
Οδηγίες χρήσης καφετιέρας
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1. Οι περισσότερες συσκευές συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης. Σε τι χρησιμεύουν κατά τη γνώμη σας;

Οι οδηγίες χρήσης είναι ένα βιβλίο (εγχειρίδιο) στο οποίο περιέχονται πληροφορίες και 
οδηγίες για τη λειτουργία και τη χρήση μιας συσκευής. 

Οι οδηγίες χρήσης (εγχειρίδιο) αποτελούν πηγή πληροφοριών για τον μέσο πολίτη - χρήστη 
που επιθυμεί να λάβει γενική γνώση μιας συσκευής. Το εγχειρίδιο μας  καθοδηγεί  για το πώς 
χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη συσκευή και πως μπορούμε να τη θέσουμε σε λειτουργία  με 
ασφάλεια και σωστά. Επίσης μας  συμβουλεύει για τον καθαρισμό και τη συντήρησή της. Τέλος 
έχει χρήσιμα τηλέφωνα, σύμβολα επεξήγησης  και πληροφορίες σε περίπτωση ανάγκης.
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2. Ένας συγγενής σας αγόρασε καινούργια καφετιέρα και ετοιμάζεται να τη χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά χωρίς να έχει
διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Εσείς όμως, που τις έχετε διαβάσει, τον διακόπτετε κάθε φορά που κάνει λάθος, εξηγώντας του
ποιος είναι ο σωστός τρόπος χρήσης:

Αφού βγάλει την καφετιέρα από το κουτί της, τη βάζει κατευθείαν σε λειτουργία προσθέτοντας νερό και καφέ.
Γεμίζει την καφετιέρα με δέκα φλιτζάνια νερό, για να ετοιμάσει καφέ για όλους τους φίλους του.
Αφού σερβίρει τον καφέ, αφήνει την καφετιέρα στην πρίζα.
Βυθίζει την καφετιέρα σε νερό για να την πλύνει.

ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Αφού βγάλεις την καφετιέρα από το κουτί της και πριν από την πρώτη παρασκευή καφέ, 

λειτούργησε τη συσκευή σου δύο φορές, προσθέτοντας μόνο νερό. Μεταξύ των δυο λειτουργιών, 
άφησε την καφετιέρα να κρυώσει για πέντε λεπτά. 

Αφού βγάλει την καφετιέρα από το κουτί της, τη βάζει κατευθείαν σε λειτουργία προσθέτοντας νερό και καφέ.

ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα γεμίσματος (8 φλιτζάνια) δεν πρέπει να ξεπεραστεί.

Γεμίζει την καφετιέρα με δέκα φλιτζάνια νερό, για να ετοιμάσει καφέ για όλους τους φίλους του.

ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Αφού σερβίρεις τον καφέ (μετά τη χρήση) βγάλε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.

Αφού σερβίρει τον καφέ, αφήνει την καφετιέρα στην πρίζα.

ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Μη βυθίζεις την συσκευή σε νερό. Αφαίρεσε το φίλτρο και πλύνε το στο χέρι. Το εσωτερικό της 
πρέπει να καθαρίζεται με μια μαλακή βούρτσα και να ξεπλένεται με ζεστό νερό. Ξέβγαλε το καπάκι, 
βάζοντάς το κάτω από τη βρύση. Καθάρισε την εξωτερική επιφάνεια της καφετιέρας με υγρό πανί.

Βυθίζει την καφετιέρα σε νερό για να την πλύνει.
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3. Σε ένα κείμενο οδηγιών χρήσης υπάρχουν συνήθως:

περιγραφή της συσκευής
υποδείξεις ασφαλείας
οδηγίες για την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή
αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας
συμβουλές για τη συντήρηση της συσκευής και, αν χρειάζεται, για το καθάρισμά της

Βρείτε τις βασικές οδηγίες χρήσης για μια άλλη συσκευή και συγκρίνετε με τις οδηγίες της καφετιέρας. Ποιες 
διαφορές βρίσκετε;



Οι οδηγίες χρήσης καφετιέρας
περιλαμβάνουν:

Περιγραφή
Υποδείξεις ασφαλείας
Πρώτη χρήση
Προετοιμασία του καφέ
Καθάρισμα και συντήρηση

Οι οδηγίες χρήσης πλυντηρίου πιάτων περιλαμβάνουν:

Περιγραφή συσκευής
Υποδείξεις ασφαλείας.
Προστασία περιβάλλοντος
Αρχική λειτουργία
Τοποθέτηση σκευών
Λειτουργία
Επιλογές προγράμματος
Πίνακας προγραμμάτων

Καθαρισμός και περιποίηση
Τι πρέπει να κάνετε, όταν
Επιδιόρθωση μικροανωμαλιών
Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων
Ηλεκτρική σύνδεση
Υδραυλική σύνδεση
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μενού "Ρυθμίσεις"

Συγκρίνοντας τις οδηγίες χρήσεις των δύο συσκευών παρατηρούμε ότι οι διαφορές είναι 
ελάχιστες. Και τα δύο εγχειρίδια περιλαμβάνουν τις βασικές οδηγίες - πληροφορίες (περιγραφή 
της συσκευής, υποδείξεις ασφαλείας, οδηγίες για την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η 
συσκευή, αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας, συμβουλές για τη συντήρηση της 
συσκευής και για το καθάρισμά της).

