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1- Οδηγίες ασφαλείας
1.1 Εισαγωγή
Οι γενικές προφυλάξεις ασφαλείας που ακολουθούν, αφορούν τον χειρισμό και τη συντήρηση της μηχανής
και πρέπει να τηρούνται πάντοτε. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ή με οποιεσδήποτε άλλες
προφυλάξεις ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα
χαρακτηριστικά ασφαλείας της μηχανής και να οδηγήσει σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, προκαλώντας
ζημιά στη μηχανή για την οποία ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η εγκατάσταση, το σέρβις και ο προγραμματισμός της μηχανής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
Επίπεδα έντασης κινδύνουΥπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα έντασης κινδύνου, που προσδιορίζονται από τις προειδοποιητικές
λέξεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Τηρήστε αυτές τις δηλώσεις για να διασφαλίσετε την
ασφάλεια και να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές στο προϊόν.
Το επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τους ακόλουθους ορισμούς:
Προσοχή:
Προειδοποιεί για μη ασφαλείς πρακτικές. Τηρήστε αυτές τις προειδοποιήσεις για να διασφαλίσετε την
ασφάλεια των τροφίμων και για να αποφύγετε μικροτραυματισμούς ή/και ζημιά στη μηχανή.
Προειδοποίηση:
Υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.
Κίνδυνος:
ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΙΑ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ, ΘΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ.

i

Σημείωση:
Δίνει πρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να αποβούν χρήσιμες κατά τη διάρκεια των διαδικασιών
σέρβις ή του χειρισμού της μηχανής.

1.2 Γενικά
• Ο
 χειρισμός, η πλήρωση και ο καθαρισμός της μηχανής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από
εξουσιοδοτημένα και καταρτισμένα άτομα. Φροντίστε ώστε οι νεοπροσληφθέντες να έχουν διαβάσει το
εγχειρίδιο χρήσης προτού επιχειρήσουν να χειριστούν τη μηχανή, καθώς και να έχουν κατανοήσει τα θέματα
που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή. Για γρήγορη αναφορά, συμπεριλαμβάνεται μια τυπωμένη
ετικέτα με οδηγίες καθαρισμού ή ένας οδηγός γρήγορης αναφοράς.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για την παρασκευή ροφημάτων μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή
τραυματισμό που προκλήθηκε λόγω κακής χρήσης της μηχανής ή μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες που
περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
• Η μηχανή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και απαραίτητη γνώση, εάν
επιβλέπονται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους
κινδύνους που ενέχονται.
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.
• Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από το χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά.
• Οι εργασίες εγκατάστασης, μετεγκατάστασης (έκδοση με σταθερή παροχή νερού/αποχέτευση), σέρβις και
προγραμματισμού της μηχανής επιτρέπονται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σέρβις. Στο χώρο του
Εγχειρίδιο χρήσης
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1- Οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

σέρβις έχουν πρόσβαση μόνο τα άτομα που διαθέτουν τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία της συσκευής,
ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή.
Αυτή η μηχανή δεν είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε σημείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιεστικό
μηχάνημα πλύσης.
Αυτή η μηχανή δεν πρέπει να καθαρίζεται με πιεστικό μηχάνημα πλύσης.
Αυτή η μηχανή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
Προστατεύστε τη μηχανή από τρεχούμενο νερό, πιτσιλίσματα, ψεκασμούς ή ατμό, θερμότητα, καθώς και από
την πολλή σκόνη.
Τα υγρά που παρασκευάζονται από τη μηχανή είναι καυτά!
Αποφύγετε τα εγκαύματα!
Κρατήστε τα χέρια και άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της παρασκευής
των ροφημάτων και κατά τη διάρκεια του προγράμματος έκπλυσης.
Μην τοποθετείτε φλιτζάνια, μπρίκια ή δοχεία με καυτό υγρό στο πάνω μέρος της μηχανής.
Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος σε περίπτωση πτώσης του φλιτζανιού/μπρικιού/δοχείου. Να προσέχετε όταν
τα χειρίζεστε.
Αφήστε επαρκή κενό χώρο γύρω από τη μηχανή για να απομακρυνθείτε εύκολα σε περίπτωση πιτσιλισμάτων
καυτού υγρού.
Ποτέ μην αγγίζετε την τροφοδοσία ή την πρίζα ρεύματος με βρεγμένα χέρια ή/και καλώδιο τροφοδοσίας ή
φις.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της μηχανής έχει υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από
την πρίζα ρεύματος και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματός σας για αντικατάσταση.
Η μηχανή έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο, σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια όπως
τραπέζι ή πάγκο. Προστατεύστε τη μηχανή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τον παγετό και τη βροχή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής κενός χώρος γύρω από τη μηχανή για τον αερισμό της, καθώς και ότι
υπάρχει πρόσβαση στις εμπρός και πίσω πλευρές για τις εργασίες σέρβις.
Να χρησιμοποιείτε εύκαμπτους σωλήνες νερού και συνδέσεις μόνο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Συνδέστε τη μηχανή στη γραμμή παροχής πόσιμου νερού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Στις περιπτώσεις παρασκευής κρύων ροφημάτων, ελέγξτε την ποιότητα της παροχής νερού ώστε να
εξασφαλίσετε την ασφαλή παρασκευή κρύων ροφημάτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Κατά τη σύνδεση σε πρίζα τοίχου, χρησιμοποιήστε μια γειωμένη πρίζα ασφαλείας σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Εξασφαλίστε ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα προστατεύεται μέσω ενός διακόπτη ασφαλείας
ρεύματος διαρροής γείωσης και ότι το φις τροφοδοσίας παραμένει προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.

1.3 Μεταφορά και αποθήκευση
• Η
 αποθήκευση και η μεταφορά της μηχανής πρέπει να γίνεται πάντοτε στην αρχική της συσκευασία.
• Πριν από την αποθήκευση ή τη μεταφορά της μηχανής, αφαιρέστε τα πακέτα προϊόντων και τοποθετήστε
τα στο ψυγείο και, στη συνέχεια, αδειάστε το δοχείο του προϊόντος σε μορφή σκόνης και καθαρίστε (εάν
υπάρχει στον εξοπλισμό)
• Μην αφήσετε τα πακέτα προϊόντων μέσα στη μηχανή, εάν σκοπεύετε να την αποθηκεύσετε.
• Καθαρίστε τη μηχανή.
• Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας, για να έρθει κάποιος εξουσιοδοτημένος και καταρτισμένος
τεχνικός σέρβις που θα αποστραγγίσει το νερό από το βραστήρα και θα προστατέψει τη μηχανή από ζημιά
λόγω παγετού.
Προσοχή:
Η μηχανή δεν πρέπει να προσβάλλεται από θερμοκρασίες παγετού κατά τη λειτουργία, την
αποθήκευση ή τη μεταφορά.
Εγχειρίδιο χρήσης
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2- Τεχνικές προδιαγραφές
2.1 Προδιαγραφές
Δεδομένα
Βάρος
Φλιτζάνι

Μπρίκι
Μεσοδιάστημα μεταξύ μπρικιών

Περιγραφή
24 Kg (Κενό) - 24,1 Kg (Σε λειτουργία, έκδοση χωρίς δοχείο νερού)
25,6 Kg (Σε λειτουργία με γεμάτο δοχείο νερού)
Όγκος: Εργοστασιακή ρύθμιση =
125 ml με δυνατότητα ρύθμισης ±10%
Εργοστασιακή ρύθμιση = 900 ml με δυνατότητα ρύθμισης ±10%
Χρόνος παρασκευής: 110 δευτερόλεπτα ±10%
Μέγ. ύψος: 160 ml
160 δευτερόλεπτα (230 V)

