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Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της 
γκάμας ΙΖΖΥ.

Τα μέρη της συσκευής

1.

2.

6.

5.

3.

4.

1. Χειρολαβή
2. Κυρίως σώμα
3. Bάση
4. Διακόπτης λειτουργίας
5. Λυχνία λειτουργίας
6. Καλώδιο ρεύματος

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, 
θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις 
παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:
•  Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε τις οδηγίες 

χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τις σε 
ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

•  Πριν συνδέσετε τo φις στη πρίζα, ελέγξτε 
αν η τάση πoυ υποδεικνύεται στη συσκευή 
συμφωνεί με την τάση της κεντρικής 
παροχής ρεύματος. Αν δεν ισχύει κάτι 
τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα 
εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών 
MΠENPOYMΠH και μη χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή.

•  Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας  με πρίζα 
που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής 
της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε 
ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό 
τραυματισμό. Για λόγους ασφαλείας, η 
πρίζα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές 
που ισχύουν στη χώρα σας.  Αν η 
ηλεκτρική σας εγκατάσταση δε διαθέτει 
γείωση, πριν βάλετε το φις στην πρίζα θα 
πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε από ένα 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό να τροποποιήσει 
την ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές.

•  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 
άλλη από την προτεινόμενη από τον 
κατασκευαστή χρήση όπως περιγράφεται 
στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. 

•  Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, και 
το καλώδιο του ρεύματος σε νερό ή 
οποιοδήποτε άλλο υγρό.

•  Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για 
οικιακή χρήση. 
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•  Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές 
ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε 
διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και 
εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς 
την επιτήρηση κάποιου προσώπου που 
γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της και θα 
είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. 

•  Είναι απαραίτητη η επίβλεψη της συσκευής 
όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.

•  Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν 
τη συσκευή για παιχνίδι. 

•  Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη 
συσκευή σε σημείο όπου δεν έχουν 
πρόσβαση παιδιά.

•  Προέκταση καλωδίου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο όταν:
-  Το καλώδιο προέκτασης μπορεί να 

υποστηρίξει την ηλεκτρική τάση της 
συσκευής.

-  Το μακρύτερο καλώδιο έχει τακτοποιηθεί 
με τρόπο τέτοιο ώστε να μην μπορεί να 
τραβηχτεί ή να αποσυνδεθεί από παιδιά. 

•  Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά 
σε ζεστές επιφάνειες (όπως ηλεκτρική 
κουζίνα, κουζίνα γκαζιού ή ζεστό φούρνο).

•  Τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή και 
επίπεδη επιφάνεια.  Για την αποφυγή τυχόν 
πτώσης, μην αφήνετε τη συσκευή στην άκρη 
του τραπεζιού ή του πάγκου. Μην ξεχνάτε 
ότι η συσκευή μπορεί να περιέχει ζεστό 
νερό!

•  Βεβαιωθείτε ότι τo καλώδιο δεν κρέμεται 
από την άκρη του τραπεζιού ή από τoν 
πάγκο της κουζίνας και δεν έρχεται σε 
επαφή με ζεστές επιφάνειες.

•  Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά 
από πτώση ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε 
βλάβη και απευθυνθείτε σε ένα από 
τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών 
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

•  Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, 
μην τραβάτε απότομα τo καλώδιο 
από το φις.  Ποτέ μην αποσυνδέετε τη 
συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. 
Αποσυνδέστε την τραβώντας το φις από την 
πρίζα.

•  Μην τραβάτε και μην σηκώνετε τη βάση 
της συσκευής  από το καλώδιο. Μην 
χρησιμοποιείτε το καλώδιο του ρεύματος 
σαν λαβή για τη μεταφορά της βάσης. Πάντα 
να χρησιμοποιείτε την λαβή.

•  Ελέγχετε συχνά τo καλώδιο και τo φις για 
τυχόν φθορές και βλάβες.

