάνετε 
τη συσκευή πριν φτιάξετε καφέ, συμπεριλαμβανομένης της θήκης φίλτρου, του 
φίλτρου και του φλιτζανιού, έτσι ώστε η γεύση του καφέ να μην επηρεάζεται από τα 
κρύα μέρη. 

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά βρίσκονται στη θέση "OFF" και ότι το κουμπί 
ελέγχου κλείνει περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. 

2. Ανοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής και ρίξτε νερό σε αυτό, η στάθμη του νερού δεν 
πρέπει να ξεπεράσει το σήμα "MAX" στη δεξαμενή. Στη συνέχεια, κλείστε το 
κάλυμμα της δεξαμενής νερού. 

3.  Συνδέστε μια πηγή τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το 
ON/OFF διακόπτη. Η καφετιέρα θα αρχίσει να προθερμαίνεται και το μπλε LED 
θα αναβοσβήνει. Επιλέξτε το σωστό φίλτρο (για δύο φλιτζάνια ή για λοβό) και 
τοποθετήστε το στη θήκη φίλτρου. 

4. Όταν η καφετιέρα είναι έτοιμη, το LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα 
λάμπει συνεχώς. 

 

 Συνιστάται να ξεπλύνετε την καφετιέρα πριν από την πρώτη χρήση. Η 
καφετιέρα πρέπει επίσης να ξεπλυθεί μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
χωρίς χρήση. Ανατρέξτε στις οδηγίες στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και 
συντήρηση". 

 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σαν να πρόκειται να φτιάξετε έναν καφέ εσπρέσο 
αλλά χωρίς καθόλου καφέ, για να ξεπλύνετε όλα τα εσωτερικά μέρη της 
καφετιέρας. 

 Μπορεί να υπάρχει θόρυβος και να μην βγαίνει νερό όταν αντλείτε το νερό την 
πρώτη φορά, είναι φυσιολογικό, πρέπει να γυρίσετε τον ρυθμιστή ατμού στη 
θέση ανοίγματος για να απελευθερώσει τον αέρα στη συσκευή. Μετά από 
περίπου 20 λεπτά, ο θόρυβος θα εξαφανιστεί και το νερό θα βγει. 

 Δεν μπορείτε να παρασκευάσετε εσπρέσο εάν δεν έχετε ξεπλύνει το μηχάνημα 
στην αρχή. ο κύκλος έκπλυσης προκαλεί το λέβητα να γεμίσει με νερό. Εάν δεν 
έχετε χρησιμοποιήσει το μηχάνημα για λίγες ημέρες, πρέπει να το ξεπλύνετε 
με φρέσκο νερό πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή παρέχεται με αποσπώμενη δεξαμενή για εύκολο 
καθαρισμό, μπορείτε πρώτα να γεμίσετε τη δεξαμενή με νερό και στη συνέχεια να 
βάλετε τη δεξαμενή στη συσκευή. 
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5. Κρατήστε τη θήκη φίλτρου κάτω από την έξοδο και γυρίστε τη δεξιόστροφα. 
Βεβαιωθείτε ότι η λαβή της θήκης φίλτρου ευθυγραμμίζεται με αυλάκι στη 
συσκευή και, στη συνέχεια, μετακινήστε τη δεξιά από τη θέση "ΕΙΣΑΓΩΓΗ" στη 
θέση "ΚΛΕΙΔΩΜΑ". 

6. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι στη βάση στήριξης και πατήστε το κουμπί "διακόπτη 
καφέ" και περιμένετε για μερικά δευτερόλεπτα, στη συνέχεια πατήστε ξανά 
"διακόπτη καφέ" για να κλείσετε τη ροή του νερού. Ρίξτε το ζεστό νερό στο 
φλιτζάνι της διαδικασίας προθέρμανσης. 