Το εγχειρίδιο του πλυντηρίου πιάτων είναι πιο αναλυτικό και περιλαμβάνει επιπρόσθετες 
οδηγίες - πληροφορίες όπως για την επιλογή προγράμματος, τον πίνακα προγραμμάτων και τι 
πρέπει  να κάνουμε όταν  συμβεί μια  εμπλοκή.
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4. Οι οδηγίες χρήσης κατευθύνουν το χρήστη μιας συσκευής, τον καθοδηγούν πώς να τη 
χρησιμοποιήσει με σωστό και ασφαλή τρόπο. Κάποιες οδηγίες είναι υποχρεωτικές, δείχνουν πώς 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Τέτοια οδηγία στο κείμενο είναι:

• Βγάλτε την καφετιέρα από την πρίζα μετά την παρασκευή του καφέ
Στις περιπτώσεις αυτές η έγκλιση που ταιριάζει είναι η προστακτική.

Βρείτε στις οδηγίες χρήσης της καφετιέρας παραδείγματα προστακτικής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

κρατήστε τες για να τις συμβουλεύεστε

Αποφύγετε κάθε επαφή με το βραστό νερό.

λειτουργήστε τη συσκευή σας δύο φορές

Βάλτε την ποσότητα κρύου νερού που επιθυμείτε στο δοχείο

Τοποθετήστε την κανάτα σωστά

Τοποθετήστε αλεσμένο καφέ φίλτρου στη θήκη φίλτρου

Περιστρέψτε τη θήκη και κλείστε την. 

βγάλτε την κανάτα 

Αφαιρέστε το φίλτρο και πλύνετέ το στο χέρι. 

Ξεβγάλτε το καπάκι, 
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5. Παρατηρήστε με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να δώσουμε την ίδια οδηγία:

● αποφύγετε κάθε επαφή με το βραστό νερό
● να αποφύγετε κάθε επαφή με το βραστό νερό
● αποφεύγουμε κάθε επαφή με το βραστό νερό

Μετατρέψτε την παρακάτω οδηγία με τον ίδιο τρόπο:

• μετά τη χρήση βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα

● …………………………………………………………………………

● …………………………………………………………………………

● ………………………………………………………………………….

μετά τη χρήση βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα

μετά τη χρήση να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα

μετά τη χρήση βγάζουμε τη συσκευή από την πρίζα
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6. Ένας συγγενής σας που έχει κατάστημα τροφίμων και ψιλικών ζητάει τη βοή-
θειά σας.Θέλει να ετοιμάσει μικρές επιγραφές με οδηγίες για τους πελάτες, αλλά 

δε θυμάται την ορθογραφία μερικών ρημάτων. Μπορείτε να τον βοηθήσετε 
συμπληρώνοντας τα γράμματα που λείπουν;

Παρακαλούμε, αφ....στε τις τσάντες σας στο ταμείο

Ζυγ....στε μόνοι σας τα φρούτα

Προτιμ....στε το κατάστημά μας για τις αγορές σας:
είμαστε οι καλύτεροι!

Παρακαλούμε, σταθ....τε 
στην ουρά για τα τυριά

Εκτιμ...στε μόνοι σας την ποιότητα του λαδιού μας!
Μετρ....στε την οξύτητά του με τον νέο μετρητή οξύτητας!

Μείνατε ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες μας;
Απαντ....στε στο ερωτηματολόγιό μας, ξ....στε και βρ....τε

τον τυχερό αριθμό! Κερδ....στε πλούσια δώρα!

ή
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ΠΕΛΑΤΗΣ : Καλημέρα σας. Μπορείτε να με εξυπηρετήσετε;
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7. Χωριστείτε σε ζευγάρια «πελάτης – πωλητής». Σκεφτείτε το διάλογο και δραματοποιήστε τον.