Τροφοδοσία ρεύματος

230 V, 50/60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος

2,1 kW - 230 V

Χωρητικότητα
Περιβάλλον αποθήκευσης και
χρήσης
Διαμέρισμα ψύξης
Βραστήρας

140 φλιτζάνια ανά ώρα (±18,75 λίτρα/ώρα)
Θερμοκρασία: 1 - 34 ºC
Υγρασία: Έως και 80%
Χωρητικότητα: 1 πακέτο των 1,25 λίτρων
Θερμοκρασία: 2 ºC – 5 ºC
Όγκος: 1,2 λίτρα
Θερμοκρασία: Δυνατότητα ρύθμισης από 83 – 97 ºC

Τυπική σύνδεση νερού

Γραμμή παροχής 1/2" ή 3/8" με συνδετικό εξάρτημα BSP 3/4",
γραμμή πόσιμου νερού με βαλβίδα διακοπής.
Όγκος αφαιρούμενου δοχείου νερού: 3 λίτρα

Δυναμική πίεση νερού

Ελάχ.: 0,08 MPa στα 10 λίτρα/λεπτό

Στατική πίεση νερού
Μέγιστη στάθμη θορύβου

Εγχειρίδιο χρήσης
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2- Τεχνικές προδιαγραφές
2.2 Διαστάσεις
Θέση

Περιγραφή

Χιλιοστά

Α

Πλάτος μηχανής

390

Β

Βάθος μηχανής

426

Γ

Βάθος μηχανής με ανοικτή πόρτα

500

Δ

Ύψος μηχανής

562

Ε

Ύψος μηχανής με ανοικτή πόρτα

755

ΣΤ

Απόσταση από το επάνω μέρος της μηχανής μέχρι το εμπρόσθιο τμήμα της
ανοικτής πόρτας

193

Ζ

Διάκενο με το δίσκο συλλογής υγρών στη θέση του

130

Η

Διάκενο χωρίς το δίσκο συλλογής υγρών

165

Γ

ΣΤ

Δ

Ε

Ζ Η

Α

Εγχειρίδιο χρήσης
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3- Γενική περιγραφή εξαρτημάτων
3.1 Μπροστινή όψη

Δοχείο νερού
(Προαιρετικό)
Εξαερισμός

Οθόνη
Strength

Κουμπιά
ροφημάτων

Coffee

Coffee large

Hot water

Pot coffee

Stop

Αφαιρούμενο κάλυμμα
εξαερισμού
Εξαερισμός

Στόμιο εκχύλισης
ζεστού νερού
Στόμια εκχύλισης
ροφημάτων
Δίσκος φλιτζανιών
Δίσκος συλλογής
υγρών

Υποδοχή κεντρικής
παροχής ρεύματος
Σύνδεση νερού 3/4” BSP

3.2 Όψη εσωτερικού

Κουμπί αναμονής/
κλειδώματος μηχανής

Πόρτα μηχανής

Δοχείο νερού
(Προαιρετικό)
Διαμέρισμα ψύξης

Θήκη ανάδευσης
Πάνελ επεξεργασίας
νερού

Εγχειρίδιο χρήσης
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3- Γενική περιγραφή εξαρτημάτων

Σημείωση:
Ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες σε
όλες τις χώρες.

i

3.3 Λειτουργίες κουμπιών

Επιλογή έντασης

Strength

Διακοπή/Τρόπος λειτουργίας
χειριστή: Πίσω
Θύρα USB stick (για τρόπο
λειτουργίας χειριστή)

Stop

Coffee

Τυπικός καφές/Τρόπος λειτουργίας
χειριστή: Επάνω
Μεγάλος καφές/Τρόπος λειτουργίας
χειριστή: Κάτω
Φλιτζάνι καφέ/Τρόπος λειτουργίας
χειριστή: Enter
Ζεστό νερό

Coffee large

Hot water

Pot coffee

3.4 Επισκόπηση ενδείξεων οθόνης
4

1

5

6

7

8

9

10

OPERATOR MODE
SERVICE MODE

DECALC

2
3

11

ECO

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
12

13

08008.0.0
14

ΘΕΣΗ

Περιγραφή

1

Τρόπος λειτουργίας χειριστή/σέρβις
Έχει εισαχθεί το USB stick χειριστή / σέρβις ή έχει
συνδεθεί το WBSD

2

Απαιτείται αφαλάτωση

15

ΘΕΣΗ

Περιγραφή

9

Αναστολή παρασκευής
Η μηχανή είναι κλειδωμένη και δεν μπορεί να
παρασκευάσει ροφήματα

10

Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού

11

Το εσωτερικό δοχείο νερού είναι κενό, γεμίστε το
δοχείο

12

Η μηχανή χρειάζεται καθαρισμό

13

Γραμμή μηνυμάτων
Εμφανίζονται μηνύματα καθοδήγησης για τις
διαδικασίες καθαρισμού και προγραμματισμού ή σε
περιπτώσεις σφαλμάτων

3

Τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
ενεργοποιημένος

4

Το πακέτο προϊόντος είναι άδειο

5

Εφέ φλιτζανιού

6

Ημερομηνία

7

Χαμηλή θερμοκρασία, ο βραστήρας θερμαίνεται

14

8

Σύμβολο λουκέτου
Η μηχανή είναι κλειδωμένη και δεν μπορεί να
παρασκευάσει ροφήματα

Ένταση
Για την παρασκευή ροφήματος ήπιας, κανονικής ή
δυνατής έντασης

15

Πεδίο πληροφοριών
Εμφανίζει τη θερμοκρασία, την ώρα κ.λπ. του
διαμερίσματος ψύξης

Εγχειρίδιο χρήσης
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4- Έναρξη λειτουργίας και αποθήκευση της μηχανής
4.1 Έναρξη λειτουργίας της μηχανής

Β

Δ

Β

Α

Γ

Δ

Α
Γ

• Τ οποθετήστε τη μηχανή σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια που να αντέχει το βάρος της μηχανής κατά τη
λειτουργία της.
• Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού (Α στην υποδοχή Α) και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη βρύση/
το φίλτρο νερού (Β στην υποδοχή Β). Ελέγξτε για τυχόν διαρροές.
• Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (Γ στην υποδοχή Γ) και εισαγάγετε το φις στην πρίζα τοίχου (Δ στην
υποδοχή Δ). Η μηχανή θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία, θα γεμίσει και θα θερμάνει το βραστήρα, ενώ θα
αρχίσει να ψύχει το διαμέρισμα ψύξης. Η παρασκευή ροφήματος θα ανασταλεί μέχρις ότου το νερό εντός
του βραστήρα φθάσει στη σωστή θερμοκρασία.

i

Σημείωση:
Ενδεχομένως να χρειαστούν 24 ώρες ή και παραπάνω μέχρι να κρυώσει εντελώς το διαμέρισμα
ψύξης.

