
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Όροι της εγγύησης  

Επιπρόσθετα με τα νόμιμα δικαιώματα 

εγγύησης του τελικού καταναλωτή απέναντι 

στον πωλητή, για τις νέες συσκευές που 

αγοράζονται μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013 

από έμπορο εξουσιοδοτημένο από τη Melitta 

λόγω της εξειδίκευσής του, προσφέρουμε 

εγγύηση κατασκευαστή υπό τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 1. Ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης ξεκινά με την αγορά από τον τελικό 

χρήστη. Καλύπτει 24 μήνες. Η ημερομηνία 

αγοράς της συσκευής αποδεικνύεται μέσω 

της απόδειξης αγοράς. Η συσκευή έχει 

κατασκευαστή και προορίζεται για οικιακή 

χρήση. Σε υπεραυτόματες συσκευές, η 

επαγγελματική χρήση νοείται η εκκίνηση άνω 

των 7500 χρήσεων για την παρασκευή καφέ 

ανά έτος. Η επαγγελματική χρήση της 

συσκευής νοείται επίσης η χρήση της 

συσκευής για την παρασκευή καφέ για τους 

πελάτες σε γραφεία, συνεργία, δικηγορικά 

γραφεία, κλπ. Σ΄αυτή την περίπτωση, ο 

χρόνος ισχύος της εγγύησης είναι 12 μήνες ή 

15.000 χρήσης για παρασκευή καφέ, ανάλογα 

με το ποια περίπτωση επέρχεται πρώτη. Η 

εγγύηση δεν οδηγεί σε παράταση ή 

επανέναρξη του χρόνου ισχύος της εγγύησης 

για τη συσκευή ή τα ανταλλακτικά 

εξαρτήματα. 2. Εντός του χρόνου ισχύος της 

εγγύησης θα επιδιορθώσουμε κάθε ελάττωμα 

της συσκευής, είτε αφορά στο υλικό είτε σε 

κατασκευαστικά ελαττώματα, μέσω 

επισκευής ή αντικατάστασης της συσκευής. 

Τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται 

αποτελούν ιδιοκτησία μας. Αν εν τω μεταξύ 

έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε κάποια 

εξαρτήματα ή έχει επικαιροποιηθεί κάποιο 

λογισμικό, ενδέχεται κατά την επισκευή να 

επέλθει επικαιροποίηση και στα 

ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν ή και 

το λογισμικό που θα εγκατασταθεί, αν ο 

πελάτης πριν από την επισκευή δεν 

εναντιωθεί γραπτά σε αυτό. 3. Στην εγγύηση 

δεν εμπίπτουν φθορές που προκύπτουν λόγω  
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μη ενδεδειγμένης σύνδεσης και χρήσης της 

συσκευής ή προσπάθειας επισκευής από μη 

εξουσιοδοτημένους (π.χ. αφαλάτωση), 

τεχνικούς. Το ίδιο ισχύει για τη μη τήρηση των 

οδηγιών χρήσης, φροντίδας και συντήρησης, 

καθώς και για τη χρήση αναλωσίμων (π.χ. 

καθαριστικά και μέσα αφαλάτωσης ή φίλτρα 

νερού) που δεν πληρούν τις προδιαγραφές 

των αντίστοιχων μέσων/εξαρτημάτων της 

εταιρείας. Από την εγγύηση εξαιρούνται 

φθειρόμενα εξαρτήματα (π.χ. στοιχεία 

στεγανοποίησης και βαλβίδες), εύθραυστα 

μέρη, όπως γυαλί, και φθορές που 

προξενούνται από ξένα σώματα στον μύλο 

(π.χ.πέτρες). 4. Ο διακανονισμός των 

απαιτήσεων από εγγύηση πραγματοποιείται 

μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών 

στην εκάστοτε χώρα (δείτε τη δήλωση που 

αναγράφεται στη συσκευασία). 5. Οι 

παρόντες όροι της εγγύησης ισχύουν για 

αγορά και χρήση της συσκευής στην Ελλάδα, 

Μ. Βρεταννία και Β. Ιρλανδία, Ρωσσία, 

Τουρκία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία και 

Ουκρανία. Σε περίπτωση αγοράς ή 

μεταφοράς της συσκευής σε άλλη χώρα, οι α-

παιτήσεις από την εγγύηση συμμορφώνονται 

με τους ισχύοντες στην εκάστοτε χώρα όρους 

εγγύησης. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

Κάψιμο τραυματισμών και εγκαυμάτων! Τα 

απελευθερωμένα υγρά και ο ατμός μπορεί να 

είναι πολύ ζεστός. Μέρη της συσκευής επίσης 

γίνονται πολύ ζεστά. Για την αποφυγή 

εγκαυμάτων και εγκαυμάτων: 