•  Σε περίπτωση που το καλώδιο της 
συσκευής είναι φθαρμένο, επικοινωνήστε 
με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα 
επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

•  Μην ακουμπάτε τα ζεστά μέρη της συσκευής 
με τα χέρια σας κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας ή αμέσως μετά. Χρησιμοποιείτε 
πάντα τη χειρολαβή καθώς η εξωτερική 
επιφάνεια της συσκευής μπορεί να είναι 
ζεστή.

•  Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα 
όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον 
καθαρισμό. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει 
κρυώσει πριν προχωρήσετε σε καθαρισμό.

•  Χρησιμοποιείστε τη συσκευή μόνο με τη 
βάση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία 
και με καμία άλλη βάση.

•  Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, 
συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος στην 
πρίζα και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας 
στη θέση ΟΝ. Μετά τη χρήση, πιέστε το 
πλήκτρο λειτουργίας στη θέση OFF για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

•  Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 
βραστήρας νερού. Σε αυτή την περίπτωση, 
πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση 
OFF, όταν το βράσει το νερό, καθώς η 
συσκευή δεν διαθέτει σύστημα αυτόματης 
απενεργοποίησης.
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•  Αν επιθυμείτε να βράσετε το νερό εφόσον 
έχει ήδη βράσει μια φορά, περιμένετε 15-20 
δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιήσετε και πάλι 
τη συσκευή.

•  Γεμίζετε τη συσκευή πάντα με κρύο νερό 
και ανάλογα με την ποσότητα του καφέ που 
θέλετε να φτιάξετε (3-4 φλιτζάνια maximum). 

•  Αν θέλετε να φτιάξετε έναν μέτριο ελληνικό 
καφέ, βάλτε στη συσκευή ένα φλιτζάνι νερό, 
μια κουταλιά ελληνικό καφέ και μια κουταλιά 
ζάχαρη. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση 
της, συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος στην 
πρίζα και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας 
στη θέση ΟΝ. Ανακατέψτε μια – δύο φορές. 
Όταν ο καφές φουσκώσει, πατήστε το 
πλήκτρο λειτουργίας στη θέση OFF και 
σερβίρετε.

•  Μπορείτε να επαναλάβετε την παραπάνω 
διαδικασία προκειμένου να φτιάξετε καφέ 
ανάλογα με τις γευστικές σας προτιμήσεις.

•  Ποτέ μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη 
συσκευή μονοί σας και απευθυνθείτε σε ένα 
από τα  εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών 
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

•  Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και 
ανταλλακτικά που είναι ειδικά σχεδιασμένα 
για τη συσκευή αυτή και προτείνονται από 
τον κατασκευαστή. Η χρήση μη γνήσιων 
ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στη συσκευή.

•  Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε 
εξωτερικούς χώρους.

•  Μη χρησιμοποιείτε χημικά, διαβρωτικά 
ή σκληρά απορρυπαντικά ή συρμάτινα 
σφουγγαράκια για τον καθαρισμό. 

•  Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό.

•  Αν η συσκευή μείνει χωρίς νερό κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας, το ειδικό σύστημα 
ασφάλειας που διαθέτει θα απενεργοποιήσει 
τη συσκευή. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε 
το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση OFF, 
αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος από την 
πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

•  Για την ασφάλεια σας, η συσκευή αυτή 
συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα 
πρότυπα, τους κανόνες ασφάλειας, 
και τις οδηγίες περί Χαμηλής Τάσης, 
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, 
Προστασίας του Περιβάλλοντος κλπ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πριν τη πρώτη χρήση
•  Αποσυσκευάστε προσεκτικά τη συσκευή και 

αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. 
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν παρουσιάζει 
οποιοδήποτε ελάττωμα.

•  Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για 
πρώτη φορά, πλύνετε το κυρίως σώμα με 
ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων. 
Ξεβγάλετε και στεγνώστε τα καλά.  Γεμίστε 
το ηλεκτρικό μπρίκι με νερό μέχρι την 
ένδειξη ΜΑΧ, και ενεργοποιήστε τη συσκευή. 
Όταν το νερό βράσει, πατήστε το πλήκτρο 
λειτουργίας στη θέση OFF. Αδειάστε το νερό 
και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

  ΠρΟΣΟχh: Μην χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή χωρίς νερό! Πάντα 
απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι 
άδεια.

