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1. Εισαγωγή 
 
 
Αγαπητέ Πελάτη,  
Συγχαρητήρια για την αγορά του αφροποιητή γάλακτος από την Bialetti! Θα θέλαµε 
να σας ευχαριστήσουµε για την επιλογή ενός από τα προϊόντα µας και είµαστε 
σίγουροι ότι θα ικανοποιηθείτε πολύ µε την επιλογή σας. 
Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο µε προσοχή, πριν χρησιµοποιήσετε τη 
συσκευή και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας www.bialettishop.it για όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά µε τις ειδικές προσφορές που προορίζονται 
στους πελάτες µας. 
Απολαύστε την καινούρια σας συσκευή! 
Με εγκάρδιες ευχαριστίες 
Bialetti Industrie. 
 
 
∆ήλωση συµµόρφωσης 
Ο κατασκευαστής δηλώνει µε δική του ευθύνη ότι η συσκευή στην οποία αναφέρεται 
αυτό το “Εγχειρίδιο  οδηγιών χρήσης”, συµµορφώνεται µε την κατευθυντήρια Οδηγία 
της ΕΕ σχετικά µε τις συσκευές οικιακής χρήσης. 
Επιπλέον, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι συµµορφώνεται µε τις οδηγίες σχετικά µε 
τον περιορισµό των ραδιοηλεκτρικών διαταραχών. 
Για την βελτίωση του προϊόντος και/ή για κατασκευαστικούς λόγους, ο 
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί τεχνολογικές και αισθητικές 
µετατροπές ή µετατροπές στις διαστάσεις, χωρίς προειδοποίηση. 
 
 
Πληροφορίες σχετικά µε τους Κανονισµούς 
Η συσκευή που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο συµµορφώνεται µε τις Οδηγίες 
93/68/ΕΕ,  2006/95/ΕΕ,  2004/108/ΕΕ και 1963/68/ΕΕ και al Reg. (ΕΕ) ν. 1935/2004 
και Reg. (EE) ν. 2023/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Προειδοποιήσεις 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
∆ιαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά, καθώς περιέχουν 
σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την ασφαλή εγκατάσταση, 
χρήση και συντήρηση της συσκευής. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο 
µε φροντίδα για µελλοντική αναφορά. 

• Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία και πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, 
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήµατά της λειτουργούν καλά. 
Οµοίως, το φις και το περίβληµα δεν πρέπει να είναι ραγισµένα ή σπασµένα. 
Εάν παρουσιαστούν οι καταστάσεις που περιγράφονται παραπάνω, βγάλτε 

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΠΩΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 

- σε κουζίνες καταστηµάτων, γραφείων ή σε άλλους εργασιακούς χώρους 
- αγροκτήµατα 
- ξενώνες και άλλες παρόµοιες εγκαταστάσεις 
- ξενοδοχεία, µοτέλ και άλλες εγκαταστάσεις διαµονής (για χρήση µόνο από τους 

φιλοξενούµενους) 
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αµέσως το φις από την πρίζα και στείλτε τη συσκευή σε κάποιο 
Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Service για τον απαραίτητο έλεγχο. 

• Πρέπει να κρατάτε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, αφρολέξ, 
καρφιά κλπ.) µακριά από παιδιά, καθώς είναι πιθανές πηγές κινδύνου. 

• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύµατος είναι ίδια µε 
την αναγραφόµενη στην ετικέτα της συσκευής. Η ετικέτα βρίσκεται στο κάτω 
µέρος του σώµατος της συσκευής. 

• Εάν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο 
ηλεκτρολόγο για να σας την αντικαταστήσει µε άλλο τύπο πρίζας. Πρέπει 
επίσης να ελέγξει ότι το καλώδιο ρεύµατος είναι κατάλληλο για την ισχύ που 
απορροφάται από τη συσκευή. Γενικά, δεν συνιστάται να χρησιµοποιείτε 
αντάπτορ, πολύπριζο ή επέκταση καλωδίου ρεύµατος. Εάν είναι απαραίτητο, 
χρησιµοποιήστε µόνο απλό ή πολλαπλό αντάπτορ και επεκτάσεις καλωδίου 
που συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς ασφαλείας, προσέχοντας να µην 
υπερβαίνετε τα όρια φορτίου που υποδεικνύονται πάνω στον αντάπτορα και 
την επέκταση καλωδίου καθώς και την µέγιστη ισχύ που υποδεικνύεται στον 
πολλαπλό αντάπτορα. 