▶  Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα                                  

▶  Μην αγγίζετε τα ακροφύσια κατά τη 

λειτουργία. 

Γενική ασφάλεια 

Για την αποφυγή σωματικών τραυματισμών 

και υλικών βλαβών:                                                                           

▶  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε 

ντουλάπι ή παρόμοιο αντικείμενο.                                

▶  Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, εάν 

εποπτεύονται ή έχουν λάβει οδηγίες για 

ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν 

καταλάβει τους κινδύνους που συνδέεται με 

αυτήν. Καθαρισμός και συντήρηση της 

συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά 

εκτός αν είναι 8 ετών και άνω και 

εποπτεύονται. Η συσκευή και το καλώδιο 

τροφοδοσίας πρέπει να φυλάσσεται μακριά 

από παιδιά κάτω των 8 ετών.                                           

▶  Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από άτομα με περιορισμένη φυσική 

κατάσταση, αισθητηριακή ή ψυχική 

ικανότητα, ή που έχουν περιορισμένη 

εμπειρία ή γνώση, εάν εποπτεύονται ή 

καθοδηγούνται με τον τρόπο που 

ενδείκνυται για να ασφαλή χρήση της 

συσκευής.                                                       

▶   Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 

συσκευή.                                                                            

▶  Αποσυνδέστε τη συσκευή με προσοχή από 

το ρεύμα εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα.                                                              
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▶  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή άνω των 

2000 m.                                                                     

▶  Θα πρέπει να συμμορφώνεστε  με τις 

οδηγίες στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

("Καθαρισμός και συντήρηση”).  Κατά τον 

καθαρισμό της συσκευής. 

 

1. Δοχείο στάγδην με πλάκα για τον καφέ 

δοχείο γείωσης, καθώς και οθόνη για πλήρη 

δίσκο στάγδην. 

2. Πρίζα ρυθμιζόμενου ύψους 

3. Ρυθμιστής ποσότητας καφέ 

4. Κουμπί για διανομή ενός φλιτζανιού 

5. Κουμπί για διανομή δύο φλιτζανιών 

6. Δεξαμενή νερού 

7. Δοχείο κόκκων καφέ 

8. Κουμπί για δύναμη καφέ 

9. Οθόνη 

10. κουμπί ON / OFF 

11. Δεξί κάλυμμα (αφαιρούμενο, κάλυμμα για 

τη ρύθμιση της λεπτότητας λείανση, μονάδα 

παρασκευής και ταυτοποίησης. 
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Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία 

Η συσκευή θερμαίνεται ή ετοιμάζει τον 

καφέ 

Αλλάξτε το Φίλτρο PRO AQUA 

Αλλαγή φίλτρου στη διαδικασία 

Γεμίστε το δοχείο νερού 

Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού 

Άδειος δίσκος στάγδην και δοχείο καφέ 

Τοποθετήστε το δίσκο στάγδην και το 

δοχείο καφέ  

1 κόκκος καφέ: ήπιο 

2 κόκκος καφέ: κανονικό 

3 κόκκος καφέ: ισχυρά 

Γεμίστε το δοχείο καφέ 

Πλένετε τη συσκευή 

Καθαρίστε τη συσκευή καθώς εκτελείται 

το πρόγραμμα 

Αφαιρέστε την κλίμακα από τη συσκευή 

Ολοκληρώθηκε η αφαλάτωση  

Υπάρχει αέρας στο σύστημα. Εάν είναι 

απαραίτητο, συμπληρώστε τη δεξαμενή 

νερού. Στη συνέχεια εξαερίζεται η 

συσκευή 
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Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά 

Γενικές πληροφορίες 

■ Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό χωρίς 

ανθρακικό.                                                                        

■ Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη ταινία 

μέτρησης για να προσδιορίσετε τη 

σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιήθηκε 

και ρυθμίστε τη σκληρότητα του νερού 

("Σκληρότητα νερού και φίλτρο ").                                        

■ Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο 

νερού, μην το κάνετε εισάγετε το μέχρι την 

αρχική εκκίνηση. 