(Πελάτης) Aγοράσατε μια φωτογραφική μηχανή και μόλις αρχίσατε να τη χρησιμοποιείτε, παρουσίασε 
κάποιο πρόβλημα και δε λειτουργεί. Πηγαίνετε, λοιπόν, στο κατάστημα και ζητάτε να την επισκευάσουν ή 
να σας δώσουν μια καινούρια. Φυσικά, έχετε μαζί σας και την εγγύηση της συσκευής και είστε 
προετοιμασμένοι να απαντήσετε στις ερωτήσεις του υπαλλήλου, εξηγώντας του ότι ακολουθήσατε πιστά 
τις οδηγίες χρήσης.

(Πωλητής) Στο κατάστημα έρχεται ένας πελάτης, ο οποίος αγόρασε μια φωτογραφική μηχανή που δε 
λειτουργεί. Ποιες ερωτήσεις θα του κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι ακολούθησε πιστά τις οδηγίες χρήσης;

ΠΩΛΗΤΗΣ : Καλημέρα σας. Με μεγάλη μου χαρά. Τι θα θέλατε;

ΠΕΛΑΤΗΣ : Αγόρασα από το κατάστημά σας μια φωτογραφική μηχανή και μόλις άρχισα να τη 
χρησιμοποιώ, παρουσίασε κάποιο πρόβλημα και δε λειτουργεί. 

ΠΩΛΗΤΗΣ : Περίεργο. Καινούρια συσκευή και να μη λειτουργεί; Ακολουθήσατε τις οδηγίες 
χρήσης;  

ΠΕΛΑΤΗΣ : Βεβαίως. Σας παρακαλώ πολύ να την επισκευάσετε ή να την αντικαταστήσετε.
ΠΩΛΗΤΗΣ : Συγγνώμη που επιμένω. Ακολουθήσατε πιστά τις υποδείξεις για την «πρώτη χρήση»;

ΠΕΛΑΤΗΣ : Και εγώ σας επαναλαμβάνω ότι τήρησα όλα όσα έγραφε το εγχειρίδιο.

ΠΩΛΗΤΗΣ : Ωραία. Εφόσον έχετε μαζί σας την εγγύηση να μου την δώσετε. Θα παραδώσω την  
φωτογραφική μηχανή στο τεχνικό μας, να την ελέγξει. Αν δεν έχει βλάβη με δική σας 
υπαιτιότητα, θα την επισκευάσουμε ή θα την αντικαταστήσουμε.

ΠΕΛΑΤΗΣ : Ορίστε η εγγύηση. Πότε θα με ενημερώσετε;

ΠΩΛΗΤΗΣ : Σύντομα, σε δύο ημέρες. Θα σας στείλουμε email με τι μέλλει γενέσθαι.

ΠΕΛΑΤΗΣ : Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
ΠΩΛΗΤΗΣ : Και εμείς ευχαριστούμε. Εις το επανιδείν.
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Aπό το χαλκό στο γυαλί
Στα πρώτα καλώδια τηλεφώνου χρησιμοποιούσαν χάλκινα σύρματα προστατευμένα από
γυαλί. Tα σιδερένια σύρματα χρησιμοποιούνταν σε εναέριες γραμμές. Σήμερα οι
περισσότερες τηλεφωνικές γραμμές λειτουργούν με καλώδια οπτικών ινών. Aντί για
μεταλλικά σύρματα που μεταφέρουν ηλεκτρικά σήματα, αυτά τα καλώδια περιέχουν
μικρές, διάφανες γυάλινες ίνες, καθεμιά από τις οποίες μεταφέρει ένα φωτεινό σήμα. Tα
ηλεκτρικά σήματα που προέρχονται από ένα τηλέφωνο μετατρέπονται σε φωτεινούς
παλμούς (ψηφιακά σήματα) από μια συσκευή λέιζερ. Tα ψηφιακά σήματα είναι κατάλληλα
για διαβίβαση πληροφοριών, γιατί επηρεάζονται ελάχιστα από τυχόν παράσιτα. Tα φωτεινά
σήματα μετατρέπονται σε ηλεκτρικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Tα
καλώδια οπτικών ινών μεταφέρουν τεράστιο όγκο πληροφοριών, αφού κάθε γυάλινη ίνα
μπορεί να εξυπηρετήσει χιλιάδες κλήσεις ταυτόχρονα.
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8. Το κείμενο που διαβάσατε παρουσιάζει την εξέλιξη των τηλεφωνικών καλωδίων. 
Χωριστείτε σε ομάδες και συγκεντρώστε ανάλογες πληροφορίες και εικόνες από την εγκυκλοπαίδεια 
για διαφορετικές συσκευές (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ψυγείο) που έχουν εξελιχθεί με την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας. Φροντίστε το κείμενό σας να μην ξεπερνάει τις 150 με 200 λέξεις και να περιέχει τα 
σημαντικότερα σημεία των πληροφοριών που βρήκατε. Φροντίστε, επίσης, να είναι κατανοητό από 
τους συμμαθητές σας. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την εργασία της στην τάξη.

Πρέπει:

• να δείξετε την εξέλιξη κάθε συσκευής

• να κολλήσετε σε χαρτόνια τις εικόνες που έχετε συγκεντρώσει

• να συμπληρώσετε από κάτω τις πληροφορίες που βρήκατε

• να ζωγραφίσετε τις συσκευές αυτές, όπως φαντάζεστε ότι θα είναι στο μέλλον



Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια μηχανή και  έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται 

πληροφορίες. 
Οι άνθρωποι επινόησαν κατά την αρχαιότητα και το Μεσαίωνα διάφορες συσκευές για 

να μετρούν τον χρόνο (κλεψύδρα) ή για να μετρούν τις μετακινήσεις των αστεριών (Μηχανισμός 
των Αντικυθήρων).

Οι πρώτοι υπολογιστές ήταν καθαρά μηχανικοί. Τη δεκαετία του 1930 ηλεκτρομηχανικά 
μέρη χρησιμοποιήθηκαν στις τηλεπικοινωνίες. Το 1946 κατασκευάστηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός 
υπολογιστής (Η/Υ) με το όνομα ENIAC που είχε μεγάλο όγκο, είχε περίπου 18.000 λυχνίες που 
καίγονταν πολύ συχνά, δούλευε με ρελέδες κάνοντας τρομακτικό θόρυβο, και κατανάλωνε πολλή 
ενέργεια. Από την δεκαετία του 1950 οι λυχνίες σταδιακά αντικαταστάθηκαν με τρανζίστορ και 
στα τέλη της δεκαετίας του 1960 τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που αποτελούν μέχρι σήμερα την 
κυρίαρχη τεχνολογία δημιουργίας υπολογιστών.

Σήμερα  οι υπολογιστές είναι μικροσκοπικοί, πολύ ισχυροί, δεν καταναλώνουν πολλή 
ενέργεια και βρίσκονται στα κινητά τηλέφωνα, στα ψηφιακά ρολόγια, στα αυτοκίνητα, στις 
τηλεοράσεις και σε άλλες οικιακές συσκευές.

Στις μέρες μας γίνονται έρευνες προς άλλες τεχνολογίες υλοποίησης που στοχεύουν 
στην δημιουργία οπτικών υπολογιστών και κβαντικών υπολογιστών.

Ο υπολογιστής του μέλλοντος θα είναι λιλιπούτειος, σχεδόν αόρατος και δεν θα δείχνει 
πράγματα μόνο στην οθόνη, αλλά θα αντιδρά κι αυτό θα επηρεάζει το περιβάλλον μας.

el.wikipedia.org



H Pascaline, υπολογιστική μηχανή 

του Μπλεζ Πασκάλ στα 1645. O ENIAC, ο πρώτος 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Σύγχρονος φορητός 

υπολογιστής Κομπιούτερ του μέλλοντος.

Με ένα στικ θα κινούμε τα πάντα
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9. Μια εταιρεία ηλεκτρικών ειδών θέλει να πληροφορήσει τους πελάτες της ότι αναλαμβάνει 
επισκευές συσκευών. Μπορείτε να βοηθήσετε συμπληρώνοντας τα κενά της ανακοίνωσης με

λέξεις από το συννεφάκι που ακολουθεί;

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η εταιρεία μας διαθέτει .........................................  
και εκτελεί δωρεάν ........................... σε ........................... που έχουν πρόβλημα, αν καλύπτονται από τη 
σχετική ........................... . Αν μια συσκευή παρουσιάσει..........................., ο πελάτης μπορεί να τη φέρει 
στην εταιρεία μας μαζί με την απόδειξη αγοράς. Σε περίπτωση που η συσκευή εμφανίσει ........................... 
που δεν επισκευάζεται, τότε φροντίζουμε άμεσα για την ........................... της. Σας υπενθυμίζουμε ότι η 
εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα λόγω κακής ........................... ή όταν ο πελάτης δεν ακολούθησε πιστά 
τις........................... χρήσης. Τέλος, μην ξεχνάτε ότι η εταιρεία μας διαθέτει γνήσια...........................για τις 
πιο πολλές ηλεκτρικές συσκευές που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

κείμενο της συγγραφικής ομάδας

ανταλλακτικά, συσκευές,
επισκευές, οδηγίες, βλάβη, εγγύηση,

εκπαιδευμένο, προσωπικό,
αντικατάσταση, φθορά,

λειτουργίας

ανταλλακτικά 

φθορά
επισκευές συσκευές

εγγύηση
βλάβη

αντικατάσταση
λειτουργίας

οδηγίες

εκπαιδευμένο προσωπικό