4.2 Αποθήκευση της μηχανής
Όταν η μηχανή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές) εκτελέστε τα
εξής βήματα προετοιμασίας:
• Αφαιρέστε το πακέτο προϊόντος και ελέγξτε την ημερομηνία λήξης. Εάν πρόκειται να λήξει σύντομα, θα
πρέπει να απορριφθεί.
• Φυλάξτε το ανοικτό πακέτο προϊόντος στο ψυγείο μέχρι τη στιγμή που θα ενεργοποιήσετε και πάλι τη
μηχανή και κρυώσει ξανά. Εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης, τα πακέτα πρέπει να απορριφθούν.
• Πραγματοποιήστε καθαρισμό και έκπλυση της μηχανής.
• Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
• Κλείστε τη βρύση.

i

Σημείωση:
Εάν η μηχανή έχει παραμείνει απενεργοποιημένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πρέπει
να γίνει επαναφορά της ημερομηνίας και της ώρας ώστε να ενεργοποιηθούν και πάλι οι
προγραμματισμένοι κύκλοι καθαρισμού και οι ρυθμίσεις ECO.

Εγχειρίδιο χρήσης
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5- Διαχείριση πακέτου προϊόντος
i

Σημείωση:
• Να τηρείτε πάντοτε τα
πρότυπα της βασικής και
ατομικής υγιεινής και να
πλένετε τα χέρια σας πριν
από τη διαχείριση πακέτων
προϊόντων.
• Για τον καθαρισμό της
μηχανής ροφημάτων,
να χρησιμοποιείτε μόνο
καθαριστικά κατάλληλα
για εδώδιμα. Καθαρίστε τα
εξωτερικά μέρη της μηχανής
με ένα μαλακό, καθαρό, υγρό
πανί.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
φρέσκο, πόσιμο νερό.

• Π
 λύνετε πρώτα τα χέρια
σας, ανακινήστε το πακέτο
τουλάχιστον 10 φορές και
αφαιρέστε την πλαστική
μεμβράνη.

• Τ ραβήξτε τη διάτρητη
λωρίδα από το πακέτο.

• Β
 γάλτε το σωληνάκι
δοσομέτρησης από το
πακέτο.

• Τ ραβήξτε το σωληνάκι
δοσομέτρησης προς τον
κόκκινο δακτύλιο του
πακέτου.

• Ο
 κόκκινος δακτύλιος στο
σωληνάκι δοσομέτρησης
πρέπει να καλύπτει τον
κόκκινο κύκλο στην
εξωτερική πλευρά του
πακέτου. Βεβαιωθείτε ότι το
σωληνάκι δοσομέτρησης
είναι ίσιο και προσαρμοσμένο
σωστά.
• Αναποδογυρίστε το πακέτο
και τοποθετήστε το στη
μηχανή.

Εγχειρίδιο χρήσης
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6- Καθημερινή χρήση
6.1 Παρασκευή φλιτζανιού καφέ ή ζεστού νερού

Strength

Stop

Coffee

Coffee large

Hot water

Pot coffee

Β

Α

• Τ οποθετήστε ένα φλιτζάνι στο δίσκο συλλογής υγρών, κάτω
από το ενδιάμεσο στόμιο εκχύλισης για έναν καφέ (Α) ή κάτω
από το αριστερό στόμιο εκχύλισης για ζεστό νερό (Β).
• Πατήστε το κουμπί παρασκευής καφέ ή ζεστού νερού για ένα
φλιτζάνι ροφήματος.
		
Προειδοποίηση:
		- Τα ροφήματα που παρασκευάζονται είναι καυτά!
Αποφύγετε τα εγκαύματα!
		- Κρατήστε τα χέρια και άλλα μέρη του σώματός
σας μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της
παρασκευής των ροφημάτων.
		
- Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά
στη μηχανή.
• Ό
 ταν η μηχανή έχει προγραμματιστεί για παρασκευή μερίδων,
θα παρασκευάσει καφέ ή ζεστό νερό από ένα εκ των στομίων
εκχύλισης, ανάλογα με την επιλογή ροφήματος, και η
λειτουργία της θα διακοπεί αφού παρασκευαστεί ένα φλιτζάνι.
• Όταν η μηχανή έχει προγραμματιστεί για ελεύθερη ροή, απλώς
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί παρασκευής καφέ ή ζεστού
νερού μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ ή
ζεστού νερού.
• Πατήστε το κουμπί STOP ανά πάσα στιγμή για να ακυρωθεί η
παρασκευή του ροφήματος.

6.2 Παρασκευή μπρικιού καφέ (ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες)

Strength

Coffee

Coffee large

Hot water

Εγχειρίδιο χρήσης

Pot coffee

Stop

• Τ οποθετήστε το μπρίκι κάτω από το ενδιάμεσο στόμιο
εκχύλισης (καφέ) και πατήστε το κουμπί παρασκευής καφέ σε
μπρίκι.
		
Προειδοποίηση:
		- Τα ροφήματα που παρασκευάζονται είναι καυτά!
Αποφύγετε τα εγκαύματα!
		- Κρατήστε τα χέρια και άλλα μέρη του σώματός
σας μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της
παρασκευής των ροφημάτων.
		
- Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά
στη μηχανή.
• Η μηχανή θα παρασκευάζει διαρκώς καφέ από το ενδιάμεσο
στόμιο εκχύλισης και η λειτουργία της θα διακοπεί αφού
παρασκευαστεί η προκαθορισμένη ποσότητα.
• Πατήστε το κουμπί STOP ανά πάσα στιγμή για να ακυρωθεί η
παρασκευή του ροφήματος.
• Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί STOP εάν
επιθυμείτε να παρασκευάσετε ποσότητα μικρότερη από την
προκαθορισμένη.
• Κατόπιν αιτήματος, ο προμηθευτής σας μπορεί να αλλάξει τη
ρύθμιση του τυπικού όγκου του μπρικιού.
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6- Καθημερινή χρήση
6.3 Παρασκευή ροφήματος με προεπιλογές
Η μηχανή σας υποστηρίζει διάφορες προεπιλογές. Ο τεχνικός σέρβις μπορεί να ενεργοποιήσει τις
προεπιλογές κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Κατά το πάτημα του κουμπιού προεπιλογής, μπορούν να
ενεργοποιηθούν οι παρακάτω προεπιλογές.
• Ένταση (ήπια, κανονικά ή δυνατά ροφήματα)

Προεπιλογή έντασης

Strength

Stop

Coffee

Coffee large

Hot water

• Τοποθετήστε το φλιτζάνι σας.
• Πατήστε το κουμπί προεπιλογής ΕΝΤΑΣΗΣ μέχρι να επιτύχετε
την επιθυμητή ρύθμιση. Το εικονίδιο του κόκκου θα αλλάξει
μεταξύ ήπιας (ένας κόκκος), κανονικής (δύο κόκκοι) και
δυνατής ρύθμισης (τρεις κόκκοι).
• Πατήστε το επιθυμητό κουμπί ροφήματος. Το ρόφημά σας θα
παρασκευαστεί με την επιλεγμένη ένταση.

Pot coffee

6.4 Αντικατάσταση πακέτου προϊόντος
Στην οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο όταν κάποιο πακέτο
προϊόντος είναι άδειο.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την αντικατάσταση του
πακέτου προϊόντος.

REFILL PRODUCT

Προσοχή:
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κατεψυγμένο ή
παραμορφωμένο πακέτο προϊόντος. Μην
χρησιμοποιήσετε το πακέτο προϊόντος εάν έχει λήξει η
ημερομηνία "Ανάλωση κατά προτίμηση πριν".

1.	Ανοίξτε την πόρτα της μηχανής για να
αποκτήσετε πρόσβαση στο διαμέρισμα ψύξης και
στα πακέτα προϊόντων.
Εγχειρίδιο χρήσης

2.	Αφαιρέστε το άδειο πακέτο προϊόντος και
αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο.
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6- Καθημερινή χρήση
6.5 Πλήρωση δοχείου νερού

B

Μόνο για μηχανές που διαθέτουν δοχείο νερού.

