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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε την για 
μελλοντική αναφορά. 

Σημαντικές προφυλάξεις 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες: 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 

2. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η πηγή ρεύματος συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της 
συσκευής. 

3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, εάν η συσκευή έχει πέσει ή έχει 
καταστραφεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

4. Αποσυνδέετε πάντα την πρίζα εάν η συσκευή αφήνεται χωρίς επίβλεψη πριν από τη συναρμολόγηση, 
την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό. 

5. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρές άκρες και δεν βρίσκεται 
κοντά σε θερμές επιφάνειες. Το κατεστραμμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

6. Μη βυθίζετε το πάνω μέρος της συσκευής σε νερό, γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. 

7. Απαιτείται αυστηρή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. 

8. Μην αγγίζετε το μαχαίρι. 

9. Κρατήστε τα χέρια και τα σκεύη έξω από το δοχείο ενώ η συσκευή λειτουργεί για να μειώσετε τον 
κίνδυνο 

σοβαρός τραυματισμός ή ζημιά στο μπλέντερ. 

10. Η συσκευή δεν προορίζεται για άλεση ή σπάσιμο πάγου, ούτε για ανάμειξη νερού και πάγου, καθώς 
η λεπίδα μπορεί να γίνει θαμπή. 

11. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ το μαχαίρι στη βάση χωρίς να 
τοποθετήσετε πρώτα το δοχείο στη θέση του. 

12. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι καλά κλειστό πριν ανάψετε τη συσκευή. 

13. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. 

14. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της. 

15. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συσκευή χρησιμοποιείται υπό επίβλεψη ή σύμφωνα με τις οδηγίες για ασφαλή 
χρήση. και τα άτομα κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά 
δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν μπορούν να 



πραγματοποιηθούν από αφύλακτα παιδιά. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν τους κινδύνους από τη χρήση 
ηλεκτρικών συσκευών. 

16. Πριν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την πρίζα, 
περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται το μαχαίρι. 

17. Αφαιρείτε πάντα το μαχαίρι από το δοχείο πριν ρίξετε το περιεχόμενο. 

18. Φροντίστε να απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας 
σταματά εντελώς πριν από την αποσυναρμολόγηση. 

19. Οι μεταλλικές λεπίδες είναι πολύ κοφτερές, προσέξτε. 

20. Μην κρατάτε το μαχαίρι όταν εργάζεστε και καθαρίζετε. 

21. Μη λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως. 

22. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση κατά το μαγείρεμα. 

23. Κρατήστε τα ρούχα και τα μακριά μαλλιά μακριά από τη συσκευή, είναι πιθανό να τα πιάσετε κατά 
τη διάρκεια της εργασίας εάν πλησιάσουν πολύ κοντά της. 

24. Να είστε προσεκτικοί. Το μαχαίρι είναι πολύ κοφτερό. Εάν είναι μπλοκαρισμένο, αποσυνδέστε το. 

25. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν αλλάξετε εξαρτήματα, πριν τον καθαρισμό ή 
σε περίπτωση δυσλειτουργίας. 

26. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες. 

27. Απαγορεύεται η αφαίρεση εξαρτημάτων της συσκευής. 

28. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην πλένετε τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων. 

29. Εάν το μη αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από 
εξουσιοδοτημένο άτομο για αποφυγή τραυματισμού. 

30. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες. 

Είναι μόνο για οικιακή χρήση. 

Γνωρίστε το μπλέντερ σας (κατάλληλο για λαχανικά και φρούτα) 

1. Η μέγιστη διάρκεια συνεχούς λειτουργίας της συσκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 
δευτερόλεπτα. Χρειάζονται 3 λεπτά ανάπαυσης κάθε δύο διαδοχικούς κύκλους. 

2. Για να συναρμολογήσετε το αποσπώμενο ακροφύσιο στο περίβλημα, γυρίστε το ακροφύσιο 
αριστερόστροφα μέχρι να σφίξει. Για να αποσυναρμολογήσετε, γυρίστε δεξιόστροφα. 

3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. 

4. Πατήστε το κουμπί χαμηλής ή υψηλής ταχύτητας, ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

5. Για να σταματήσετε τη συσκευή, αφήστε το πατημένο κουμπί. 



 

а  Επίπεδα ταχύτητας 

b  Κουμπιά χαμηλής/υψηλής ταχύτητας 

c  Μηχανή 

d  Ακροφύσιο ανάμειξης 

e  Δοχείο 

f  Προσαρμογέας μπλέντερ 

g  Μαχαίρι μπλέντερ 

h  Μπολ μπλέντερ 

i  Αναδευτήρας 

j  Προσαρμογέας αναδευτήρα 



Γνωρίστε το μπλέντερ σας (κατάλληλο για κρέας, σκόρδο κ.λπ.) 

 
Η μέγιστη διάρκεια συνεχούς λειτουργίας της συσκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα. 
Χρειάζονται 3 λεπτά ανάπαυσης κάθε δύο διαδοχικούς κύκλους. 

1. Τοποθετήστε το μπολ του κόφτη σε μια καθαρή και σταθερή επιφάνεια. 

2. Συναρμολογήστε τη λεπίδα στον προσαρμογέα και στο μπολ όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. 

