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Αγαπητέ αγοραστή, διάβασε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσεις την συσκευή , έτσι  ώστε να 
απoφευχθεί   βλάβη λόγω εσφαλμένης χρήσης. 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ  

• Βγάλτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ από το κουτί.  

Αφαιρέστε το αυτοκόλλητα και τα προστατευτικά από τη συσκευή 

 • Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια και εξασφαλίστε τουλάχιστον 

10 εκ. ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για για 

εξωτερική χρήση.  

• Ξεπλύνετε το μηχάνημα με καθαρό νερό ως ακολούθως:  

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά είναι στη θέση απενεργοποίησης και ότι το κουμπί ατμού 

είναι κλειστό κλείνει περιστρέφοντας δεξιόστροφα.  

- Σηκώστε τη δεξαμενή, τραβήξτε το καπάκι και γεμίστε με κρύο νερό μέχρι την ένδειξη  

MAX. Συνιστούμε τη χρήση φιλτραρισμένου νερού καθώς παράγει καλύτερο καφέ και 

μειώνει την ασβεστοποίηση.Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ανθρακούχο νερό. 

 - Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σωστά και πιέστε ελαφρά 

εάν είναι απαραίτητο για να βεβαιωθείτε πως η βαλβίδα στο κάτω μέρος της δεξαμενής 

συνδέεται με την είσοδο νερού του μηχανήματος. Είναι φυσιολογικό το νερό να παραμένει 

στον χώρο κάτω από τη δεξαμενή, μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα χρησιμοποιώντας ένα 

σφουγγάρι.  

- Συνδέστε το κλείστρο στο μηχάνημα τοποθετώντας το κάτω από την έξοδο καφέ και 

περιστρέψτε προς τα δεξιά, Αντίστοιχα τοποθετήστε το κατάλληλο δοχείο κάτω από την 

έξοδο του λέβητα και το ακροφύσιο ατμού / ζεστού νερού.  
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- Συνδέστε το τροφοδοτικό, πατήστε το κουμπί On / Off .Στη συνέχεια το η λυχνία 

λειτουργίας θα ανάψει, η λυχνία του καφέ θα αναβοσβήνει μέχρι να φτάσει στο σωστή 

θερμοκρασία. Τότε πατήστε το κουμπί λειτουργίας καφέ, το μηχάνημα θα ξεπλυθεί. 

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας καφέ μετά από λίγο για απενεργοποίηση χειροκίνητα. 

- Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί λειτουργίας ατμού, η λυχνία λειτουργίας ατμού θα 

αναβοσβήνει, όταν το φως σταματήσει να αναβοσβήνει, γυρίστε το κουμπί ελέγχου ατμού 

και το ακροφύσιο ατμού θα ξεπλυθεί. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας ατμού προς 

σταματήστε το μηχάνημα.  

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να παρασκευάσετε εσπρέσο εάν δεν έχετε ξεπλύνει το  

μηχάνημα στην αρχή, ο κύκλος ξεπλύματος αναγκάζει τον λέβητα να γεμίσει με νερό. Αν 

εσείς δεν έχετε χρησιμοποιήσει το μηχάνημα για λίγες μέρες, πρέπει να το ξεπλύνετε με 

φρέσκο νερό πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.  

 

 

ΧΡΗΣΗ  

Προθέρμανση της μηχανής εσπρέσο  

Για να βεβαιωθείτε ότι ο καφές εσπρέσο σας παρασκευάζεται στη σωστή θερμοκρασία 

είναι απαραίτητο να προθερμανθεί η συσκευή καφέ.  

- Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ελέγχου ατμού είναι καλά κλειστό (περιστρέψτε δεξιόστροφα) 

και ότι υπάρχει νερό στη δεξαμενή.  

- Βάλτε μια κανάτα κάτω από το ακροφύσιο ατμού. 