7. Τοποθετήστε το κατάλληλο φίλτρο καφέ στη θήκη φίλτρου. Χρησιμοποιήστε το 
φίλτρο ποτηριού ή το μεγάλο φίλτρο 2 φλιτζανιών για δύο φλιτζάνια εσπρέσο. 
Γεμίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας το κουτάλι μέτρησης. Καθαρίστε τυχόν καφέ 
που μπορεί να παραμείνει στην άκρη της θήκης φίλτρου. Η σκόνη καφέ δεν 
μπορεί να υπερβεί το μέγιστο επίπεδο στο φίλτρο μετά την πίεση. 

8. Τοποθετήστε τη θήκη φίλτρου στο περίβλημα της. Γυρίστε τη θήκη φίλτρου προς 
τα δεξιά μέχρι να παρατηρήσετε ότι έχει σταματήσει. Μην το πιέζετε. 

9. Τοποθετήστε τα κύπελλα κάτω από τις εξόδους της θήκης φίλτρου. 

10. Πιέστε το "διακόπτη καφέ" και περιμένετε μέχρι να χυθεί η σωστή ποσότητα 
καφέ στη συνέχεια πιέστε ξανά το "διακόπτη καφέ". 

1. Μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής του καφέ, μπορείτε να αφαιρέσετε τη 
θήκη φίλτρου και να ρίξετε το υπόλειμμα καφέ. 

2. Αφήστε τα να κρυώσουν εντελώς και στη συνέχεια ξεπλύνετε κάτω από 
τρεχούμενο νερό 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε την μηχανή χωρίς επίβλεψη κατά την παρασκευή 
του καφέ, καθώς πρέπει να την χειρίζεστε μερικές φορές χειροκίνητα! 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Δεν μπορείτε να αρχίσετε να φτιάχνετε εσπρέσο μέχρι να ανάψει το φως γιατί 
σημαίνει ότι η θερμοκρασία του νερού δεν είναι αρκετή. Για να αποφύγετε 
διαρροές νερού από το χείλος του συγκρατητήρα φίλτρου και για να 
εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τυχόν 
αλεσμένο καφέ από την έξοδο του λέβητα. Προσέξτε γιατί η περιοχή μπορεί να 
είναι ζεστή. 
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Αφρόγαλα  
 

 

 

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αφρόγαλου πατώντας το διακόπτη ατμού. Η λυχνία ελέγχου 
LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Όταν το φως αρχίζει να λάμπει συνεχώς, η συσκευή είναι 
έτοιμη να παράγει ατμό. 

2. Ξεπλύνετε τον σωλήνα ατμού γυρίζοντας το κουμπί ατμού αριστερόστροφα. Ο ατμός και 
λίγο νερό θα προέλθουν από το ραβδί ατμού. Απενεργοποιήστε τον ατμό γυρίζοντας το 
κουμπί ατμού προς τα δεξιά, δεξιόστροφα. 

3. Βυθίστε τον σωλήνα ατμού στο κύπελλο με κρύο γάλα και γυρίστε το κουμπί ατμού 
αριστερά αριστερόστροφα. 

4. Για να τερματίσετε τη διαδικασία αφρόγαλου περιστρέψτε το κουμπί ατμού δεξιόστροφα. 
Βγάλτε τον σωλήνα ατμού από το φλιτζάνι με γάλα. Μην βγάζετε ποτέ τον σωλήνα ατμού 
από το κύπελλο εάν το κουμπί ατμού δεν είναι σβηστό. Ο ζεστός ατμός μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμούς και εγκαύματα. 

5. Μετά το αφρόγαλα, συνιστάται να τοποθετήσετε τον σωλήνα ατμού σε ένα φλιτζάνι με 
καθαρό κρύο νερό και να ξεπλύνετε το σύστημα. Αφού ο σωλήνας ατμού βυθιστεί στο νερό, 
γυρίστε το κουμπί ατμού αριστερόστροφα. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, 
απενεργοποιήστε τη ροή ατμού περιστρέφοντας το κουμπί ατμού δεξιόστροφα.  

6. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αφρισμού γάλακτος πατώντας το διακόπτη ατμού .