  ΠρΟΣΟχh: Πρέπει πάντα να έχετε 
απενεργοποιήσει τη συσκευή, πριν 
ανασηκώσετε το ηλεκτρικό μπρίκι από 
τη βάση του! 

•  Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για την 
παρασκευή ελληνικού καφέ ή για να βράζει 
νερό. Μην βάζετε οποιοδήποτε άλλο υγρό ή 
διάλυμα στο ηλεκτρικό μπρίκι.
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•  Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά ή 
σκληρά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά.

•  Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή 
οποιοδήποτε άλλο υγρό.
   EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Χρησιμοποιείτε κρύο νερό 

για καλύτερο αποτέλεσμα.

χρήση της Συσκευής
•  Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για την 

παρασκευή ελληνικού καφέ ή για να βράζει 
νερό

•  Κατά τη διάρκεια της χρήσης το κυρίως 
σώμα της συσκευής θερμαίνεται. Μην 
αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. 
Χρησιμοποιείται μόνο τη χειρολαβή.

•  Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας δεν είναι κοντά 
στο χείλος του μπρικιού ενώ ετοιμάζετε 
τον καφέ  βράζετε νερό, καθώς υπάρχει 
το ενδεχόμενο να πεταχτεί το καυτό νερό / 
υγρό και να καείτε.  

  ΠρΟΣΟχh: Πρέπει πάντα να έχετε 
απενεργοποιήσει τη συσκευή, πριν 
ανασηκώσετε το ηλεκτρικό μπρίκι από 
τη βάση του! 

•  Είναι πιθανό να σχηματιστούν λεκέδες στον 
πάτο της συσκευής μετά τον βρασμό. Αυτό 
οφείλεται στην σκληρότητα του νερού και 
δεν έχει καμία επίπτωση στον ανθρώπινο 
οργανισμό.

•  Πάντα αφαιρείτε το καλώδιο του ρεύματος 
από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.

Γέμισμα με νερό
•  Πάντα απομακρύνετε το κυρίως σώμα της 

συσκευής από την βάση της, πριν βάλετε 
νερό στο ηλεκτρικό μπρίκι. 

•  Μην βάζετε περισσότερο από 250ml νερό 
στη συσκευή και μην υπερβαίνετε την 
ένδειξη ΜΑΧ.

•  Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να 
βράσετε νερό που υπερβαίνει την μέγιστη 
ένδειξη ΜΑΧ, τότε το νερό που βράζει θα 
υπερχειλίσει.

Βράσιμο νερού
•  Ξεδιπλώστε το καλώδιο του ρεύματος από 

τη βάση της συσκευής και συνδέστε το στην 
πρίζα.

•  Γεμίστε το μπρίκι με νερό χωρίς να 
ξεπεράσετε την ένδειξη ΜΑΧ.

•  Τοποθετήστε το ηλεκτρικό μπρίκι πάνω στη 
βάση της συσκευής.

•  Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση 
ΟΝ. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και το 
νερό θα αρχίσει να ζεσταίνεται. 

•  Μετά την ολοκλήρωση του βρασμού, 
πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση 
OFF και αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος 
από την πρίζα.

•  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διακόψετε 
τη διαδικασία του βρασμού οποιαδήποτε 
στιγμή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη 
θέση OFF.

Παρασκευή ελληνικού καφέ
•  Με το ηλεκτρικό μπρίκι «Καλημέρα» της 

ΙΖΖΥ, μπορείτε να φτιάξετε παραδοσιακό 
ελληνικό καφέ με πλούσιο καϊμάκι για 3 με 
4 άτομα.

•  Ξεδιπλώστε το καλώδιο του ρεύματος από 
τη βάση της συσκευής και συνδέστε το στην 
πρίζα.

•  Γεμίστε το μπρίκι με νερό χωρίς να 
ξεπεράσετε την ένδειξη ΜΑΧ. Προσθέστε 
την αντίστοιχη ποσότητα καφέ και ζάχαρης 
που επιθυμείτε. 

  ΠρΟΣΟχh: Μην ξεπερνάτε ποτέ την 
ένδειξη MAX.