- Τοποθετήστε το επιθυμητό φίλτρο στη βάση φίλτρου (χωρίς καφέ) και συνδέστε το στο 

μηχάνημα τοποθετώντας το κάτω από την έξοδο του λέβητα και γυρίζοντας το σωστά, 

βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά τοποθετημένο.  

- Τοποθετήστε δύο φλιτζάνια κάτω από τη θήκη του φίλτρου. Τα φλιτζάνια  μπορούν να 

προθερμανθούν στο δίσκο θέρμανσης  

- Πατήστε το κουμπί On / Off και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το φως. 

- Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί λειτουργίας καφέ και περιμένετε μέχρι να γεμίσουν 

 - Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ατμού και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να 

αναβοσβήνει το φως.  

- Γυρίστε το κουμπί ελέγχου ατμού αριστερόστροφα και αφήστε λίγο νερό για να τρέξει 

στην κανάτα. 

 

 

 

 



 

Φτιάχνοντας εσπρέσο  

Προθερμάνετε τη συσκευή όπως αναφέρεται παραπάνω 

 • Για να φτιάξετε ένα ή δύο φλιτζάνια εσπρέσο: χρησιμοποιήστε το φίλτρο I. 

Χρησιμοποιήστε το μικρότερο φίλτρο για την παρασκευή ενός φλιτζανιού και το 

μεγαλύτερο φίλτρο για δύο φλιτζάνια.  

• Προσθέστε τον καφέ χρησιμοποιώντας το κουτάλι μέτρησης που παρέχεται  

1 κοφτή κουταλιά ανά φλιτζάνι, στη συνέχεια πιέστε ελαφρά με την πίσω πλευρά της 

μεζούρας.Σκουπίστε κάθε ίχνος καφέ γύρω από το χείλος. 

Κατά την αγορά αλεσμένου καφέ βεβαιωθείτε πως είναι κατάλληλος για μηχανή εσπρέσο. 

Μην πιέζετε ποτέ τον καφέ πάρα πολύ γιατί ο καφές θα βγει αργά και η κρέμα θα είναι 

σκούρο χρώμα, ωστόσο, εάν πατηθεί πολύ ελαφρά, ο καφές θα βγει πολύ γρήγορα και η 

κρέμα θα είναι ανοιχτό χρώμα.  

• Για να χρησιμοποιήσετε μια κάψουλα καφέ: χρησιμοποιήστε το φίλτρο II.  

Ανοίξτε το κάτω μέρος του φίλτρο κάψουλας, τοποθετήστε μια κάψουλα καφέ, καλύψτε και 

πιέστε καλά. Είναι επίσης δυνατή η χρήση κάψουλας Nespresso® *.  

• Συνδέστε τη βάση φίλτρου στην έξοδο του λέβητα, περιστρέψτε την προς τα δεξιά για να 

ασφαλίσετε. Βάλτε ένα ή δύο φλιτζάνια από κάτω.  

Εάν φτιάξετε ένα φλιτζάνι καφέ, κεντράρετε το φλιτζάνι σας στη μέση. 

 Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί on / off είναι πατημένο προς τα κάτω τότε η λυχνία λειτουργίας 

θα αναβοσβήνει, περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει και μετά πατήστε κάτω 

το κουμπί λειτουργίας καφέ για να φτιάξετε εσπρέσο.  

• Όταν έχετε αρκετό καφέ, όχι πάρα πολύ διαφορετικά θα είναι πολύ αραιός  (η βέλτιστη 

δόση είναι 30 ml ανά φλιτζάνι) πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας καφέ. Αλλιώς , 

πατήστε ξανά το κουμπί on / off για να απενεργοποίηση της συσκευής. 

 • Αφαιρέστε τη βάση φίλτρου στρέφοντας προς τα αριστερά. Θα υπάρχει νερό στο φίλτρο 

όταν το αφαιρέσετε, αυτό είναι φυσιολογικό.  