Συνιστάται να αφρίζετε το γάλα μετά την παρασκευή του καφέ, καθώς η λειτουργία 
αφρισμού γάλακτος απαιτεί υψηλότερη θερμοκρασία. Μετά τον αφρισμό γάλακτος, 
είναι απαραίτητο να περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά για να αφήσετε τη συσκευή να 
κρυώσει ελαφρώς. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, ο καφές μπορεί να 
ζεματιστεί, κάτι που θα προκαλέσει στον καφέ μια καμένη και πικρή γεύση και 
άρωμα. Πριν από τον αφρισμό βεβαιωθείτε ότι ο όγκος του γάλακτος είναι επαρκής 
στο φλιτζάνι. Το γάλα μπορεί να διπλασιαστεί σε όγκο μετά τον αφρισμό, οπότε θα 
πρέπει να δοθεί προσοχή όταν αποφασίζεται ο όγκος του γάλακτος. 
Χρησιμοποιήστε ένα ανθεκτικό στη θερμότητα κύπελλο για τον αφρισμό γάλακτος. 
Το κύπελλο μπορεί να ζεσταθεί πολύ κατά τη διάρκεια του αφρισμού. 
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Προετοιμασία Cappuccino 
 

Παίρνετε ένα φλιτζάνι καπουτσίνο όταν συμπληρώνετε ένα φλιτζάνι εσπρέσο με 
αφρόγαλα. 

1. Προετοιμάστε τον εσπρέσο πρώτα σε δοχείο αρκετά μεγάλο σύμφωνα με το 
μέρος "Φτιάξτε καφέ εσπρέσο". Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ελέγχου ατμού είναι 
απενεργοποιημένο δεξιά. 

2. Αφαιρέστε το γάλα σύμφωνα με τις οδηγίες στο "Αφρόγαλα". 

3. Ρίξτε το αφρόγαλα στον έτοιμο εσπρέσο. Ο καπουτσίνο είναι έτοιμος. Δοκιμάστε 
τη γεύση και αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγη σκόνη κακάο. 

 

 
Καθαρισμός και συντήρηση 

 

Ξεπλύνετε το σύστημα νερού 

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη ON/OFF. Η μηχανή καφέ θα αρχίσει 
να προθερμαίνεται, η λυχνία LED θα αναβοσβήνει.  

2. Όταν η μηχανή καφέ είναι έτοιμη, το LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα 
ανάψει. 

3. Τοποθετήστε τη θήκη φίλτρου στο σημείο στερέωσης για να ξεπλύνετε το σύστημα 
νερού της μηχανής καφ. Πατήστε το κουμπί "διακόπτης καφέ" και περιμένετε για 
μερικά δευτερόλεπτα, στη συνέχεια πατήστε ξανά "διακόπτη καφέ" για να κλείσετε τη 
ροή του νερού. 

• Κατά την επιλογή του μεγέθους της κανάτας, συνιστάται η διάμετρος να μην είναι 
μικρότερη από 70 ± 5mm και λάβετε υπόψη ότι το γάλα αυξάνεται σε όγκο κατά 2 
φορές, βεβαιωθείτε ότι το ύψος της κανάτας είναι αρκετό. 
• Μην γυρίζετε ποτέ γρήγορα το κουμπί ελέγχου ατμού, καθώς ο ατμός θα 
συσσωρευτεί γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που μπορεί να αυξήσει 
τον κίνδυνο έκρηξης. 
• Κατά τη λειτουργία, εάν η μπλε ένδειξη σβήσει, πρέπει να γυρίσετε αριστερά το 
χειριστήριο ατμού. Πατήστε το διακόπτη καφέ και αντλήστε νερό και, στη συνέχεια, 
περιμένετε μέχρι να ανάψει μόνιμα το μπλε φως και γυρίστε το κουμπί ελέγχου 
ατμού αριστερόστροφα, ο ατμός θα βγει ξανά. 
• Καθαρίστε την έξοδο ατμού με βρεγμένο σφουγγάρι αμέσως μετά τη διακοπή της 
παραγωγής ατμού, αλλά προσέξτε να μην βλάψετε! 
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Τακτικός καθαρισμός μετά από κάθε χρήση  

1. Καθαρίζετε συχνά το περίβλημα της μηχανής με σφουγγάρι ανθεκτικό στην 
υγρασία και καθαρίζετε τακτικά κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό. 