A

REFILL WATER TANK

1. Π
 ιάστε το δοχείο από τη λαβή
στο εμπρός μέρος. Ωθήστε
ελαφρά προς τα επάνω,
τραβώντας το δοχείο ευθεία
προς τα έξω.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο όταν το
εσωτερικό δοχείο νερού είναι άδειο (Α). Σε αυτήν
την κατάσταση, θα ανασταλεί επίσης η παρασκευή
ροφημάτων (Β) και η μηχανή θα ξεκλειδώσει μόλις
γεμίσει το δοχείο.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για την αναπλήρωση του
δοχείου νερού.

2. Γ εμίστε το δοχείο μέχρι την
ένδειξη μέγιστης στάθμης MAX
(3 L) με φρέσκο και κρύο νερό
βρύσης.

3. Επανατοποθετήστε το δοχείο
νερού στη μηχανή. Ωθήστε το
δοχείο πλήρως προς τα μέσα
μέχρι να κουμπώσει στη θέση
του, εμπρός.

i

Εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση:
Κατά την επανατοποθέτηση
του δοχείου νερού στη μηχανή,
φροντίστε να το εισαγάγετε
πλήρως μέσα στη μηχανή και
βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη
εμφανίζονται οι λειτουργίες
κανονικά.
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7- Καθαρισμός
7.1 Κουμπιά περιήγησης
Στους τρόπους λειτουργίας χειριστή και καθαρισμού,
χρησιμοποιούνται 4 κουμπιά για την είσοδο στον τρόπο
λειτουργίας καθαρισμού και την περιήγηση στα μενού.

Strength

Α

Stop

Β
Γ
Δ

Coffee

Coffee large

Hot water

Pot coffee

A Διακοπή = BACK
B Κουμπί ροφήματος επάνω δεξιά = UP
Γ Κουμπί ροφήματος ενδιάμεσα δεξιά = DOWN
Δ Κουμπί ροφήματος κάτω δεξιά = ENTER

7.2 Διαδικασίες καθαρισμού

Α

Β

Υπάρχουν δύο διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού:
• “Flushing” για την έκπλυση των στομίων εκχύλισης
ροφημάτων.
• “Cleaning” για τον καθαρισμό του διαμερίσματος ψύξης και
των στομίων εκχύλισης ροφημάτων.
Ο πάροχος σέρβις μπορεί να επιλέξει τις καθημερινές για τα
προγράμματα “Flushing” και “Cleaning” μέσα από το μενού
χειριστή ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
Προσοχή:
Είναι υποχρεωτικό να εκτελείτε το πρόγραμμα “Flushing”
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να εξασφαλίσετε
την ασφάλεια των τροφίμων.

Πότε απαιτείται καθαρισμός της μηχανής
Εκτελέστε το πρόγραμμα καθαρισμού όταν εμφανιστεί το εικονίδιο καθαρισμού (Α) στην οθόνη.
Εάν η μηχανή δεν υποβληθεί σε καθαρισμό ή/και έκπλυση εντός 24 ωρών, η παρασκευή του ροφήματος θα
διακοπεί και στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο αναστολής παρασκευής (B).
Το πρόγραμμα καθαρισμού πρέπει να ολοκληρωθεί προτού η μηχανή συνεχίσει την παρασκευή ροφήματος.

7.3 Εξωτερικός καθαρισμός
Σημείωση:
Συνιστάται ο καθημερινός καθαρισμός της εξωτερικής
επιφάνειας της μηχανής.
Για να αποτρέψετε τυχόν ακούσια παρασκευή
ροφημάτων κατά τον καθαρισμό των επιφανειών γύρω
από τα κουμπιά, κλειδώστε τις λειτουργίες παρασκευής
ροφημάτων ανοίγοντας την πόρτα και πατώντας
το κουμπί "Standby". Όταν τελειώσετε, πατήστε και
πάλι το "Standby" για να επαναφέρετε τις λειτουργίες
παρασκευής.
1.	Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής υγρών και, εάν χρειαστεί,
αδειάστε τον και καθαρίστε τον σε τρεχούμενο, χλιαρό νερό
με ένα πανί ή μια βούρτσα.
2.	Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της μηχανής με ένα
υγρό, καθαρό πανί.

i

Εγχειρίδιο χρήσης
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7- Καθαρισμός
7.4 Έκπλυση

ΕΚΠΛΥΣΗ

A

A+B:
2-3
sec

Strength

Strength

Stop

Stop

Coffee

Coffee

Coffee large

Coffee large

Hot water

Hot water

+B

Pot coffee

Pot coffee

Σχ. 2

Σχ. 1

i

Σημείωση:
Μπορείτε να εκπλύνετε τη μηχανή ανά πάσα στιγμή,
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

1. Π
 ατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά STOP (A) και ENTER
(B) ταυτόχρονα επί 2-3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στον
τρόπο λειτουργίας έκπλυσης (βλ. Σχ. 1).
Σχ. 3

Strength

2. Σ
 την οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.
Πατήστε ENTER για να συνεχίσετε (βλ. Σχ. 2). Στην οθόνη θα
εμφανιστεί το εξής μήνυμα:

Stop

PLACE BIN MIN 1L PRESS ENTER TO CONFIRM

Coffee

Coffee large

3. Τ οποθετήστε ένα δοχείο χωρητικότητας 3 λίτρων
(βλ. Σχ. 3) κάτω από τα στόμια εκχύλισης ροφημάτων και,
στη συνέχεια, πατήστε ENTER (βλ. Σχ. 4).

Pot coffee

Hot water

Σχ. 4

Hot
liquids!

4. Η
 μηχανή θα αρχίσει αυτόματη έκπλυση (βλ. Σχ. 5). Στην
οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΥΤΟ ΥΓΡΟ .
Όταν ολοκληρωθεί η έκπλυση, η μηχανή είναι πια έτοιμη για
κανονική παρασκευή ροφημάτων.
Προειδοποίηση:
Το νερό έκπλυσης είναι καυτό! Αποφύγετε τα εγκαύματα!
Κρατήστε τα χέρια και άλλα μέρη του σώματός σας
μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
έκπλυσης. Ποτέ μην αφήνετε παιδιά να πραγματοποιούν
τις διαδικασίες έκπλυσης.

Σχ. 5
Εγχειρίδιο χρήσης
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7- Καθαρισμός
Β

A+B:
2-3
sec
Hot water

Σχ. 1

A
Strength

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Strength

Coffee

Stop

Coffee large

Coffee

Coffee large

Pot coffee

Stop

Α

Pot coffee

Hot water

+B

Γ
Σχ. 2

7.5 Καθαρισμός του ανοίγματος του δοσομετρητή
και του κουτιού ψύξης
1. Π
 ατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά STOP (A) και ENTER
(B) ταυτόχρονα επί 2-3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στον
τρόπο λειτουργίας καθαρισμού (βλ. Σχ. 1).
2. Σ
 την οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ΕΚΠΛΥΣΗ, πατήστε
UP ή DOWN (A) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (B) και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER (Γ) για
να συνεχίσετε (βλ. Σχ. 2). Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής
μήνυμα:
Σχ. 3

REMOVE PRODUCT PACKS CLEAN COOLING BOX
3. Α
 νοίξτε την πόρτα της μηχανής και αφαιρέστε το πακέτο
προϊόντος (βλ. Σχ. 3). Όταν αφαιρεθεί το πακέτο, στην
οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα CLEAN COOLING BOX
PRESS ENTER TO CONFIRM
4. Κ
 αθαρίστε το άνοιγμα του δοσομετρητή με μια βούρτσα
και το εσωτερικό του διαμερίσματος ψύξης με ένα καθαρό,
υγρό πανί και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί ή μια
χαρτοπετσέτα (βλ. Σχ. 4). Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε
το πακέτο προϊόντος (βλ. Σχ. 5).
5. Πατήστε ENTER για να συνεχιστεί η διαδικασία καθαρισμού
(βλ. Σχ. 6). Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής μήνυμα:

Σχ. 4

	
REMOVE AND CLEAN MIXING TRAY (Προχωρήστε στην
επόμενη σελίδα).