 
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝ∆ΕΘΕΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ (ΡΕΛΕ) ΜΕ ΡΕΥΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 30mA. 
 
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝ∆ΕΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΓΕΙΩΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ. 
ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ 
ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

 
 

 
 

 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΙΖΑ, ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΦΙΣ. 
 

 
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ∆ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 
ΑΤΟΜΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ) ΜΕ 
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΕ ΉΗ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ, 
ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ Ή ΚΑΘΟ∆ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΟΥΣ. 
 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ 
ΟΤΙ ∆ΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 
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• Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής συνεπάγεται την τήρηση 
συγκεκριµένων βασικών κανόνων. Πιο συγκεκριµένα: 
- µην αγγίζετε τη συσκευή µε υγρά ή νωπά χέρια 
- µην χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε γυµνά πόδια 
- µην τραβάτε το καλώδιο ρεύµατος ή τη συσκευή για να βγάλετε το φις από την 
πρίζα 
- µην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη σε ατµοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο 
κλπ.) 
- µην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής από παιδιά ή άτοµα µε αναπηρία, χωρίς 
επιτήρηση 

• Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισµού ή συντήρησης, 
αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα, βγάζοντας το φις από την πρίζα ή 
κλείνοντας την ηλεκτρική παροχή. 

• Εάν η συσκευή χαλάσει ή δεν λειτουργεί σωστά, θέστε την εκτός λειτουργίας και 
µην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε.  
Οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται µόνο από κάποιο Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο 
Service ή από τον κατασκευαστή. Να χρησιµοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά. 
Εάν δεν τηρήσετε τα παραπάνω, διακυβεύετε την ασφάλεια της συσκευής. 

• Εάν αποφασίσετε να µην χρησιµοποιήσετε άλλο τη συσκευή, συνιστάται να την 
καταστήσετε άκυρη προς λειτουργία, κόβοντας το καλώδιο ρεύµατος αφού έχετε 
βγάλει το φις από την πρίζα. 
Πρέπει επίσης να καθιστάτε ακίνδυνα εκείνα τα µέρη της συσκευής που µπορεί 
να είναι επικίνδυνα, ειδικά για τα παιδιά που µπορεί να χρησιµοποιήσουν µια 
εγκαταλελειµµένη συσκευή σαν παιχνίδι.  

 
 

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ, ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ. 

 
• Για να αποφύγετε επικίνδυνη υπερθέρµανση, συνιστάται να ξετυλίγετε το 

καλώδιο ρεύµατος σε όλο το µήκος του και να χρησιµοποιείτε τη συσκευή όπως 
αναφέρεται στο κεφάλαιο “Προειδοποιήσεις σχετικά µε τη σωστή χρήση της 
συσκευής”. 

• Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεµένη στο ρεύµα όταν δεν την χρησιµοποιείτε. 
Βγάλτε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση. 

• Εάν το καλώδιο ρεύµατος χαλάσει, πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιο 
Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Service καθώς χρειάζονται ειδικά εργαλεία για την 
αντικατάσταση. 

 
 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΑΦΕ 
ESPRESSO ΑΠΟ ΚΑΨΟΥΛΕΣ BIALETTI ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ. ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ.  

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΚΗΣ, ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ Ή ΜΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
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• Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε µια επίπεδη, οµαλή και σταθερή επιφάνεια. 
• Να επιτηρείτε πάντα τη συσκευή ενώ είναι αναµµένη. 
 

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 0O C.  
 

• Όταν αφήνετε τη συσκευή εκτός χρήσης για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αδειάστε 
την κανάτα. 

• Πριν την πρώτη χρήση, καθαρίστε την κανάτα και τα εξαρτήµατα, όπως 
      περιγράφεται στην ενότητα “Καθαρισµός”, για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε σκόνη  
      ή υπολείµµατα από την διαδικασία κατασκευής.  
 

 
ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΝΑΤΑ 

 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΓΑΛΑ. ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. 
 

• Μην µετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε χρήση. 
 
ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΩ Η 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Εγγύηση 
Αυτή η συσκευή έχει εγγύηση για δύο έτη από την ηµεροµηνία αγοράς, όπως 
φαίνεται στην απόδειξη/τιµολόγιο, εκτός και αν ο αγοραστής µπορεί να αποδείξει ότι 
η αποστολή του προϊόντος έγινε σε επόµενη ηµεροµηνία. 
Σε περίπτωση ελαττωµάτων που υπάρχουν πριν την αποστολή του προϊόντος, η 
Bialetti εγγυάται την επισκευή ή αντικατάσταση µε το ίδιο µοντέλο, χωρίς χρέωση 
στον αγοραστή, εκτός και αν µία από τις δύο λύσεις είναι δυσανάλογη προς την άλλη. 
Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος να αναφέρει οποιαδήποτε ελαττώµατα σε λιγότερο 
από δύο µήνες από την ανακάλυψή τους. 

ΕΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ SERVICE. 
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ. 
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ  
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ, Ή ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, 
∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ. 
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ∆ΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ  
ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ. 
ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ 
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ. 
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Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώµατα που είναι αποτέλεσµα αµέλειας ή απρόσεκτης 
χρήσης, όπως για παράδειγµα: 

• Λανθασµένη εγκατάσταση 
• Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας της συσκευής 
• Ακατάλληλη ή καµία συντήρηση, συµπεριλαµβανοµένης και της µη 

διεξαγωγής αφαλάτωσης. 
• Τµήµατα της συσκευής που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά 
• Ζηµιές που προκαλούνται από µετατροπές ή από παρεµβολή ατόµων µη 

εξουσιοδοτηµένων 
• Ζηµιές που προκαλούνται από τάση διαφορετική από αυτήν που 

υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. 
• Ζηµιές κατά τη διάρκεια της µεταφοράς ή ζηµιές που προκαλούνται από 

γεγονότα που δεν προκύπτουν από κατασκευαστικά ελαττώµατα της 
συσκευής. 

• Επισκευές που έχουν πραγµατοποιηθεί προτού διεξαχθεί επισκευή σε 
εξουσιοδοτηµένα κέντρα service. 

• Η εγγύηση αποκλείει επίσης όλες τις περιπτώσεις λανθασµένης χρήσης της 
συσκευής ή οποιεσδήποτε περιπτώσεις επαγγελµατικής χρήσης. 

Η Bialetti αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζηµιές που µπορεί άµεσα ή έµµεσα 
να προκληθούν σε άτοµα, ιδιοκτησία ή κατοικίδια ζώα και είναι αποτέλεσµα µη 
τήρησης όλων των οδηγιών που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και αφορούν την 
εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής. 
Αυτή η εγγύηση είναι µε κάθε επιφύλαξη προς τις συµβατικές εγγυήσεις στον έµπορο 
λιανικής πώλησης. 
 
 
 

4. Περιγραφή συσκευής 
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Περιγραφή 
1 ∆ιαφανές καπάκι 
2 ∆ακτύλιος σιλικόνης 
3 Ενδείξεις στάθµης για 

διαφορετικές 
λειτουργίες 

4 Κανάτα 
5 Μηχανισµός 

ζεστάµατος γάλακτος 
6 Αφροποιητής γάλακτος 
7 Ενδεικτικές λυχνίες 
8 Πλήκτρο 

ενεργοποίησης/παύσης 
λειτουργίας 

9 Αντίσταση 
10 Φις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Χρήση της συσκευής για πρώτη φορά 
 
 

Λειτουργίες εξαρτήµατος 
 
Εξάρτηµα Λειτουργία Μέγιστη 

χωρητικότητα 
Χρόνος (σύµφωνα 
µε τη θερµοκρασία 
του γάλακτος) 

 

Αφροποίηση κρύου 
γάλακτος 

115 ml 60 – 120 
δευτερόλεπτα 

Αφροποίηση και 
ζέσταµα 

115 ml 60 – 120 
δευτερόλεπτα 

 

Ζέσταµα 240 ml 60 – 120 
δευτερόλεπτα 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

∆ιαστάσεις A 100 mm 
B 185 mm 
C 156 mm 

Τάση (V) 
Μέγιστη ισχύς (W) 

∆είτε την ετικέτα ενδείξεων στο κάτω  
τµήµα της συσκευής 

Μέγιστη χωρητικότητα 
κανάτας 

240ml 
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Επιλέξτε το σωστό εξάρτηµα για  Αδειάστε γάλα µέσα στην κανάτα κάτω  
την επιλεγµένη λειτουργία (δείτε  από την ένδειξη για την επιλεγµένη 
τον πίνακα “Λειτουργίες εξαρτήµατος”) λειτουργία (δείτε την µέγιστη χωρητικό- 
και εισάγετέ το στην κανάτα, πάνω στον  τα Max στον πίνακα  “Λειτουργίες  
ειδικό πείρο “A”.    εξαρτήµατος”). Κλείστε το καπάκι “1”. 
 