•  Τοποθετήστε το ηλεκτρικό μπρίκι πάνω στη 
βάση της συσκευής.
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•  Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση 
ΟΝ. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η 
παρασκευή του καφέ θα ξεκινήσει. 

•  Όταν ο καφές φουσκώσει, πατήστε το 
πλήκτρο λειτουργίας στη θέση OFF και 
σερβίρετε. Στη συνέχεια αφαιρέστε το 
καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.

Καθαρισμός και Συντήρηση
  ΠρΟΣΟχh: Απενεργοποιείστε τη 
συσκευή πατώντας το πλήκτρο 
λειτουργίας στη θέση OFF,  αφαιρέστε 
το καλώδιο του ρεύματος από την 
πρίζα και αφήστε τη συσκευή να 
κρυώσει πριν προχωρήσετε στον 
καθαρισμό.

•  Πάντα αφαιρείτε το καλώδιο του ρεύματος 
από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.

  ΠρΟΣΟχh: Για την αποφυγή κινδύνου 
ηλεκτροπληξίας, ποτέ μη βυθίζετε τη 
συσκευή, το καλώδιο ή το φις σε νερό 
ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

•  Αδειάστε το περιεχόμενο από το 
ηλεκτρικό μπρίκι και πλύνετε το με νερό 
κα απορρυπαντικό πιάτων. Ξεβγάλτε και 
στεγνώστε καλά.

•  Μπορείτε να καθαρίσετε το εξωτερικό σώμα 
της συσκευής τη με ένα μαλακό, νωπό πανί.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚo: Η συσκευή δεν είναι 
κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο 
πιάτων.

•  Μην χρησιμοποιείτε σύρμα και σκληρά 
χημικά καθαριστικά (λειαντικά, στιλβωτικά 
κτλ).

•  Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος 
και το φις είναι πάντα στεγνά. Σε περίπτωση 
που βραχούν, αφαιρέστε το καλώδιο του 
ρεύματος από την πρίζα και στεγνώστε 
καλά.

Αφαλάτωση
•  Ιζήματα ασβεστίου (άλατα) μπορεί 

να συσσωρευτούν στη συσκευή  ως 
αποτέλεσμα των ανόργανων στοιχείων που 
περιέχονται συνήθως στο νερό της βρύσης. 
Κάτι τέτοιο είναι απολύτως φυσιολογικό 
και μπορεί να έχει ως συνέπεια την 
επιβράδυνση του χρόνου προετοιμασίας του 
καφέ. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με την 
συχνή αφαλάτωση της συσκευής.

•  Για να καθαρίσετε τη συσκευή από τα 
ιζήματα ασβεστίου (άλατα), ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα: 
Προσθέστε νερό στο ηλεκτρικό μπρίκι 
και αφήστε το να βράσει. Στη συνέχεια 
προσθέστε αποσκληρυντικό κατά των 
αλάτων και ανακατέψτε. Για την ακριβή 
δοσολογία ακολουθήστε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή όπως αναγράφονται στη 
συσκευασία του αποσκληρυντικού. Αφήστε 
το μίγμα να βράσει για 2-3 λεπτά επιπλέον. 
Αδειάστε το περιεχόμενο και ξεπλύνετε 2-3 
φορές καλά. 

•  Για την διαδικασία αφαλάτωσης, μπορείτε 
επίσης να χρησιμοποιήσετε λευκό ξύδι. 
Προσθέστε ξύδι στο δοχείο και αφήστε το 
να δράσει για 1 ώρα. Ξεπλύνετε καλά με 
καθαρό νερό. 

•  Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αν 
χρειάζεται.

Αποθήκευση
•  Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το 

καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.
•  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει 

καλά πριν την αποθηκεύσετε.
•  Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής 

είναι στεγνά πριν την αποθήκευση.
•  Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό και 

ξηρό μέρος.  



8

   
GR

   2039

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο: CM-2039
Τάση / Συχνότητα: 220-240V ~ 50/60Hz
Ισχύς: 730-870W

Ασφαλής Aπόρριψη
της Συσκευής

 

Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο 
προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν 
υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται 
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα 
μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. 
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες 
βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, 
ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε 
να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους 
απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε 
ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. 
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε 
επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου 
αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου 
υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν 
τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό 
το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον 
ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει 
να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα 
απορρίμματα προς διάθεση.