Πληροφορίες για χρήση  

Η συσκευή πρέπει να κάνει  εξαερισμό πριν 

χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Η συσκευή 

μπορεί να ενεργοποιείται μόνο με γεμισμένη 

δεξαμενή νερού. 

■ Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την 

έξοδο 2.                                                                                

■ Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε 

τη συσκευή και ανάβει στην οθόνη.                           

■ Πατήστε το κουμπί. Το νερό αντλείται μέσω 

του συστήματος.                                                               

■ Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία όταν 

ανάβει στην οθόνη 9.                                                         

■ Μετά την αρχική εκκίνηση, τοποθετήστε το 

φίλτρου PRO AQUA. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας λόγω 

λανθασμένης τάσης τροφοδοσίας, 

λανθασμένες ή κατεστραμμένες συνδέσεις 

και καλώδιο τροφοδοσίας! 

▶  Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας 

αντιστοιχεί στην τάση τροφοδοσίας που 

καθορίζεται στην ετικέτα αναγνώρισης της 

συσκευής. Η ετικέτα αναγνώρισης βρίσκεται 

στη δεξιά πλευρά της συσκευής πίσω από το 

κάλυμμα (Εικόνα A, 11).                                         
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▶  Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα συμφωνεί με τα 

ισχύοντα πρότυπα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 

επικοινωνήστε με έναν ειδικό ηλεκτρολόγο. ▶  

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένα 

καλώδια τροφοδοσίας (κατεστραμμένη 

μόνωση, γυμνά καλώδια). 

■ Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό, 

στεγνό και επίπεδο με επαρκή απόσταση 

(τουλάχιστον 10 cm) στις πλευρές.                             

■ Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε 

κατάλληλη πρίζα ρεύματος.                                       

■ Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο των 

κόκκων καφέ.                                                                        

■ Γεμίστε το δοχείο  με τη κατάλληλη 

ποσότητα κόκκων καφέ.                                                       

■ Επανατοποθετήστε το καπάκι.                                           

■ Σηκώστε το καπάκι της δεξαμενής νερού 6 

και τραβήξτε τη δεξαμενή νερού προς τα 

πάνω και έξω από τη συσκευή.                                             

■ Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με φρέσκο νερό 

βρύσης μόνο έως το μέγιστο σημάδι.                              

■ Εισαγάγετε τη δεξαμενή νερού στη 

συσκευή.                                                                                 

■ Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την 

έξοδο 2.                                                                                

■ Πατήστε το κουμπί on / off για να γυρίσετε 

στην ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 

συσκευής. Η συσκευή μπορεί εκτελέσει 

αυτόματο ξέβγαλμα. 

Προετοιμασία 

■ Γεμίστε το δοχείο νερού με γλυκό νερό. Η 

δεξαμενή νερού πρέπει πάντα να είναι 

γεμάτη με αρκετό νερό για τη λειτουργία της 

συσκευής.                                                                                

■ Γεμίστε το δοχείο κόκκων καφέ κατά 

προτίμηση με κόκκους εσπρέσο ή μείγματα 

κόκκων καφέ για πλήρως αυτόματες μηχανές 

καφέ. Μην χρησιμοποιείτε καραμελωμένα, ή 

αλλιώς επικαλυμμένα με ζάχαρη κόκκους 

καφέ. 
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Ρύθμιση της ποσότητας και της ισχύος 

που διανέμεται 

■ Γυρίστε τον ρυθμιστή ποσότητας καφέ 

3 για να ρυθμίσετε απεριόριστα την 

ποσότητα. Ρυθμιστής μέχρι τα αριστερά = 

30 ml ανά φλιτζάνι. Ρυθμιστής μέχρι τα 

δεξιά= 220 ml ανά φλιτζάνι 

■ Πατήστε το κουμπί μέχρι την επιθυμητή 

ισχύς. Η ένταση εμφανίζεται από τους 

κόκκους στην οθόνη 9 (από = ήπια έως = 

δυνατή). 