 
Συνδέστε το φις στην πρίζα και πιέστε το πλήκτρο  
ενεργοποίησης/παύσης λειτουργίας. 
 

 
ΖΕΣΤΑΜΑ / ΖΕΣΤΑΜΑ ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ   ΚΡΥΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ 
Οι µπλε και κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες θα  Είναι επίσης δυνατόν να αφρο-  
ανάψουν (σταθερά) υποδεικνύοντας ότι η   ποιήσετε κρύο γάλα µε τη συσ- 
συσκευή είναι ενεργοποιηµένη. Μετά από   κευή. Σε αυτήν την περίπτωση, 
60-120 δευτερόλεπτα, στο τέλος του κύκλου  είναι απαραίτητο να πιέσετε και 
ζεστάµατος και αφροποίησης, η κόκκινη   να κρατήσετε πατηµένο το πλήκ- 
ενδεικτική λυχνία LED θα ξεκινήσει να   τρο ενεργοποίησης/παύσης λει- 
αναβοσβήνει (για 30 δευτερόλεπτα). Κατά   τουργίας για 3 δευτερόλεπτα. 
τη διάρκεια αυτού του χρόνου, µπορείτε να   Η µπλε ενδεικτική λυχνία LED 
αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα και να   θα ανάψει (σταθερά) για περίπου 
αδειάσετε το περιεχόµενο της κανάτας µέσα  50-120 δευτερόλεπτα. Όταν το  
σε ένα κατάλληλο δοχείο (εικ. 6).   γάλα έχει αφροποιηθεί, η µπλε  
       ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει 
       και η κόκκινη λυχνία θα αρχίσει  
       να αναβοσβήνει και στη συνέχεια  
       θα παραµείνει αναµµένη για 30 

ακόµα δευτερόλεπτα. 
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Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και 
αδειάστε το περιεχόµενο της κανάτας µέσα 
σε ένα κατάλληλο δοχείο (εικ. 6). 
 

 
ΟΤΑΝ Α∆ΕΙΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΑΦΡΟ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΞΥΛΙΝΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ  
ΝΑ ΜΗΝ Γ∆ΑΡΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ. 

 
 

 
6. Χρήσιµες συµβουλές 

 
Η ακόλουθη ενότητα περιέχει ορισµένες χρήσιµες συµβουλές για να παρασκευάσετε 
καλό αφρόγαλα. 
 

• Για καλύτερα αποτελέσµατα, χρησιµοποιήστε πλήρες γάλα (µε περιεκτικότητα 
λίπους > 3.0%). 

• Το γάλα ζεσταίνεται σε θερµοκρασία περίπου 65ΟC  +/-5OC, το οποίο 
αποτελεί ιδανική θερµοκρασία για να το απολαύσετε µε τον καφέ. Μην 
περιµένετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα πριν το χρησιµοποιήσετε. 

• Είναι δυνατόν να αφροποιήσετε κρύο γάλα, αλλά προσέξτε καθώς η κανάτα 
δεν είναι κατασκευασµένη για να παγώνει υγρά. 

• Ο αφροποιητής γάλακτος έχει σχεδιαστεί για να ζεσταίνει και να αφροποιεί 
γάλα. Είναι επίσης δυνατόν να προσθέσετε αρωµατικά, λίγο καφέ σε σκόνη ή 
ρόφηµα σοκολάτας. Είναι σηµαντικό να καθαρίζετε καλά την κανάτα και τη 
συσκευή µετά από κάθε χρήση. 

 
 
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗ ΦΟΡΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ, ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΩΣΟΥΝ ΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ 
ΟΠΟΙΟΣ∆ΗΠΟΤΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ. 
 
Πρόβληµα Αιτία Λύση 
Οι ενδεικτικές λυχνίες LED 
δεν ανάβουν και η 
συσκευή δεν ζεσταίνεται 
µετά από το πάτηµα του 
πλήκτρου (8). 
 

Α) Η συσκευή δεν είναι 
συνδεδεµένη στην πρίζα. 
 
Β) Η συσκευή δεν είναι 
ενεργοποιηµένη. 

Α) Βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή είναι 
συνδεδεµένη στην παροχή 
ρεύµατος. 

Η συσκευή δεν έχει 
αφροποιήσει γάλα. 

C) Ο αφροποιητής 
γάλακτος δεν έχει 

C) Βεβαιωθείτε ότι ο 
αφροποιητής γάλακτος 
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συναρµολογηθεί σωστά. 
 
