ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ:
Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό, πόσιμο νερό (έως 600ml).
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ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ:
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε γειωμένη πρίζα.
Πιέστε το πλήκτρο ΟΝ/OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Τα LED
καφέ και ζεστού νερού αρχίζουν να αναβοσβήνουν, υποδεικνύοντας ότι η
καφετιέρα ζεσταίνεται (περίπου 30 δευτερόλεπτα). Η συσκευή είναι έτοιμη
για χρήση όταν τα LED είναι αναμμένα και σταθερά.
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ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΦΛΙΤΖΑΝΙΟΥ:
3Α: Μετακινήστε τη βάση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ή αφαιρέστε την,
ανάλογα με το μέγεθος του φλιτζανιού ή της κούπας σας.
Τοποθετήστε κατάλληλο φλιτζάνι για το επιθυμητό ρόφημα πάνω στη βάση.

4

5

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΨΟΥΛΑ:
Ανοίξτε τη λαβή και εισάγετε την κάψουλα.
Κλείστε τη λαβή.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΟ ΡΟΦΗΜΑ:
Πιέστε το κουμπί επιλογής του επιθυμητού ροφήματος.
5Α: ESPRESSO: Κουμπί επιλογής εσπρέσσο.
5B: LUNGO: Κουμπί επιλογής εσπρέσσο λούνγκο.
5C: HOT WATER: Κουμπί επιλογής ζεστού νερού.
Η διαδικασία παραγωγής καφέ σταματάει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί.
Ανοίξτε τη λαβή για να απορριφθεί η χρησιμοποιημένη κάψουλα στο
δοχείο απορριμμάτων.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε τις οδηγίες αυτές προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά την καφετιέρα σας. Διατηρήστε τις οδηγίες αυτές σε μέρος όπου θα μπορείτε να
τις βρείτε και να τις συμβουλευθείτε αργότερα.
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Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: βγάλτε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
Τα παιδιά δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
Ελέγξτε εάν η τάση που αναφέρεται στην πλακέτα της συσκευής είναι ίδια με την τάση του δικτύου.
Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε γειωμένες πρίζες. Η χρήση λανθασμένων συνδέσεων ακυρώνει την εγγύηση.
Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, βγάλτε την συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή άλλο υγρό.
Διατηρείτε το καλώδιο ρεύματος μακριά από τα παιδιά.
Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο κοντά ή σε επαφή με τα ζεστά τμήματα της συσκευής, πηγή θερμότητας ή αιχμηρά άκρα.
Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θερμή επιφάνεια, π.χ. εστία μαγειρικής.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνή φλόγα.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, μακριά από βρύσες και νερά.
Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπό του ή αρμόδιο άτομο, προς αποφυγή του
κινδύνου χρήσης ακατάλληλων καλωδίων.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές
ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή καθοδήγηση αναφορικά με τη χρήση της συσκευής, από άτομο αρμόδιο
για την ασφάλειά τους.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για οδηγίες χειρισμού, καθαρισμού και συντήρησης, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χειριστή στην διεύθυνση www.jacobsdouweegbertsprofessional.support/singleserve.

Αναθ.