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού 

Η συσκευή περιλαμβάνει μια ταινία μέτρησης  

της σκληρότητας του νερού. 

■ Προσδιορίστε τη σκληρότητα του νερού της 

βρύσης χρησιμοποιώντας τη δοκιμαστική 

ταινία.                                                                                    

■ Ενεργοποιήστε τη συσκευή.                                                     

■ Πατήστε τα κουμπιά και ταυτόχρονα για 

περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.                                   

■ Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί το 

μενού για ρύθμιση της σκληρότητας του 

νερού.                                                                                         

■ Ρυθμίστε την καθορισμένη σκληρότητα 

νερού πατώντας το κουμπί.  
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Καθημερινός καθαρισμός 

■ Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με 

ένα μαλακό υγρό πανί και υγρό πλυντηρίου 

πιάτων.                                                                                

■ Αδειάστε το δίσκο στάγδην.                                              

■ Αδειάστε το δοχείο αλεσμένου καφέ. 

Καθαρισμός της μονάδας παρασκευής 

Συνιστάται να καθαρίσετε την μονάδα 

παρασκευής μία φορά την εβδομάδα. 

■ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.                                     

■ Τραβήξτε το κάλυμμα 11 προς τα δεξιά.                          

■ Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο 

κουμπί της μονάδας παρασκευής (Εικόνα B, 

1).                                                                                         

■ Γυρίστε τη λαβή δεξιόστροφα μέχρι να 

σταματήσει.                                                                                   

■ Τραβήξτε τη μονάδα παρασκευής έξω από 

τη συσκευή.                                                                     

■ Ξεπλύνετε καλά τη μονάδα παρασκευής σε 

όλες τις πλευρές με καθαρό νερό. Η περιοχή 

που εμφανίζεται στην εικόνα D (βέλος) 

πρέπει να είναι απαλλαγμένη από 

υπολείμματα καφέ.                                                                    

■ Αφήστε τη μονάδα παρασκευής να 

στεγνώσει.                                                                                

■ Αφαιρέστε τα υπολείμματα καφέ από τη 

συσκευή.                                                                                

■ Εισαγάγετε τη μονάδα παρασκευής στη 

συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 

κόκκινο κουμπί (Εικόνα B, 1) και γυρίστε τη 

λαβή αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει. 

■ Τοποθετήστε το κάλυμμα έως ότου κάνει 

κλικ μέσα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

καθαρισμού.                                                                    

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

καθαρισμού                                                          

(παίρνει περίπου 15 λεπτά) αφαιρεί 

υπολείμματα και υπολείμματα ελαίου καφέ 

που δεν μπορούν να αφαιρεθούν με το χέρι.  
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Το πρόγραμμα καθαρισμού πρέπει να  

εκτελείται κάθε 2 μήνες ή μετά από 

200παρασκευασμένα κύπελλα, ωστόσο, το 

αργότερο όταν φωτίζεται.                                                      

■ Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα καθαρισμού, 

καθαρίστε την μονάδα παρασκευής και το 

εσωτερικό. Χρησιμοποιείτε μόνο το Melitta® 

PERFECT CLEAN.                                                               

■ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.                                            

■ Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό βρύσης 

μέχρι το μέγιστο σημάδι.                                                         

■ Εισαγάγετε τη δεξαμενή νερού.                                           

■ Πατήστε τα κουμπιά.                                                

■ Αδειάστε το δίσκο στάγδην και το δοχείο 

καφέ.                                                                                            

■ Τοποθετήστε το δίσκο στάγδην χωρίς τον 

καφέ.    

Φάση 1η:                                                                                       

■ Αφαιρέστε τη μονάδα παρασκευής.                          

■ Τοποθετήστε μια ταμπλέτα καθαρισμού στη 

μονάδα παρασκευής.                                                      

■ Τοποθετήστε τη μονάδα παρασκευής.      

Φάση 2η:                                                                            

■ Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό βρύσης 

μέχρι το μέγιστο σημάδι.                                                                 

■ Πατήστε την πρίζα 2 μέχρι κάτω.                                 

■ Πατήστε το κουμπί για να συνεχίσετε το 

πρόγραμμα καθαρισμού (διαρκεί περίπου 5 

λεπτά). 

