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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, είναι απαραίτητο να διαβάσετε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις 
σχετικά με την ασφαλή χρήση της. 

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή 
σοβαρό τραυματισμό. 

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. 

1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. 

2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο. 

3. Πάντα να βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από τη χρήση, όταν αλλάζετε αξεσουάρ, καθαρίζετε ή σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής. 

4. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο όταν το αποσυνδέετε. 

5. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. 

6. Εάν το μη αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, έναν υπάλληλο του κέντρου σέρβις ή από εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου. 

7. Το φις της συσκευής πρέπει να είναι συμβατό με τις πρίζες. 

8. Μην τροποποιείτε το βύσμα με κανέναν τρόπο. 

9. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρές άκρες και δεν βρίσκεται κοντά 
σε θερμές επιφάνειες. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

10. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες. 

11. Να είστε προσεκτικοί. Η συσκευή είναι ζεστή κατά τη λειτουργία. 

12. Σε περίπτωση επαφής του περιβλήματος με νερό, στεγνώστε καλά τη μονάδα πριν τη χρησιμοποιήσετε 
ξανά. 

13. Μην αγγίζετε υγρές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην πρίζα - 
απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή. 

14. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Προστατέψτε από την υγρασία. Μη 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. 

15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν φαίνεται κατεστραμμένη ή αν έχει πέσει. 

16. Απαγορεύεται η αφαίρεση εξαρτημάτων από τη συσκευή. 

17. Μην μεταφέρετε ή μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία. 

18. Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ που παρέχονται με τη συσκευή. 

19. Εξασφαλίστε καλό φωτισμό και τάξη στο χώρο εργασίας. 

20. Προσέχετε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε αξεσουάρ. 



21. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα κατά τη λειτουργία της συσκευής. Να είστε προσεκτικοί όταν ρίχνετε 
ζεστό γάλα από μια καράφα σε άλλη συσκευή. 

22. Παρά τη χρήση της συσκευής για τον προορισμό της και σύμφωνα με της συμβουλές ασφαλείας, 
όλοι οι υπολειπόμενοι παράγοντες κινδύνου δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως. 

23. Προσοχή! Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω διαρροής γάλακτος. Μην αγγίζετε κανένα άλλο 
μέρος της συσκευής εκτός από τη λαβή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι 
το καπάκι είναι σωστά κλειστό. 

24. Η επιφάνεια στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. 

25. Επιτρέπεται η χρήση μόνο εξαρτημάτων που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Η χρήση άλλων 
εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να προκαλέσει ατυχήματα. 

26. Η συσκευή προορίζεται για το αφρόγαλα, όχι για χρήση με άλλα υγρά όπως κρέμα, σούπες, 
σάλτσες, αλκοόλ κ.λπ. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με ξηρά συστατικά. 

27. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό υγρό (όχι βρεγμένο) πανί και ένα απαλό 
απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, βενζίνη ή άλλες ουσίες που μπορεί να βλάψουν τη 
συσκευή. 

28. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος που προστατεύεται από την υγρασία και τη σκόνη. Ο 
πάτος της κανάτας πρέπει να είναι στεγνός πριν την τοποθετήσετε στη βάση. 

29. Μεταφέρετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, η οποία θα την προστατεύει από 
μηχανικές βλάβες. 

30. Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο άτομο χρησιμοποιώντας γνήσια 
ανταλλακτικά. 

31. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η συσκευή δεν είναι συμβατή για χρήση με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες 
ρεύματος ή χωριστά συστήματα τηλεχειρισμού. 

32. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς υγρό. Θα πρέπει πάντα να είναι τουλάχιστον πλήρης MIN 
και όχι περισσότερο από MAX (η σήμανση βρίσκεται μέσα στην κανάτα). Εάν ξεπεραστεί η 
χωρητικότητα πλήρωσης, η κανάτα μπορεί να ξεχειλίσει. 

33. Μην τοποθετείτε μεταλλικά ή παρόμοια αντικείμενα στην κανάτα γιατί μπορεί να προκληθεί 
ζημιά και να επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής. 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: 

- κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας 



- νοικοκυριά 

- από επισκέπτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και παρόμοια καταλύματα 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Pokrywka - Εξώφυλλο 
Dzbanek na mleko - Γάλα κανάτα 
Przycisk spieniania z podgrzewaniem – Κουμπί αφρισμού και θέρμανσης 
Podstawa - Ίδρυμα 
Uszczelka - Φώκια 
Przycisk spieniania na zimno (mieszanie) - Κουμπί κρύου αφρού (ανάμιξη) 
Mieszadło do spieniania - Αφριστικό σύρμα 
Mieszadło do podgrzewania - Αναδευτήρας για θέρμανση 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ 



 - Μέγιστο επίπεδο θέρμανσης 500 ml. 

  - Μέγιστο επίπεδο αφρισμού 250 ml. 

  - Ελάχιστο επίπεδο 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία, διατηρώντας όλα τα υλικά συσκευασίας. 
2. Αφαιρέστε όλα τα μέρη συσκευασίας και τα φύλλα και φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση. Ελέγξτε 
ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής είναι διαθέσιμα. 
3. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε την κανάτα και τα εξαρτήματα 
όπως περιγράφεται στην ενότητα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα 
υπολείμματα παραγωγής. 