Εγγύηση και
Εξυπηρέτηση Πελατών

•   Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας 
υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. 
Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) 
χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς 
της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη 
σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE 
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα 
αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε 
ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση.

•   Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που 
θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, 
λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή 
συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές 
συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των 
οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή 
επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές 
που δεν ανήκουν στα κέντρα service 
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: 

X. MΠΕΝρΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. 
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα  
Τηλ.: 210 6156400 
Fax: 210 6199316 
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

ΚEΝΤΡΟ SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠH: 
210 8822221

  



9

   
EN

   2039

We thank you for having chosen an appliance 
from the IZZY range.

the parts of the appliance

1.

2.

6.

5.

3.

4.

1. Handle
2. Main body
3. Base
4. On / off switch
5. Light indicator 
6. Power cord

important safeguards

When using electrical appliances, basic 
precautions should always be followed, 
including the following:
•  Read all instructions carefully before use 

and keep them for future reference.
•  Before connecting the appliance to the 

supply mains, check that the voltage of the 
appliance corresponds to that of the voltage 
mains in your home. If this is not the case, 
do not use the appliance, contact one of the 
authorized BENRUBI Service centres and 
do not use the appliance. Any error on the 
connection cancels the guarantee.

•  Always connect your appliance by means 
of an earthed plug. Non-compliance with 
this obligation can cause an electric shock 
and may lead to serious injury. It is vital for 
your own safety that the earthed socket 
corresponds to the electrical installation 
standards in force in your country. If your 
household electrical system does not include 
an earthed socket, it is vital that you call in 
an authorized technician before plugging 
in the appliance, in order to bring your 
electrical system up to standard.

•  Do not use appliance for other than intended 
use. To protect against fire, electric shock 
and injury to persons do not immerse the 
power cord, the plug, or the appliance in 
water or other liquid.

•  This appliance is intended for household 
use only.



10

   
EN

   2039

•  This appliance is not intended for use by 
persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliances 
by a person responsible for their safety.

•  Close supervision is necessary when any 
appliance is used near children.

•  Children should be supervised to ensure 
that they do not play with the appliance.

•  Ensure that the appliance in always placed 
out of the reach of children.

•  To prevent harming your appliance, do not 
use extension cords that supply insufficient 
current. When using extension cords, 
always connect to a ground socket.

•  Do not place the appliance on or near a hot 
gas or electric burner, or in a heated oven.

•  Ensure that the appliance is placed on a 
firm and flat surface. Do not place it on the 
edge of a table or bench. The least blow or 
know may overturn it. Do not forget it may 
be full of hot water.

•  Do not allow the power cord to hang over 
the edge of the table or counter, or come 
into contact with hot surfaces.

•  Do not operate any appliance with a 
damaged cord or plug or after the appliance 
malfunctions, or has been dropped or 
damaged in any manner. Return appliance 
to an authorized BENRUBI service center 
for examination, repair or adjustment.

•  Do not pull forcefully the power cord from 
the supply mains. Always hold the plug to 
disconnect the appliance from the supply 
mains. Never pull the power cord.

•  Do not pull, lift or carry the base of the 
appliance using the power cord. 

•  Check the power cord regularly for possible 
damages.

•  Do not touch the hot surfaces of the 
appliance during use or immediately after 
and until the appliance has cooled down. 
Use always the handle.

•  Unplug the appliance from the outlet when 
not in use and before cleaning. Allow it to 
cool down completely before cleaning the 
appliance.

•  Use your appliance with its own power base 
unit only. Do not place on it those units 
belonging to any other appliance.

•  To turn on the appliance, press the On/Off 
switch to “ON” position. After use, press 
the On/Off Switch to “OFF” position to 
deactivate the appliance.

•  Put sufficient quantity of cold water into the 
appliance, according to the number of cup 
of coffee (for 3-4 persons, max).

•  You can use the appliance also as a kettle. 
In this case, when the water begins to boil 
switch off your appliance by pressing on/off 
switch since your unit would not be switched 
off automatically.

•  If you want to re-boil your water, wait for 
about 15-20 seconds before switching on 
the appliance.

•  If you wish to prepare a medium-sugar 
coffee for 1 person, put 1 cup of water, 
1 teaspoon of sugar and 1 teaspoon of 
Greek coffee into the appliance. Place the 
appliance on its base, connect the power 
cord to the supply mains and press the On/
Off switch to “ON” position. Stir once or 
twice. When the coffee starts bloating out, 
turn off the appliance and serve.

•  Replace your appliance onto the power 
base unit and turn it on. Then pour the 
coffee to the cup when the prepared coffee 
bloats out again.

•  You can prepare the coffee according to 
your personal taste.
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•  Do not attempt to repair the appliance 
by yourself and contact and authorized 
BENRUBI service center.

•  The use of accessories not recommended 
by the appliance manufacturer may result in 
fire, electric shock or injury to persons.

•  Do not use the appliance outdoors.
•  Do not use cleansers, steel wool pads, or 

other abrasive material for cleaning.
•  Do not operate the appliance without water.
•  If your appliance ever runs out of water 

while operating, a protection against running 
dry will cut off the power automatically. In 
such cases, unplug the appliance from the 
outlet and allow it to cool down completely.

SAvE thESE inStruCtionS

Before the first use
unpack the appliance and remove all 
packaging. Check that all accessories are 
complete and that the unit is not damaged. 
•  Before using the appliance, wash the 

internal surface of the pot with warm, soapy 
water. Rinse carefully and dry. Then fill it 
with water up to the MAX level and turn on 
the appliance. When the water starts boiling, 
turn off your appliance.

•  Pour away the water and allow your 
appliance to cool down.

  CAution: Do not use the appliance 
without water in the pot. Always turn off 
the appliance when it is empty.

  CAution: Make sure that the 
appliance is turned off, before you lift 
the pot from its power base.

•  Do not use the appliance for any other 
purposes other than boiling water or 
preparing coffee. Do not fill with any other 
liquids or solutions.

• Do not use harsh or abrasive cleaners.

•  Do not immerse the appliance, the power 
cord or the plug in water or any other liquid.
  notE: Use cold water for best results.

use of the appliance
•  The appliance is designed for preparing 

Greek coffee or boiling water.
•  During use the outer surface of your 

appliance heats up, therefore you should 
not touch the hot surfaces. When preparing 
coffee or when water starts boiling, keep 
your hands away from the spout.

•  The appliance must be switched off 
automatically or manually before attempting 
to lift the kettle from the power base unit.

  CAution: Make sure that the 
appliance is turned off, before you lift 
the pot from its power base.

•  After boiling the water some powder like 
scale may form due to the hardness of 
the water. This is quite natural and has no 
adverse effects for human health.

•  Always remove the power cord from the 
supply mains after use.

Filling with water
•  When filling with water, always remove the 

reservoir from its power base unit. 
•  Do not fill more than 250ml of water (the 

“MAX” level).
•  If you attempt to boil water exceeding 

the maximum level, the boiled water may 
overflow from the spout.

Boiling water
•  Place your appliance on a flat, level surface 

away from any edge.
•  Pull and unwind the mains cord that is 

inside of a mechanism under the power 
base unit of the appliance, and connect the 
plug to a grounded socket.
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•  Fill the pot with the required quantity of 
water (maximum 250ml),

•  Place the pot on the power base unit.
•  Press the On/Off switch to the “ON“position. 

The indicator light will turn on and the water 
will begin to warm up. When the water boils, 
set the “On/Off switch, to the “Off “position.

•  If you desire to stop the boiling function you 
can press the “On/Off switch, to the “Off 
“position.

Preparing traditional greek coffee
•  Place your appliance on a flat, level surface 

away from any edge
•  Pull and unwind the mains cord that is 

inside of a mechanism under the power 
base unit of the appliance, and connect the 
plug to a grounded socket.

•  Fill the pot with the required quantity of 
water (maximum 250ml). Add the required 
coffee powder and sugar.