Strength

Stop

Coffee

Coffee large

Hot water

Σχ. 5
Εγχειρίδιο χρήσης

Pot coffee

Σχ. 6
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7- Καθαρισμός
7.6 Αφαίρεση και καθαρισμός της θήκης ανάδευσης
Β

1. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής μήνυμα: REMOVE AND
CLEAN MIXING TRAY
2. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
A. Α
 νοίξτε το πάνελ επεξεργασίας νερού. Θα ακουστεί ένας
ήχος "μπιπ".
B. Τραβήξτε τη θήκη ανάδευσης ευθεία προς τα έξω. Θα
ακουστεί άλλος ένας ήχος "μπιπ" (βλ. Σχ. 1).
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης ανάδευσης, απλώς
τραβώντας το ευθεία προς τα επάνω. Τοποθετήστε τα μέρη
της θήκης ανάδευσης μέσα σε ένα κάδο με ζεστό νερό
και καθαριστικό (εγκεκριμένο σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς) κατάλληλο για εδώδιμα και αφήστε τα να
μουλιάσουν για περίπου 20 λεπτά. Ξεπλύνετε με καθαρό
νερό και στεγνώστε προτού τα επανατοποθετήσετε
(βλ. Σχ. 2).

Α
Σχ. 1

20 min

 Σημείωση:
Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες σχετικά με την
ασφάλεια και τον καθαρισμό, οι οποίες αναγράφονται
στη συσκευασία του καθαριστικού.
Προαιρετικά, η θήκη ανάδευσης μπορεί να πλυθεί σε
πλυντήριο πιάτων.
4. Σ
 την οθόνη θα εμφανιστεί το εξής μήνυμα: REINSTALL
MIXING TRAY, σύρετε την καθαρή θήκη ανάδευσης πίσω
στην αρχική της θέση (A) και κλείστε το πάνελ επεξεργασίας
νερού (B) (βλ. Σχ. 3).
5. Π
 ατήστε ENTER για να αρχίσει η έκπλυση (βλ. Σχ. 4). Στην
οθόνη θα εμφανιστεί το εξής μήνυμα: PLACE BIN MIN 1L
PRESS ENTER TO CONFIRM
6. Τ οποθετήστε ένα δοχείο χωρητικότητας 3 λίτρων (βλ. Σχ.
5) κάτω από τα στόμια εκχύλισης ροφημάτων και, στη
συνέχεια, πατήστε ENTER (βλ. Σχ. 4). Όταν ολοκληρωθεί
η τελική έκπλυση, η μηχανή είναι πια έτοιμη για κανονική
παρασκευή ροφημάτων.
 Σημείωση:
i Υπάρχει ένας αισθητήρας που ανιχνεύει εάν η θήκη
ανάδευσης βρίσκεται στη σωστή θέση. Η διαδικασία
καθαρισμού θα συνεχιστεί μόνο εάν η θήκη ανάδευσης
έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση.

i

Σχ. 2
Α

Β
Σχ. 3

Strength

Stop

Coffee

Coffee large

Hot water

Pot coffee

Σχ. 4

Hot
liquids!

Προειδοποίηση:
Το νερό έκπλυσης είναι καυτό! Αποφύγετε τα εγκαύματα!
Κρατήστε τα χέρια και άλλα μέρη του σώματός σας
μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
έκπλυσης. Ποτέ μην αφήνετε παιδιά να πραγματοποιούν
τις διαδικασίες καθαρισμού.

Σχ. 5
Εγχειρίδιο χρήσης
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7.7 Αντικατάσταση του πακέτου προϊόντος και έκπλυση του στομίου εκχύλισης
1. Ό
 ταν αφαιρεθεί το πακέτο, στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής
μήνυμα:
PLACE BACK PRODUCT PACK
Επανατοποθετήστε το πακέτο προϊόντος εάν δεν έχει
παρέλθει η ημερομηνία λήξης. Εάν έχει παρέλθει,
αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο πακέτο προϊόντος
(βλ. Σχ. 1).
2. Α
 φού τοποθετηθεί το πακέτο στο διαμέρισμα ψύξης, η οθόνη
θα συνεχίσει αυτόματα και θα εμφανίσει το εξής μήνυμα:
PLACE BIN MIN 1L PRESS ENTER TO CONFIRM

Σχ. 1

3. Α
 φαιρέστε το δίσκο συλλογής υγρών και τοποθετήστε ένα
δοχείο χωρητικότητας 3 λίτρων (βλ. Σχ. 2) κάτω από τα
στόμια εκχύλισης και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER .
4. Πατήστε ENTER για να αρχίσει η έκπλυση των στομίων
εκχύλισης ροφημάτων (βλ. Σχ. 3-4).
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΥΤΟ ΥΓΡΟ.
	Όταν τελειώσετε, απορρίψτε το νερό έκπλυσης και
επανατοποθετήστε το δίσκο συλλογής υγρών. Η μηχανή είναι
έτοιμη για χρήση.

Σχ. 2

Strength

Stop

Coffee

Coffee large

Προειδοποίηση:
Το νερό που παρασκευάζεται είναι καυτό! Αποφύγετε
τα εγκαύματα! Κρατήστε τα χέρια και άλλα μέρη του
σώματός σας μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας έκπλυσης. Ποτέ μην αφήνετε παιδιά να
πραγματοποιούν τις διαδικασίες καθαρισμού.

Pot coffee

Hot water

Σχ. 3

Hot
liquids!

Σχ. 4
Εγχειρίδιο χρήσης
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7.8 Καθαρισμός του αφρώδους φίλτρου αέρα
1. Α
 φαιρέστε τη βίδα στερέωσης και ανοίξτε το αφαιρούμενο
κάλυμμα εξαερισμού για να αποκτήσετε πρόσβαση στο
αφρώδες φίλτρο αέρα (βλ. Σχ. 1).
2. Ξ
 επλύνετε το φίλτρο αέρα και το κάλυμμα με χλιαρό νερό
για να αφαιρέσετε τυχόν συσσωρευμένη σκόνη. Πιέστε το
αφρώδες φίλτρο αέρα για να απομακρύνετε τυχόν περίσσεια
νερού και στεγνώστε το κάλυμμα με μια πετσέτα για να
αποτρέψετε την είσοδο νερού στην εισαγωγή του αέρα
(βλ. Σχ. 2).
Σχ. 1

3. Ε πανατοποθετήστε το φίλτρο αέρα και το κάλυμμα
εξαερισμού και επανατοποθετήστε τη βίδα στερέωσης. Μην
σφίξετε υπερβολικά τη βίδα (βλ. Σχ. 3).

i

 Σημείωση:
Το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαρίζεται μία φορά τον
μήνα υπό κανονικές συνθήκες ή δύο φορές τον μήνα σε
περιβάλλον λειτουργίας με πολύ σκόνη.