2. Αποσυνδέστε τη θήκη του φίλτρου περιστρέψτε την αριστερόστροφα, 
απαλλαγείτε από τα υπολείμματα καφέ στο εσωτερικό, στη συνέχεια μπορείτε να 
το καθαρίσετε με ένα καθαριστικό, αλλά επιτέλους πρέπει να ξεπλύνετε τα μέρη 
με καθαρό νερό. 

3. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και στεγνώστε καλά. 
 

Αφαλάτωση   
Για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή σας λειτουργεί αποτελεσματικά, πρέπει να 
καθαρίζετε τα αποθέματα αλάτων που απομένουν κάθε 2-3 μήνες. Για να το κάνω 
αυτό: 
1. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και αφαλάτωση στο επίπεδο MAX (η κλίμακα νερού 

και αφαλάτωσης είναι 4: 1). η λεπτομέρεια αναφέρεται στην οδηγία του 
αφαλατωτή. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον «αφαλατωτή οικιακής χρήσης». 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κιτρικό οξύ αντί για τον αφαλατωτή(η 
σχέση είναι τρία μέρη νερού και ένα μέρος κιτρικού οξέος). 

2. Λειτουργήστε τη συσκευή για δύο κύκλους ακολουθώντας τα βήματα για την 
παρασκευή εσπρέσο και αφρόγαλα και ξεπλύνετε τη συσκευή με το μείγμα νερού 
/αφαλάτωσης. 

3. Μετά από αυτό, και για να απομακρύνετε τυχόν ίχνη αφαλάτωσης ή κιτρικού 
οξέος, λειτουργήστε την καφετιέρα για άλλους δύο κύκλους, αλλά μόνο με νερό. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 

Μοντέλο: ..................................... CM-85B.009A 
Παροχή ρεύματος: .......................... .. 220 -240V~, 50Hz 
Ισχύς: ................................................ 850W 
Χωρητικότητα:........................................ 1.6 Litre 
Προστασία γυαλιού .......................... I 
Καθαρό βάρος .................................. approx. 3 kg 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
• Πριν τον καθαρισμό, αφαιρείτε πάντα το φις και περιμένετε μέχρι να 
κρυώσει η συσκευή. 
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 
• Μην καθαρίζετε με οινόπνευμα ή καθαριστικό διαλύτη. 
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Συμμόρφωση CE  

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και επισημανθεί σύμφωνα με: 

- Οι στόχοι ασφάλειας της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ, 

- Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας EMC 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία RoHS (ΕΕ) 2015/863, 

Αυτή η συσκευή προορίζεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα και έχει σχεδιαστεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ1935/2004. 

Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής είναι εγγυημένη μόνο εάν είναι συνδεδεμένη σε 
ένα αποτελεσματικό και εγκεκριμένο σύστημα γείωσης. 

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  
 

Εφόσον διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις που κατατίθενται για την εξάλειψη των ελλείψεων 
(ισχύοντες νόμοι), αυτές θα αντιμετωπίζονται μέσω των συμβατικών εταίρων. Επιπλέον, ο 
διανομέας παρέχει την ακόλουθη εγγύηση κατασκευαστή: 

1. Για τη συσκευή αυτή, ο διανομέας χορηγεί περίοδο εγγύησης 24 μηνών (*), που υπολογίζεται 
από την ημερομηνία αγοράς από τον αντιπρόσωπο. Aυτό πρέπει να επαληθεύεται από την 
αρχική απόδειξη ή άλλα παρόμοια έγγραφα, σύμφωνα με τις σχετικές, υπάρχουσες οδηγίες. 

2. Οι αιτήσεις εγγύησης υποβάλλονται μέσω αντιπροσώπου. 
3. Η εθελοντική εγγύηση καλύπτει τη διόρθωση τυχόν ζημιάς ή ανεπάρκειας που συμβαίνει κατά τη 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης και η οποία οφείλεται προφανώς σε ελαττώματα υλικού ή 
παραγωγής. 

4. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την εθελοντική εγγύηση ζημιές και ελλείψεις που προκύπτουν 
από λανθασμένη σύνδεση, από ακατάλληλο χειρισμό, από μη τήρηση των οδηγιών 
προγραμματισμού ή οδηγιών χρήσης ή από ανωτέρα βία. Η εθελοντική εγγύηση δεν καλύπτει τις 
εργασίες εγκατάστασης και προγραμματισμού που εκτελούνται από τον αντιπρόσωπο. Δεν 
μπορεί να γίνει αξίωση για εργασίες εγκατάστασης ή προγραμματισμού που εκτελούνται δωρεάν 
από τον αντιπρόσωπο. Η εθελοντική εγγύηση δεν καλύπτει ελλείψεις που έχουν αμελητέες 
επιπτώσεις στην αξία ή τη χρηστικότητα της συσκευής. Επιπλέον έξοδα, όπως για τα έξοδα 
εγκατάστασης, μεταφοράς και ταξιδιού εξαιρούνται ρητά από την εγγύηση. 

5. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του διανομέα να αντικαταστήσει τη συσκευή με πανομοιότυπο αντί 
να εκτελέσει επισκευές. Άλλες αξιώσεις για ζημίες δεν επιτρέπονται. Τυχόν δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα στη συσκευή θα χαθούν μετά από εργασίες επισκευής ή αντικατάσταση της 
συσκευής. 

6. Η εκούσια εγγύηση ακυρώνεται εάν πραγματοποιηθούν αλλαγές στο προϊόν ή όταν το προϊόν 
λειτουργεί σε χώρα για την οποία δεν έχει αναπτυχθεί ούτε παραχθεί. 

7. Η εκπλήρωση της εκούσιας εγγύησης προϋποθέτει ότι η συσκευή έχει συσκευαστεί πλήρως και 
προστατεύεται από σπάσιμο και χτυπήματα (αν είναι δυνατόν, στην αρχική συσκευασία) και έχει 
αποσταλεί με το πιστοποιητικό εγγύησης από τον αντιπρόσωπο. 

8. Εάν οι δοκιμές αποκαλύψουν ότι δεν υπάρχουν λόγοι για αξιώσεις εγγύησης ή ότι το προϊόν δεν 
παρουσιάζει ελλείψεις, το κόστος για εργασίες επισκευής και δοκιμές βαρύνει τον χρήστη. Ο 
διανομέας που επεξεργάζεται την απαίτηση που απορρέει από την εθελοντική εγγύηση είναι 
εξουσιοδοτημένος να χρεώσει αυτά τα έξοδα στον χρήστη. 

9. Οι υπηρεσίες που απορρέουν από την εθελοντική εγγύηση δεν επηρεάζουν ούτε την παράταση 
της περιόδου εγγύησης, ούτε σηματοδοτούν την έναρξη νέου χρόνου για την εθελοντική 
εγγύηση. 

10. Οι αξιώσεις εγγύησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που κατατέθηκαν από τον τελικό 
πελάτη ούτε αποκλείονται ούτε περιορίζονται από αυτήν τη δήλωση ανεξάρτητου κατασκευαστή. 
Ο χρήστης προστατεύεται από την εγγύηση που αναφέρεται στην Οδηγία 1999/44/CE από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 1999, 25 Μαΐου 1999.  
(*) Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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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 
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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.
	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και, εάν είναι δυνατόν, του κουτιού με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα ά...
	Γενική χρήση
	Η μηχανή καφέ προορίζεται αποκλειστικά για την παρασκευή καφέ. Αυτή η μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ιδιωτικά νοικοκυριά. Δώστε προσοχή σε όλες τις πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, ειδικά στις οδηγίες ασφαλείας. Όλες οι άλ...
	Γενικές οδηγίες ασφάλειας
	Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής σας. Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική ανάγνωση. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υπο...