 
D) Ο αφροποιητής 
γάλακτος έχει υποστεί 
ζηµιά. 
 
Ε) Υπάρχει κάτι µέσα στην 
κανάτα που εµποδίζει την 
περιστροφή του 
αφροποιητή γάλακτος. 
 

είναι τοποθετηµένος 
σωστά. 
 
D) Αντικαταστήστε τον 
αφροποιητή γάλακτος. 
 
 
Ε) Αφαιρέστε οποιοδήποτε 
εµπόδιο µέσα στην 
κανάτα. 
 

Η συσκευή δεν έχει 
παρασκευάσει επαρκή 
ποσότητα αφροποιηµένου 
γάλακτος. 

F) Το γάλα έχει λήξει. F) Βεβαιωθείτε ότι το γάλα 
είναι φρέσκο. 

 
 
 

 
7. Φυσιολογική χρήση, καθαρισµός και συντήρηση 

 
 
 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΝΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΦΙΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ, ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 
“ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ”. 
 
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΝΕΡΟ! 
 
Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟΣ ΕΑΝ ΓΙΝΕΙ 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΛΕΙΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 
ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ. 
 

 
Εισάγετε τον αφροποιητή για ζεστό γάλα 
(6). Γεµίστε την κανάτα (4) µε νερό µέχρι 
την µέγιστη ένδειξη στάθµης για ζεστό γάλα 

.  
Κλείστε το καπάκι (1). 
Πιέστε µία φορά το πλήκτρο ενεργοποίησης 
(8). Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί, 
ζεσταίνοντας και αναµιγνύοντας το νερό, 
κάτι το οποίο θα αφαιρέσει όλα τα 
υπολείµµατα γάλακτος από το δοχείο (εικ. 
7). 
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Μετά από αυτή τη λειτουργία, αδειάστε 
την κανάτα και αφαιρέστε οποιαδήποτε 
επιπλέον υπολείµµατα µε ένα µαλακό 
σφουγγάρι έτσι ώστε να µην προκληθεί 
ζηµιά στην αντικολλητική επίστρωση της 
κανάτας. 
Πλύνετε τον αφροποιητή για ζεστό γάλα 
(6), το καπάκι (1) και τον δακτύλιο 
σιλικόνης (2) µε ζεστό νερό και κοινό 
απορρυπαντικό πιάτων. 
Αυτά τα εξαρτήµατα δεν πλένονται στο 
πλυντήριο πιάτων. 
Το σώµα της συσκευής πρέπει µόνο να 
σκουπιστεί µε ένα νωπό πανί (εικ. 8). 
 

8. Απόρριψη της συσκευής 
• Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε την Οδηγία 2002/96/ΕΕ. 
• Το σύµβολο µε τον διαγραµµένο κάδο απορριµµάτων που βρίσκεται πάνω 

στη συσκευή, υποδεικνύει ότι το προϊόν, στο τέλος της χρήσιµης ζωής του, 
πρέπει να απορριφθεί ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίµµατα. Πρέπει να 
παραδοθεί σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών ή να επιστραφεί στο σηµείο πώλησης όταν αγοράσετε µια νέα, 
αντίστοιχη συσκευή. 

• Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για να παραδώσει τη συσκευή στο κέντρο 
ανακύκλωσης στο τέλος της λειτουργικής ζωής της, υπό την ποινική ρήτρα 
των κυρώσεων που προβλέπονται από την τρέχουσα νοµοθεσία σχετικά µε 
την διαχείριση αποβλήτων. 

• Η σωστή παράδοση της συσκευής, που δεν χρησιµοποιείται πλέον, σε 
κάποιο κέντρο ανακύκλωσης για επεξεργασία και περιβαλλοντικά κατάλληλη 
απόρριψη, συµβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
και τη δηµόσια υγεία και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία 
είναι κατασκευασµένο το προϊόν. 

• Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα διαθέσιµα συστήµατα 
αποκοµιδής, επικοινωνήστε µε το τοπικό κέντρο απόρριψης ή µε το 
κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 

• Ο κατασκευαστής και οι εισαγωγείς συµµορφώνονται µε την ευθύνη τους για 
ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά κατάλληλη απόρριψη 
αποβλήτων τόσο απευθείας όσο και σε κέντρο περισυλλογής. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ Ή 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. 

BERSON / ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙ∆Η Α.Ε.Β.Ε. 
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Φαξ. 210-9428541   Τηλ. 2310-954020 
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