3. Τοποθετήστε το φαγητό στο μπολ του κόφτη. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφαιρέστε τα κόκαλα από το κρέας, κόψτε σε μικρά κομμάτια και μετά τοποθετήστε το 
κρέας στο μπολ. Η μέγιστη ποσότητα κρέατος που μπορείτε να βάλετε στο μπολ είναι 200 γρ. 

4. Συνδέστε τον προσαρμογέα στο μπολ του κόφτη, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά κεντραρισμένος και 
περιστρέψτε τον δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει. Για να απελευθερώσετε τον προσαρμογέα, γυρίστε 
τον αριστερόστροφα. 

5. Εισαγάγετε το περίβλημα στην οπή του προσαρμογέα και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να το 
κλειδώσετε. 

6. Πατήστε το κουμπί χαμηλής ή υψηλής ταχύτητας ανάλογα με τις ανάγκες σας. 



7. Για να σταματήσετε τη συσκευή, αφήστε το κουμπί. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι καλά στερεωμένος στη θέση του πριν θέσετε σε 
λειτουργία τη συσκευή. 

Γνωρίστε το μίξερ σας (για χτύπημα ασπράδι αυγών, αυγά) 

 
Η μέγιστη διάρκεια συνεχούς λειτουργίας της συσκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα. 
Χρειάζονται 3 λεπτά ανάπαυσης κάθε δύο διαδοχικούς κύκλους. 

1. Για να συναρμολογήσετε τον αναδευτήρα στο περίβλημα, γυρίστε τον αριστερόστροφα μέχρι να 
σφίξει. Για να αποσυναρμολογήσετε, γυρίστε δεξιόστροφα. 

2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. 

3. Βάλτε αυγά στο φλιτζάνι, μην χτυπήσετε πάνω από 6 αβγά τη φορά. 

4. Πατήστε το κουμπί χαμηλής ή υψηλής ταχύτητας ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

5. Για να σταματήσετε τη συσκευή, αφήστε το κουμπί. 

Οδηγίες για την εργασία με τη συσκευή 

1. Το φαγητό πρέπει να κοπεί σε κύβους (περίπου 2-3 cm), αυτό θα επιτρέψει να επιτευχθεί καλύτερο 
αποτέλεσμα. 



2. Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο πάνω από την ένδειξη μέγιστης στάθμης. 

3. Όταν επεξεργάζεστε μαγειρεμένα ή ωμά φρούτα ή λαχανικά, κόψτε τα σε μικρά κομμάτια. 

4. Όταν επεξεργάζεστε συστατικά διαφορετικής σύστασης - υγρά και ξηρά συστατικά, ανακατεύετε 
πρώτα τα υγρά συστατικά και μετά προσθέτετε τα ξηρά συστατικά. 

5. Πριν επεξεργαστείτε τα φρούτα, βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τα κουκούτσια, γιατί μπορεί να 
βλάψουν το μαχαίρι. 

6. Πριν επεξεργαστείτε το κρέας, βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, καθώς το μαχαίρι μπορεί 
να καταστραφεί. 

7. Μην επεξεργάζεστε καυτά υλικά. Ψύξτε τα πριν τα τοποθετήσετε στο δοχείο. 

Καθαρισμός και συντήρηση 

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε το ακροφύσιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην βυθίζετε ολόκληρο το ακροφύσιο σε νερό, καθώς η λίπανση των ρουλεμάν μπορεί να 
ξεπλυθεί. 

2. Πλύνετε το ακροφύσιο κάτω από τρεχούμενο νερό χωρίς να χρησιμοποιήσετε λειαντικά καθαριστικά. 

Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό του ακροφυσίου, τοποθετήστε το σε όρθια θέση για να αφήσετε το 
νερό να στραγγίσει. 

3. Πλύνετε το μαχαίρι σε ζεστό σαπουνόνερο. Τα πλαστικά εξαρτήματα (δοχείο, μπολ κοπής) πλένονται 
στο πλυντήριο πιάτων. 

4. Σκουπίστε το περίβλημα με υγρό πανί. Μην το βυθίζετε ποτέ σε καθαρό νερό, γιατί μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.  

5. Στεγνώστε καλά. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μαχαίρια είναι πολύ κοφτερά, δουλέψτε προσεκτικά.   

Γρήγορος καθαρισμός 

Κατά τη λειτουργία, μεταξύ διαφορετικών εργασιών, τοποθετήστε την άκρη της συσκευής σε ένα 
ποτήρι μισογεμάτο με νερό και ενεργοποιήστε το για λίγα δευτερόλεπτα. 

Αποθήκευση και μεταφορά 

Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε συσκευασία που να την προστατεύει από μηχανικές βλάβες, 
σκόνη και υγρασία. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο 
χρήστης υποχρεούται να παραδώσει τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένη 
εταιρεία. 



Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στην αποφυγή βλάβης στους ανθρώπους ή στο περιβάλλον κατά την 
απόρριψη της συσκευής ως αποτέλεσμα επικίνδυνων εξαρτημάτων. Η περιεκτικότητα της συσκευής σε 
επιβλαβείς ουσίες ελαχιστοποιείται για την αποφυγή επιβλαβών επιπτώσεων. 