	Επισκόπηση συσκευής
	Προετοιμασία Espresso Coffee
	Για να φτιάξετε ένα φλιτζάνι ζεστό καφέ Espresso, σας συνιστούμε να προθερμάνετε τη συσκευή πριν φτιάξετε καφέ, συμπεριλαμβανομένης της θήκης φίλτρου, του φίλτρου και του φλιτζανιού, έτσι ώστε η γεύση του καφέ να μην επηρεάζεται από τα κρύα μέρη.

	Αφρόγαλα
	Προετοιμασία Cappuccino
	Παίρνετε ένα φλιτζάνι καπουτσίνο όταν συμπληρώνετε ένα φλιτζάνι εσπρέσο με αφρόγαλα.
	1. Προετοιμάστε τον εσπρέσο πρώτα σε δοχείο αρκετά μεγάλο σύμφωνα με το μέρος "Φτιάξτε καφέ εσπρέσο". Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ελέγχου ατμού είναι απενεργοποιημένο δεξιά.
	2. Αφαιρέστε το γάλα σύμφωνα με τις οδηγίες στο "Αφρόγαλα".
	3. Ρίξτε το αφρόγαλα στον έτοιμο εσπρέσο. Ο καπουτσίνο είναι έτοιμος. Δοκιμάστε τη γεύση και αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγη σκόνη κακάο.

	Καθαρισμός και συντήρηση
	Ξεπλύνετε το σύστημα νερού
	Τακτικός καθαρισμός μετά από κάθε χρήση
	1. Καθαρίζετε συχνά το περίβλημα της μηχανής με σφουγγάρι ανθεκτικό στην υγρασία και καθαρίζετε τακτικά κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό.
	2. Αποσυνδέστε τη θήκη του φίλτρου περιστρέψτε την αριστερόστροφα, απαλλαγείτε από τα υπολείμματα καφέ στο εσωτερικό, στη συνέχεια μπορείτε να το καθαρίσετε με ένα καθαριστικό, αλλά επιτέλους πρέπει να ξεπλύνετε τα μέρη με καθαρό νερό.
	3. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και στεγνώστε καλά.
	Αφαλάτωση
	Για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή σας λειτουργεί αποτελεσματικά, πρέπει να καθαρίζετε τα αποθέματα αλάτων που απομένουν κάθε 2-3 μήνες. Για να το κάνω αυτό:
	1. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και αφαλάτωση στο επίπεδο MAX (η κλίμακα νερού και αφαλάτωσης είναι 4: 1). η λεπτομέρεια αναφέρεται στην οδηγία του αφαλατωτή. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον «αφαλατωτή οικιακής χρήσης». Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετ...
	2. Λειτουργήστε τη συσκευή για δύο κύκλους ακολουθώντας τα βήματα για την παρασκευή εσπρέσο και αφρόγαλα και ξεπλύνετε τη συσκευή με το μείγμα νερού /αφαλάτωσης.
	3. Μετά από αυτό, και για να απομακρύνετε τυχόν ίχνη αφαλάτωσης ή κιτρικού οξέος, λειτουργήστε την καφετιέρα για άλλους δύο κύκλους, αλλά μόνο με νερό.

	Τεχνικά χαρακτηριστικά
	Συμμόρφωση CE
	Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και επισημανθεί σύμφωνα με:
	- Οι στόχοι ασφάλειας της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ,
	- Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας EMC 2014/30/ΕΕ,
	- Οδηγία RoHS (ΕΕ) 2015/863,
	Αυτή η συσκευή προορίζεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ1935/2004.
	Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής είναι εγγυημένη μόνο εάν είναι συνδεδεμένη σε ένα αποτελεσματικό και εγκεκριμένο σύστημα γείωσης.
	Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες.


	Σκεφτείτε το περιβάλλον μας
	Συσκευασία
	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 προϊ...
	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 εξ...
	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...

	Εγγύηση
	Εφόσον διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις που κατατίθενται για την εξάλειψη των ελλείψεων (ισχύοντες νόμοι), αυτές θα αντιμετωπίζονται μέσω των συμβατικών εταίρων. Επιπλέον, ο διανομέας παρέχει την ακόλουθη εγγύηση κατασκευαστή:


