
 

                                                                                           

ΧΟΒΟΛΗ ΑΚ/8-4 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
 
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΒΟΛΗ ΣΑΣ  

 

Η χόβολη που προµηθευτήκατε είναι καρπός πολύχρονης έρευνας και αγάπης 
για την δουλειά µας και σεβασµό στον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής καφέ.  
 
Εµείς σας ευχαριστούµε για την επιλογή σας παραµένοντας βέβαιοι ότι θα 
έχετε έναν ακούραστο συνεργάτη για πολλά – πολλά χρόνια.  
 
Με τη χόβολη JOHNY  µπορείτε να ετοιµάσετε παραδοσιακό Βυζαντινό καφέ 
απολαµβάνοντας το άρωµά του.  
 
Πριν θέσετε σε λειτουργία τη νέα σας συσκευή παρακαλούµε να διαβάσετε 
προσεκτικά το εγχειρίδιο αυτό.  
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΟΥ  
 
Η Χόβολη προορίζεται για οικιακή ή παρόµοια χρήση τέτοια όπως: 
 
• Κουζίνες προσωπικού σε καταστήµατα, γραφεία και άλλα εργασιακά 
περιβάλλοντα 
• Αγροτικές κατοικίες 
• Από πελάτες σε ξενοδοχεία, µοτέλ και άλλους χώρους φιλοξενίας 
• Σε χώρους φιλοξενίας Bed and Breakfast. 
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Η χόβολη σας θα πρέπει να λειτουργεί σε επίπεδο και σταθερό πάγκο µακριά 
από νερά κουζίνας. Η τροφοδοσία µε ηλεκτρικό ρεύµα γίνεται µόνο από πρίζα 
τύπου σούκο ενώ συνιστάται η αποφυγή χρήσεων προεκτάσεων. Προσέχετε 
πάντα ο χώρος που φιλοξενεί το µηχάνηµά σας να είναι στεγνός από νερά ή 
λάδια.  
 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 

Όπως όλες τις συσκευές, έτσι και τη χόβολή σας, θα πρέπει να την χειρίζονται 
άτοµα που γνωρίζουν την λειτουργία του και ενήλικες.  
 
Αφού τοποθετήσατε τη συσκευή στο επιλεγµένο σηµείο, ανοίξτε το σακουλάκι 
µε την άµµο και απλώστε την οµοιόµορφα επάνω στην θερµαντική πλάκα.  
 
Συνδέστε µε το ηλεκτρικό δίκτυο αφού βεβαιωθείτε για την καταλληλότητα 
της γείωσης. Προσοχή µη χρησιµοποιείται προεκτάσεις ή µετατροπείς φις. 
 
Γυρίστε τον ρυθµιστή ενέργειας στη διαβάθµιση ‘’7’’ για την αποτελεσµατική 
λειτουργία της συσκευής.  
 
Περιµένετε 20 λεπτά περίπου έως ότου η συσκευή έχει φθάσει την 
θερµοκρασία λειτουργίας.  
 
Γεµίζετε το µπρίκι µε νερό και τα απαραίτητα υλικά (καφέ, ζάχαρη) και το 
βυθίζετε καλά µέσα στην άµµο ώστε να ακουµπά επάνω στην εστία. 
Μετακινείτε το µπρίκι συνέχεια µε µικρές κυκλικές κινήσεις µέσα στην άµµο.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι συνεχώς αναµµένη και 
σβήνει µόνο όταν ο ρυθµιστής ενέργειας είναι στη θέση «0». 

 

Για την διακοπή της λειτουργίας στον τέλος κάθε ηµέρας εργασίας σβήνετε τη 
συσκευή γυρίζοντας το ρυθµιστής ενέργειας στη θέση «0».  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΜΜΟΣ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΡΚΕΤΕΣ 

ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.  

Μη χρησιµοποιείτε τη χόβολη µε βρεγµένα χέρια.  
Στο τέλος κάθε ηµέρας εργασίας αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.  
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ΛΙΓΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

 

Για την κατασκευή της συσκευής σας δόθηκε µεγάλη προσοχή στα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα για την υγιεινή, ενώ όλα τα υλικά είναι ανακυκλώσιµα µετά το πέρας 
της περιόδου ζωής του µηχανήµατος.  
Πέρα όµως από την προσοχή που έδωσε ο κατασκευαστής, αξίζει τον κόπο να 
υπενθυµίσουµε ότι και εσείς θα πρέπει να δώσετε λίγη προσοχή στους απλούς 
εκείνους κανόνες υγιεινής που είναι απαραίτητοι.  
 
 
Για τον καθορισµό του σώµατος της χόβολης, χρησιµοποιείτε ένα σφουγγάρι 
υγρό και καλά στραγγισµένο αφού όµως πρώτα έχετε αποσυνδέσει τη 
συσκευή από τη πρίζα. Επιµελείστε καθηµερινά τη σχολαστική καθαριότητα 
της συσκευής.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ 

ΣΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, 

ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.  

ΜΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

            Dimensions(mm) 
Μοντέλο   Volts       Ισχύς   Καθαρό Βάρος   Μικτό Βάρος     L    W     H           
 AK/8-4   220-240V    1500W        6,490Kg            7,285Kg      290  290  240 
                50/60Hz        
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