Σχ. 2

Σχ. 3

Εγχειρίδιο χρήσης
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7.9 Καθαρισμός του δοχείου νερού
1. Α
 φαιρέστε το δοχείο νερού ανυψώνοντάς το ελάχιστα και,
κατόπιν, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω (βλ. Σχ. 1)
2. Π
 λύνετε το δοχείο νερού με καθαρό νερό, θερμοκρασίας
20-40 °C . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαριστικό κατάλληλο
για εδώδιμα, εάν χρειαστεί (βλ. Σχ. 2).
3. Ξ
 επλύνετε το δοχείο νερού σχολαστικά με καθαρό νερό,
θερμοκρασίας 20-40 °C (βλ. Σχ. 3).

Σχ. 1

4. Γ εμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης
(MAX) με φρέσκο, καθαρό νερό και επανατοποθετήστε το
στη μηχανή (βλ. Σχ. 4)

i

20-40°C

Σημείωση:
Κατά την επανατοποθέτηση
του δοχείου νερού στη μηχανή,
φροντίστε να το εισαγάγετε
πλήρως μέσα στη μηχανή και
βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη
εμφανίζονται οι λειτουργίες
κανονικά.

Σχ. 2

20-40°C
Σχ. 3

Σχ. 4
Εγχειρίδιο χρήσης
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8.1 Ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας χειριστή
Αφαιρέστε το κάλυμμα και εισαγάγετε το USB stick του χειριστή
που σας παρέχεται.
Έτσι, πραγματοποιείται άμεση εκκίνηση του τρόπου λειτουργίας
χειριστή.
Εμφανίζεται το πρώτο στοιχείο του μενού (ΜΕΤΡΗΤΕΣ).
Τα ακόλουθα μενού είναι διαθέσιμα:
• ΜΕΤΡΗΤΕΣ - ανάγνωση μετρητών
• ΕΝΤΑΣΗ - αλλαγή έντασης ροφήματος
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ - ορισμός ημερομηνίας και ώρας
• ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ορισμός ημερών για καθαρισμό και
έκπλυση
• ECO SETTINGS - ρυθμίσεις τρόπου λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
• ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και ρύθμιση αριθμών τηλεφώνου σέρβις και παρόχου.
• LANGUAGE - Επιλέξτε τη γλώσσα λειτουργίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τη μηχανή.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί από τον τεχνικό
σέρβις. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή συστημάτων Cafitesse εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τις
ρυθμίσεις σας.

8.2 Χειρισμός στον τρόπο λειτουργίας χειριστή
1. Κουμπί STOP (Πίσω) - Μετάβαση στο προηγούμενο μενού
2. Κύλιση προς τα επάνω ή αύξηση τιμής
3. Κύλιση προς τα κάτω ή μείωση τιμής
4. Μενού εισαγωγής
5. Οθόνη
6. Θύρα για USB stick

i

Σημείωση:
Ο προγραμματισμός της μηχανής δεν είναι διαθέσιμος
σε όλες τις χώρες. Ορισμένα μενού ενδέχεται να είναι
απενεργοποιημένα, ανάλογα με τη διαμόρφωση της
μηχανής.

Hot water

5

Strength

Stop

1
6

Coffee

2

Coffee large

3

Pot coffee

4

8.3 ΜΕΤΡΗΤΕΣ
Στο μενού ΜΕΤΡΗΤΕΣ, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες ανάγνωσης των μετρητών ροφημάτων:
• ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ - Μετρητής που δεν μπορεί να μηδενιστεί.
• ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - Μετρητής που μπορεί να μηδενιστεί.

i

Σημείωση:
Πατήστε το κουμπί STOP για να επιστρέψετε ένα επίπεδο πίσω μέσα στο μενού ΜΕΤΡΗΤΕΣ.

1. Επιλέξτε το μενού ΜΕΤΡΗΤΕΣ με το ή το και πατήστε
για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό.
2. Ε πιλέξτε το μενού ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ και πατήστε
για να αποκτήσετε
πρόσβαση σε αυτό.
3. Στην οθόνη θα εμφανίζεται εναλλάξ το ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΤΗ και το μήνυμα PRESS DRINK BUTTON.
Στο μικρό πεδίο αριθμών, κάτω από τη γραμμή κειμένου, εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός ροφημάτων
που παρασκευάστηκαν από τη μηχανή.
4. Για να δείτε το μετρητή για κάθε κουμπί ξεχωριστά, πατήστε το επιθυμητό κουμπί ροφήματος. Για
παράδειγμα, εάν πατήσετε κάποιο κουμπί, θα εμφανιστεί η ένδειξη TOT DRINK 1 και, στη συνέχεια, θα
εμφανιστεί ο αριθμός των ροφημάτων για εκείνο το κουμπί στο μικρό πεδίο αριθμών.
5. Επιστρέψτε πατώντας το κουμπί STOP και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό ρόφημα
για να δείτε.
Εγχειρίδιο χρήσης
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8.4 ΕΝΤΑΣΗ
Στο μενού ΕΝΤΑΣΗ, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση για όλα τα διαθέσιμα ροφήματα αμέσως, από +10%
έως -10%.
1. Επιλέξτε το μενού ΕΝΤΑΣΗ με το ή το και πατήστε
για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό.
Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
ΕΝΤΑΣΗ: + X %
2. Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του ροφήματος με τη χρήση των κουμπιών ή .
3. Επιβεβαιώστε την απαιτούμενη τιμή με το κουμπί
. Η νέα ένταση του φλιτζανιού θα γίνει άμεσα
αποδεκτή.

i

Σημείωση:
Εάν θέλετε να τροποποιήσετε και πάλι την ένταση του ροφήματος, πατήστε

.

8.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα στο μενού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ.
Πρέπει να ρυθμιστεί ο χρόνος στην αρχή και στον τέλος της θερινής ώρας.
Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση για όλα τα διαθέσιμα ροφήματα αμέσως, από +10% έως -10%.
1. Επιλέξτε το μενού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ με το ή το και πατήστε
για να αποκτήσετε πρόσβαση σε
αυτό.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας. Η ρύθμιση του μήνα αναβοσβήνει.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί και το κουμπί για να επιλέξετε τη σωστή τιμή.
3. Πατήστε
για να μεταβείτε στο επόμενο πεδίο.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για όλα τα πεδία:
MONTH → DAY → YEAR → HOURS → MINUTES
5. Η ώρα θα εμφανιστεί όταν ρυθμιστούν όλα τα πεδία.

i

Σημείωση:
Εάν η μηχανή έχει παραμείνει απενεργοποιημένη για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να
ρυθμίσετε και πάλι την ημερομηνία και την ώρα.

8.6 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Μπορείτε να καθορίσετε τις ημέρες που θέλετε για τον καθαρισμό ή την έκπλυση της μηχανής μέσα από το
μενού ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Επιλέξτε το μενού ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ χρησιμοποιώντας το κουμπί ή
και πατήστε
για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό.
Υπάρχουν δύο υπομενού:
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - καθορισμός ημερών για “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ”
• ΕΚΠΛΥΣΗ - καθορισμός ημερών για “ΕΚΠΛΥΣΗ”
Προσοχή:
Ε ίναι υποχρεωτικό να εκτελείτε το πρόγραμμα "Cleaning" τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να
εξασφαλίσετε την ασφάλεια των τροφίμων.