Φάση 3η:  

■ Αδειάστε το δίσκο στάγδην και το δοχείο 

καφέ.                                                                               

■ Τοποθετήστε το δίσκο στάγδην χωρίς τον 

καφέ.                                                                                     

■ Τοποθετήστε το δοχείο αλεσμένου καφέ 

κάτω από την έξοδο 2. 
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Φάση 4η: 

■ Αδειάστε το δίσκο στάγδην και το δοχείο 

καφέ  και τοποθετήστε τα στη συσκευή ως 

συνήθως.                                                                          

Το πρόγραμμα καθαρισμού ολοκληρώθηκε. 

Διαδικασία αφαλάτωσης 

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αφαλάτωσης 

(διαρκεί περίπου 30 λεπτά) αφαιρεί τα 

υπολείμματα μέσα από τη συσκευή.  

Το πρόγραμμα αφαλάτωσης πρέπει να 

εκτελείται κάθε 3 μήνες.  

■ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.                                     

■ Αφαιρέστε το φίλτρο νερού εάν είναι 

απαραίτητο                                                                        

■ Πατήστε τα κουμπιά και ταυτόχρονα για 

περίπου  3 δευτερόλεπτα.                                                       

■ Αδειάστε και τοποθετήστε ξανά το δίσκο 

στάγδην.                                                                               

■ Αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού.                     

■ Προσθέστε το μέσο αφαλάτωσης στη 

δεξαμενή σύμφωνα με τις οδηγίες στη 

συσκευασία.                                                                             

■ Εισαγάγετε τη δεξαμενή νερού.                                        

■ Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε το 

πρόγραμμα αφαλάτωσης (διαρκεί περίπου 15 

λεπτά). 

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης 

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά 

την τελευταία ενέργεια. Η συσκευή είναι 

εργοστασιακά ρυθμισμένη στα 30 λεπτά . 

 
Η  θερμοκρασία παρασκευής έχει ρυθμιστεί 
στο Επίπεδο 2 (μεσαίο). 
 
■ Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 
■ Πατήστε τα κουμπιά. 
■ Πατήστε το κουμπί τέσσερις φορές. 
■ Πατήστε το κουμπί, έως ότου να ρυθμιστεί 
μια από τις τρεις θερμοκρασίες παρασκευής.  

 

 

KAPA EMPORIO 

Μεταφορά, αποθήκευση και Διάθεση, 

Εξαερισμός 

Η συσκευή πρέπει να εξαερίζεται όταν έχει να 

χρησιμοποιηθεί για λίγο καιρό. Η συσκευή 

τότε προστατεύετε από παγετό. 

■ Αφαιρέστε το φίλτρο νερού εάν είναι 

απαραίτητο και κρατήστε το δροσερό σε ένα 

ποτήρι γεμάτο  νερό από τη βρύση.                                     

■ Ενεργοποιήστε τη συσκευή.                

■ Τραβήξτε τη δεξαμενή νερού 6 προς τα 

πάνω και έξω από τη συσκευή.                                              

■ Αδειάστε το δοχείο νερού.                                              

■ Πατήστε το κουμπί. Η συσκευή εξαερίζεται 

αυτόματα και μετά αλλάζει.                                                    

■ Εισαγάγετε τη δεξαμενή νερού στη 

συσκευή.                                                                                     

■ Εξαερίστε τη συσκευή.                                                               

■ Αδειάστε και καθαρίστε το δίσκο στάγδην 

και τον καφέ.                                                                            

■ Αδειάστε τη δεξαμενή νερού και το δοχείο 

με τους κόκκους καφέ.                                                         

■ Εάν είναι δυνατόν, μεταφέρετε τη συσκευή 

μέσα στην αρχική συσκευασία. 

Αυτή η συσκευή φέρει ετικέτα σύμφωνα με το 

την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 / ΕΚ για τα 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η οδηγία ορίζει το 

πλαίσιο για μια ισχύουσα επιστροφή σε 

επίπεδο ΕΕ και ανακύκλωση συσκευών. Σας 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν 

εξειδικευμένο αντιπρόσωπο για το τρέχον 

διαδικασίες διάθεσης. 
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