• Για να αφαιρέσετε τον χρησιμοποιημένο καφέ από τη θήκη του φίλτρου, ανασηκώστε το 

πλαστικό καπάκι για να πατήσετε το άκρο του φίλτρου και, στη συνέχεια, αναποδογυρίστε 

τη βάση του φίλτρου κάτω και χτυπήστε ελαφρά.  

 

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να αρχίσετε να φτιάχνετε εσπρέσο έως ότου σταματήσει το φως 

να αναβοσβήνει.Αν αναβοσβήνει σημαίνει ότι η θερμοκρασία του νερού δεν είναι αρκετά 

υψηλή. 

Σημαντικό: Για να αποφύγετε διαρροές νερού από το χείλος της βάσης φίλτρου και να 

εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τον αλεσμένο καφέ 

από την έξοδο του λέβητα. Προσέξτε καθώς η περιοχή μπορεί να είναι ζεστή.  

 

 

 



 

Αφρόγαλα 

• Προετοιμάστε τον εσπρέσο όπως περιγράφηκε προηγουμένως. 

 • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στη δεξαμενή.  

• Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για ατμό, η λυχνία ατμού θα 

αναβοσβήνει, περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει. 

 • Γεμίστε μερικώς μια κανάτα με γάλα – ο όγκος μπορεί να αυξηθεί έως και τρεις φορές, 

οπότε επιλέξτε μια κανάτα κατάλληλου μεγέθους.  

• Τοποθετήστε την κανάτα κάτω από το ακροφύσιο ατμού.  

• Τοποθετήστε το ακροφύσιο στο γάλα σε βάθος περίπου 30 mm και γυρίστε τον ατμό το 

κουμπί ελέγχου αριστερόστροφα, το γάλα θα αρχίσει να αυξάνεται σε όγκο και φαίνεται 

αφρός. Όταν ο όγκος του γάλακτος διπλασιαστεί, βυθίστε πλήρως το ακροφύσιο και 

συνεχίστε τη θέρμανση του γάλακτος. Μόλις επιτευχθεί η βέλτιστη θερμοκρασία (60 °), 

σταματήστε τον ατμό γυρίζοντας το κουμπί λειτουργίας ατμού δεξιόστροφα.  

Σημείωση: Κατά τη λειτουργία σε λειτουργία ατμού και με το κουμπί λειτουργίας ατμού 

απενεργοποιημένο, ενδέχεται να πέσει λίγο νερό από την έξοδο του λέβητα ή από το 

συνδεδεμένο φίλτρο. 

Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ακροφύσιο ατμού για περισσότερο από 2 λεπτά 

τη φορά. 

Σημαντικό: Μην αφήνετε ποτέ το γάλα να βράσει, καθώς αυτό θα χαλάσει τη γεύση του 

καφέ.  

Σημαντικό: Για να προετοιμάσετε περισσότερα από ένα φλιτζάνια καπουτσίνο, πρώτα 

φτιάξτε σε όλα τον καφέ εσπρέσο και μετά ετοιμάστε το αφρόγαλα για όλα τα καπουτσίνο. 

 

Το μηχάνημα εσπρέσο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν δεν υπάρχει λειτουργία εντός 

25 λεπτών 

 

 

Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελάτη  

 

Η εγγύηση που σας παρέχουμε έχει χρονική διάρκεια 1 έτους από την στιγμή που αγοράσατε την συσκευή . Κατά την 

διάρκεια αυτής της περιόδου αναλαμβάνουμε την επισκευή της συσκευής εάν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε λανθασμένο 

τρόπο λειτουργίας της συσκευής από τον αγοραστή . Επίσης η εγγύηση παύει να ισχύει εάν η συσκευή επισκευασθεί από 

μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

Το παρόν προϊόν δεν θεωρείται αστικό απόβλητο και η απόρριψη του πρέπει να γίνεται σε κάδους ανακύκλωσης. 