8.61 Καθορισμός ημερών καθαρισμού
Η μηχανή χρειάζεται να εκτελεί το πρόγραμμα “Cleaning” μία φορά την εβδομάδα. Μπορείτε να επιλέξετε
την ημέρα που προτιμάτε.
Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία ημέρα με ένα μέγιστο μεσοδιάστημα 6 ημερών. Στον παρακάτω πίνακα
υποδεικνύονται οι συνδυασμοί ημερών (Κίτρινη επισήμανση = Καθαρισμός).

Εγχειρίδιο χρήσης
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Τε

Πε

Πα

Σα

Κυ

Δε

Τρ

Τε

Πε

Πα

Σα

Κυ

Δε

Τρ

Τε

Πε

Πα

Σα

Κυ

Δε

Τρ

Τε

Πε

Πα

Σα

Κυ

Δε

Τρ

Τε

Πε

Πα

Σα

Κυ

Δε

Τρ

Τε

Πε

Πα

Σα

i

Σημείωση:
Μπορείτε να ορίζετε περισσότερες ημέρες καθαρισμού ή/και έκπλυσης από τον ελάχιστο απαιτούμενο
αριθμό ημερών όποτε θέλετε.

8.62 Ρύθμιση ημερών για "Καθαρισμό"
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε το υπομενού ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Το εικονίδιο υποδεικνύει
την ή τις ενεργές ημέρες για τον καθαρισμό:
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
2. Πατήστε
για είσοδο στο υπομενού.
Εμφανίζεται το εικονίδιο καθαρισμού, το οποίο έχει οριστεί στο στοιχείο SUN (Κυριακή) ως προεπιλογή:
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
CL. SET:
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε την προτιμώμενη ημέρα καθαρισμού.
4. Πατήστε
για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλεγμένη ημέρα, χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για
να επιλέξετε CL.SET (ρύθμιση καθαρισμού) ή CL.OFF (απενεργοποίηση καθαρισμού) για εκείνη την ημέρα.
Πατήστε
για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές.
Το εικονίδιο καθαρισμού θα εμφανιστεί κάτω από την ή τις ενεργοποιημένες ημέρες καθαρισμού.

i

Σημείωση:
Μπορείτε να ορίσετε πολλές ημέρες καθαρισμού διαδοχικά.

5. Πατήστε STOP ή

i

για να επιστρέψετε ένα επίπεδο πίσω μέσα στο μενού ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

Σημείωση:
Εάν ορίσετε έναν εσφαλμένο συνδυασμό ημερών, η μηχανή θα επιστρέψει αυτόματα στον
προεπιλεγμένο καθαρισμό που πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

8.63 Ρύθμιση ημερών για "Έκπλυση"
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε το υπομενού ΕΚΠΛΥΣΗ.
Το εικονίδιο υποδεικνύει την ή τις ενεργές ημέρες για την έκπλυση:
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ΕΚΠΛΥΣΗ:
2. Πατήστε
για είσοδο στο υπομενού.
Εμφανίζεται το εικονίδιο έκπλυσης, το οποίο έχει οριστεί στο στοιχείο SUN (Κυριακή) ως προεπιλογή:
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
FL. SET:
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να μετακινήσετε το εικονίδιο στην ημέρα που θέλετε να επιλέξετε ή
αποεπιλέξετε για την έκπλυση.
4. Πατήστε
για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλεγμένη ημέρα, χρησιμοποιήστε το κουμπί ή
για να επιλέξετε FL.SET (ρύθμιση έκπλυσης) ή FL.OFF (απενεργοποίηση έκπλυσης) για εκείνη την ημέρα.
Εγχειρίδιο χρήσης
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Πατήστε
για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές.
Το εικονίδιο έκπλυσης θα εμφανιστεί κάτω από την ή τις ενεργοποιημένες ημέρες έκπλυσης.

i

Σημείωση:
Μπορείτε να ορίσετε πολλές ημέρες έκπλυσης διαδοχικά.

5. Πατήστε STOP για να επιστρέψετε ένα επίπεδο πίσω μέσα στο μενού ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

8.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ECO
Μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος μέσα από το μενού ECO SETTING. Αυτές οι ρυθμίσεις
ισχύουν μόνο για τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες δεν χρησιμοποιείται η μηχανή. Επιλέξτε το μενού
ECO SETTINGS χρησιμοποιώντας το κουμπί ή και πατήστε
για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό.
Υπάρχουν τα παρακάτω υπομενού:
• ECO ENABLED/DISABLED
• ΘΕΡΜ ECO
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΙΤΗ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

i

Σημείωση:
- Όταν είναι ενεργός ο τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, στην οθόνη θα εμφανιστεί το
εικονίδιο ECO.
- Η μηχανή θα ενεργοποιηθεί και πάλι όταν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί. Εάν η λειτουργία αυτή είναι
ενεργοποιημένη, στην οθόνη θα εμφανιστεί επίσης η ένδειξη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ECO, εναλλάξ με το
μήνυμα PRESS DRINK BUTTON.
Ο προμηθευτής του συστήματος Cafitesse μπορεί να απενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία, εάν δεν
θέλετε να χρησιμοποιηθεί η μηχανή ενόσω βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας ECO.

8.71 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ κατάστασης ECO
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε το υπομενού ECO ENABLED/DISABLED και πατήστε
για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό. Η κατάσταση αναβοσβήνει στην οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε ENABLED ή DISABLED.
3. Πατήστε
για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη κατάσταση.
4. Πατήστε STOP ή
για να επιστρέψετε ένα επίπεδο πίσω μέσα στο μενού ECO SETTINGS.

i

Σημείωση:
 ς προεπιλογή, η κατάσταση ECO θα παραμένει ενεργοποιημένη από τις 20:00 έως τις 07:00.
Ω

8.72 Ρύθμιση ώρας έναρξης και λήξης κατάστασης ECO
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε το υπομενού που επιθυμείτε, από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
2. Πατήστε
για να εισέλθετε στο υπομενού. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε το υπομενού ΕΝΑΡΞΗ ECO ή ΔΙΑΚΟΠΗ ECO. Στην οθόνη
εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα ECO.
4. Πατήστε
για να εισέλθετε στο υπομενού. Η επιλογή της ρύθμισης ώρας αναβοσβήνει και είναι ενεργή.
Εγχειρίδιο χρήσης
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5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα (σε ώρες).
6. Επιβεβαιώστε πατώντας
. Η επιλογή της ρύθμισης λεπτών αναβοσβήνει και είναι ενεργή.
7. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα (σε λεπτά).
8. Επιβεβαιώστε πατώντας
. Στην οθόνη εμφανίζεται η νέα ώρα ECO.

8.73 Ρύθμιση θερμοκρασίας βραστήρα σε κατάσταση ECO
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε το υπομενού ΘΕΡΜ ECO . Στην οθόνη εμφανίζεται η
τρέχουσα θερμοκρασία βραστήρα σε κατάσταση ECO (προεπιλογή = 63,0 °C).
2. Πατήστε
για να εισέλθετε στο υπομενού. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας αναβοσβήνει.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
4. Επιβεβαιώστε πατώντας
. Στην οθόνη εμφανίζεται η νέα θερμοκρασία του βραστήρα σε κατάσταση
ECO.

i

Σημείωση:
Όσο χαμηλότερα ρυθμίζετε τη θερμοκρασία βραστήρα σε κατάσταση ECO, τόσο περισσότερο χρόνο
θα χρειαστεί η μηχανή για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία αφού εξέλθει από την κατάσταση ECO.