ΧΡΗΣΗ 

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε εάν οι παράμετροι του τροφοδοτικού αντιστοιχούν στις παραμέτρους 
της συσκευής. 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

 - Αφρισμός με κρύο γάλα, Αφρισμός και θέρμανση, χωρητικότητας 250 ml. 

 - Θέρμανση (με λίγο αφρό), χωρητικότητας 500 ml. 



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑ 

Για να ζεσταθεί και να αφρίσει το γάλα, ρίξτε 250 ml γάλα στην κανάτα. Επιλέξτε τον κατάλληλο 
αναδευτήρα (σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα) και τοποθετήστε τον στην κανάτα. 
Συνδέστε τη συσκευή σε μια ηλεκτρική πρίζα. Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα. Πατήστε το 
κουμπί αφρού και θερμότητας. Το κουμπί θα ανάψει και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί. Όταν 
ολοκληρωθεί ο κύκλος, το κουμπί θα σβήσει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αφαιρείτε το κάλυμμα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος 
να χυθεί το περιεχόμενο. 

Αφρισμός (χωρίς θέρμανση), "ψυχρός αφρός" 

Είναι επίσης δυνατό να γίνει αφρόγαλα χωρίς θέρμανση. Ρίξτε 250 ml γάλα στην κανάτα. Επιλέξτε 
τον κατάλληλο αναδευτήρα (σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα) και τοποθετήστε τον στην κανάτα. 
Συνδέστε τη συσκευή σε μια ηλεκτρική πρίζα. Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα. Πατήστε το 
κουμπί αφρισμού χωρίς θέρμανση. Το κουμπί θα ανάψει και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί. 
Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, το κουμπί θα σβήσει. 

Ζέσταμα 

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση, χωρίς αφρισμό. Για να το κάνετε αυτό, ρίξτε 
500 ml γάλα στην κανάτα, επιλέξτε το κατάλληλο σύρμα (σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα) και 
τοποθετήστε το στην κανάτα. 
Συνδέστε τη συσκευή σε μια ηλεκτρική πρίζα. Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα. Πατήστε το 
κουμπί αφρού και θερμότητας. Το κουμπί θα ανάψει και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί. Όταν 
ολοκληρωθεί ο κύκλος, το κουμπί θα σβήσει. Όταν θερμαίνεται, σχηματίζεται μια μικρή ποσότητα 
αφρού. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Οι παρακάτω συμβουλές εργασίας θα σας βοηθήσουν να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι 
καλύτερο να χρησιμοποιείτε πλήρες γάλα (με περιεκτικότητα σε λιπαρά άνω του 3%) για το 
αφρισμό. 
Μπορεί επίσης να κάνει αφρό από κρύο γάλα. Ωστόσο, κατά τη λειτουργία της συσκευής 
απελευθερώνεται μια μικρή ποσότητα θερμότητας. το αφρόγαλα δεν θα είναι τόσο κρύο όσο 
πριν αφρίσει. 
Το γάλα στην καράφα θα ζεσταθεί το πολύ στους 65 ~ 70C̊, που είναι η ιδανική θερμοκρασία για την 
παρασκευή καφέ. Μπορεί να σχηματιστεί μια επικάλυψη γάλακτος στον πάτο της κανάτας, ειδικά 
όταν αφρίζει με θερμότητα. Για να μην καεί η κανάτα πρέπει να πλένεται μετά από κάθε χρήση 
εσυ χρησιμοποιεις. Μην θερμαίνετε το γάλα χωρίς να έχετε τοποθετήσει σύρμα. 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Αφαιρέστε την κανάτα από τη βάση 
και αφαιρέστε το καπάκι. 

Αφαιρέστε την καράφα ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Συναρμολόγηση, 
σημεία 1 έως 6. 
Αφαιρέστε τον αναδευτήρα από την κανάτα και καθαρίστε τον με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. 
Σκουπίστε και τοποθετήστε το σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιήστε νερό με 
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το εσωτερικό της κανάτας. Σκουπίστε. 

Σκουπίστε τη βάση της συσκευής με ένα υγρό (όχι βρεγμένο) πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μην 
βυθίζετε τη βάση σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

Απαγορεύεται η χρήση οξέων, διαλυτών, βενζίνης και άλλων καθαριστικών, συμπεριλαμβανομένων 
των λειαντικών καθαριστικών, που μπορεί να βλάψουν τη συσκευή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη βυθίζετε τη βάση σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί, ελέγξτε ότι είναι συνδεδεμένη σε όρθια πρίζα. 

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα για επισκευή. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η 
συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα και να αποσταλεί σε κέντρο σέρβις. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται πλυμένη και στεγνωμένη, 
προστατευμένη από μηχανικές βλάβες, σκόνη και υγρασία. Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται στην αρχική 
συσκευασία, προστατεύοντας από μηχανικές βλάβες και μόλυνση. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τεχνικές αλλαγές! 

Η απόρριψη της συσκευασίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απορριμμάτων. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο 
χρήστης υποχρεούται να παραδώσει τη συσκευή σε εταιρεία εξουσιοδοτημένη για 
το σκοπό αυτό. 

Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στην αποφυγή βλάβης στους ανθρώπους ή στο 
περιβάλλον όταν η συσκευή απορρίπτεται ως αποτέλεσμα επικίνδυνων 
εξαρτημάτων. Η περιεκτικότητα της συσκευής σε επιβλαβείς ουσίες 
ελαχιστοποιείται για την αποφυγή βλαβερών επιπτώσεων. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Τάση: 220-240 V 
Συχνότητα: 50/60 Hz 
Ονομαστική ισχύς: 650 W 