  AttEntion: Do not fill the water 
tank with water exceeding the MAX 
indication.

•  Place the pot on the power base unit.
•  Press the On/Off switch to the “ON“ position. 

The indicator light will turn on and the coffee 
preparation will begin. Stir a couple of times.  
When the coffee starts to bloat out, set the 
“On/Off switch, to the “Off “position and 
serve.

•  Then remove the power cords from the 
supply mains.

Cleaning and maintanance
  CAution: Always unplug the 
appliance and allow it to cool down 
before cleaning. After each use, turn 
off the appliance and always make 
sure that the plug is removed from the 
supply mains.

  CAution: To protect against electrical 
shock, do not immerse the power cord, 
plug or the unit in water or any other 
liquid.

•  Empty the content of the coffee pot and 
wash it with warm water and dish washing 
liquid. Rinse thoroughly and dry.

•  Wipe the product’s exterior surface with a 
soft, damp cloth to remove stains.

  iMPortAnt: The appliance is not 
dishwasher safe.

•  Never use metal sponges or abrasive and 
chemical cleaning agents (liquid bleach, 
hydrochloric acid, etc).

•  Make sure that the power cord and mains 
plug are completely dry. In case they get 
wet, unplug from the outlet and dry both the 
cord and plug thoroughly.

removing mineral deposits
•  To keep your appliance operating efficiently, 

you should clean away the mineral deposits 
left by the water regularly according to the 
water quality in your area and the frequency 
of use of the appliance.

•  Limes and scales contained in the used 
water will form a brown layer on the heating 
base, reducing the effectiveness of your 
appliance.

•  Light formation of limes and scales can be 
easily removed with a brush (Do not forget 
to unplug the appliance before doing so). 

•  The decaling agents sold and available on 
the market to use on household utensils 
as well as the vinegar can be used for 
removing the hard scales.
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•  To clean your appliance with a decaling 
agent:  
Once you have boiled some water in the 
pot, add the decaling agent and mix them. 
Boil for extra 2-3 minutes, empty the pot 
and rinse the internal surface 2-3 times 
repeatedly.

•  To clean the appliance with ordinary vinegar: 
-  Fill the pot with ordinary vinegar and wait 

for one hour. Then, pour away the vinegar 
and rinse the internal surface of the pot 2-
3 times repeatedly with clean water. 

•  Repeat this process, if necessary. 

Storage
•  Turn off the appliance and remove the 

power cord from the supply mains.
•  Allow the appliance to cool down completely 

before storing.
•  Make sure that all parts of the appliance are 

dry before storing.
•  Store the appliance in a cool dry place.

technical data
Model: CM-2039
voltage / Frequency: 220-240V ~ 50/60Hz
Power: 730-870W

Safe appliance disposal

 

•  This product should not be disposed 
with other household wastes at the end 
of its working life. To prevent possible 
harm to the environment or human health 
from uncontrolled waste disposal, please 
separate it from other types of waste 
and recycle it responsibly to promote the 
sustainable reuse of material resources. 
Household users should contact either the 
retailers where they purchased this product, 
or their local government office, for details 
of where and how they can take this item for 
environmental safe recycling. This product 
should not be mixed with other commercial 
wastes for disposal.
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Guarantee & Customer 
Service

•   Before delivery our devices are subjected 
to rigorous quality control. Moreover your 
appliance is guaranteed for a period of two 
(2) years from the date of purchase.  
During this period SERVICE BENRUBI 
will repair or replace the product or any 
defective parts free of charge. 

•   We are under no liability in respect of any 
defect arising from wilful or accidental 
damage, fair wear or tear, faulty installation, 
handling or maintenance of the product, 
connection to an unsuitable electric supply, 
negligence, abnormal conditions, failure to 
follow our instructions, misuse or alteration 
or repair of the product without the approval 
of an authorized BENRUBI service center. 

FOR MORE INFORMATION CONTACT: 
h. BEnruBi & FiLS SA
27 Aghiou Thoma str, GR15124 
Maroussi - Athens 
Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316 
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

BENRUBI SERVICE CENTER: 210 8822221

  