8.8 ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Σε αυτό το μενού μπορείτε να ορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου του χειριστή και του κέντρου σέρβις.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν πρέπει να εμφανίζονται οι αριθμοί σε περίπτωση που:
• Απαιτείται καθαρισμός (χειριστής)
• Κάποιο πακέτο προϊόντος είναι άδειο (χειριστής)
• Εντοπίζεται δυσλειτουργία (σέρβις)
Επιλέξτε το μενού ΤΗΛΕΦΩΝΟ χρησιμοποιώντας το κουμπί ή και πατήστε
για να αποκτήσετε
πρόσβαση σε αυτό. Η κατάσταση εμφανίζεται στην οθόνη: OPERATOR NR: 0123456789 ως προεπιλογή.
Υπάρχουν τέσσερα υπομενού:
• ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ
• ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΣ
• ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ
• ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΣ

8.81 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ αριθμών τηλεφώνου
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε το υπομενού ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ή ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΣ και πατήστε
. Η οθόνη εμφανίζει: Y (ναι) ή N (όχι)
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε Y προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εμφάνιση του
αριθμού ή N προκειμένου να απενεργοποιηθεί η εμφάνιση του αριθμού.
3. Επιβεβαιώστε πατώντας
. Στη συνέχεια, η νέα ρύθμιση θα εμφανίζεται συνεχώς στην οθόνη.

8.82 Ρύθμιση αριθμών τηλεφώνου
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε το υπομενού OPERATOR NR ή SERVICE NR και πατήστε
. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου. Αναβοσβήνει το πρώτο ψηφίο: O: 0123456789

i

Σημείωση:
O = χειριστής, S = σέρβις

Εγχειρίδιο χρήσης
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2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να αλλάξετε το πρώτο ψηφίο.
3. Επιβεβαιώστε πατώντας
. Αφού επιβεβαιώσετε, θα αρχίσει να αναβοσβήνει το δεύτερο ψηφίο.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 έως ότου ρυθμιστούν και τα 10 ψηφία. Στην οθόνη θα εμφανίζεται ο νέος
αριθμός τηλεφώνου.

8.9 Γλώσσα
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε το υπομενού LANGUAGE και πατήστε
για να
αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό. Η κατάσταση αναβοσβήνει στην οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε τη γλώσσα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τη
μηχανή.
3. Πατήστε
για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη κατάσταση.
4. Πατήστε STOP ή
για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Εγχειρίδιο χρήσης
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9- Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμβολο

Αιτία

Ενέργεια
• Αντικαταστήστε το άδειο πακέτο προϊόντος.
• Ελέγξτε εάν το πακέτο προϊόντος έχει

REFILL PRODUCT

Το πακέτο προϊόντος είναι:
1. Άδειο
2. Λανθασμένα
τοποθετημένο
3. Δεν υπάρχει

Το νερό στο βραστήρα
δεν έφτασε ακόμα στην
απαιτούμενη θερμοκρασία.

Η παρασκευή του ροφήματος έχει ανασταλεί
στη μηχανή μέχρις ότου το νερό φθάσει στη
σωστή θερμοκρασία.

Η παρασκευή του
ροφήματος έχει ανασταλεί
επειδή πατήθηκε το κουμπί
Standby/Clear-Error.

Πατήστε ξανά το κουμπί Standby / Clear-Error
για να ξεκλειδώσετε τη μηχανή.

Η μηχανή πρέπει να
υποβληθεί σε καθαρισμό.

Εκτελέστε το πρόγραμμα "Cleaning" εντός
8 ωρών. Καλέστε τον χειριστή εάν εμφανιστεί
στην οθόνη ο σχετικός αριθμός τηλεφώνου.

Η παρασκευή του
ροφήματος έχει ανασταλεί
επειδή η μηχανή δεν
υποβλήθηκε σε καθαρισμό
σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Εκτελέστε αμέσως το πρόγραμμα "Cleaning".
Καλέστε τον χειριστή εάν εμφανιστεί στην
οθόνη ο σχετικός αριθμός τηλεφώνου.

Το φίλτρο νερού της
μηχανής πρέπει να
αντικατασταθεί

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για την
αντικατάσταση του φίλτρου νερού.

Η παρασκευή του
ροφήματος έχει
ανασταλεί επειδή είναι
ενεργοποιημένος ο τρόπος
λειτουργίας εξοικονόμησης
ενέργειας.

Η κατάσταση ECO θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα σύμφωνα με τη ρυθμισμένη ώρα.

BOILER HEATING UP

CLEANING OVERDUE

CHANGE WATER FILTER

ECO
ECO WAKEUP /
PRESS DRINK BUTTON

Εγχειρίδιο χρήσης

εισαχθεί σωστά.

• Εισαγάγετε ένα πακέτο προϊόντος.
• Καλέστε το χειριστή όταν εμφανιστεί στην
οθόνη ο σχετικός αριθμός.
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Σύμβολο

Αιτία

Ενέργεια
• Ελέγξτε εάν η γραμμή παροχής νερού στη μηχανή είναι

E17/ E18

Σφάλμα
συστήματος
παροχής νερού

μπλοκαρισμένη και επιβεβαιώστε ότι η βρύση του
νερού έχει ανοίξει εντελώς.

• Κρατήστε πατημένο το κουμπί LOCK/CLEAR επί

5 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη μηχανή.

• Πιθανή διαρροή στο εσωτερικό της μηχανής.
• Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
σέρβις.

E19

Ανιχνεύτηκε πιθανή
εσωτερική διαρροή
νερού

Το νερό φθάνει στη μηχανή, αλλά φαίνεται πως δεν
γεμίζει ο βραστήρας. Πιθανή διαρροή ή αστοχία
αισθητήρα. Κλείστε την παροχή του νερού στη βρύση
ή αδειάστε το δοχείο νερού και απενεργοποιήστε
τη μηχανή από τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας.
Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για
επιθεώρηση και τυχόν επισκευή.

• Ελέγξτε την περιοχή εξαερισμού πίσω από τη μηχανή

E30

Σφάλμα ψύξης

και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος της μηχανής και
καθαρίστε το φίλτρο αέρα / πλέγμα εξαερισμού, εάν
κριθεί απαραίτητο.
• Κρατήστε πατημένο το διακόπτη LOCK/CLEAR επί
5 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη μηχανή.
• Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο
σέρβις.

• Ελέγξτε εάν το πάνελ επεξεργασίας νερού έχει

WATER TREATMENT /
PANEL REMOVED

Δεν ανιχνεύτηκε
πάνελ επεξεργασίας
νερού

• Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο

MIXING TRAY REMOVED

Δεν ανιχνεύτηκε
θήκη ανάδευσης

• Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο

Ο δίσκος συλλογής
υγρών έχει γεμίσει
με νερό

• Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής υγρών και αδειάστε το

DRIPTRAY FULL

REFILL WATER TANK

Εγχειρίδιο χρήσης

Το εσωτερικό
δοχείο νερού είναι
άδειο

τοποθετηθεί λανθασμένα ή λείπει.
σέρβις.

• Ελέγξτε εάν η θήκη ανάδευσης έχει τοποθετηθεί
λανθασμένα ή λείπει.
σέρβις.

βρώμικο νερό.

• Αφαιρέστε το εσωτερικό δοχείο νερού, γεμίστε το με

φρέσκο νερό βρύσης και επανατοποθετήστε το στη
μηχανή. Η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί αυτόματα.
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