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Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή  σε λειτουργία 
και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν 
είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική  συσκευασία.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόμενη 
χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να 
χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως 
του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, 
αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.

- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάζετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το 
φις, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των 
ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήστε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για 
να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ιδίου τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον 
κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

Παιδιά
- Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε όλη τη συσκευασία μακριά τους  
(πλαστικές σακούλες,  κιβώτια,  πολυστυρόλιο κ.λ.π).
Προσοχή! Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με το φύλλο αλουμινίου δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας!
- Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους που τίθενται από τις ηλεκτρικές συσκευές, σιγουρευτείτε ότι το 
καλώδιο δεν κρέμεται και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας
 Σιγουρευτείτε ότι το περίβλημα της συσκευής δεν είναι υγρό.

 Δώστε προσοχή στην επιβράδυνση της μηχανής αφού την κλείσετε.

 Η συσκευή σχεδιάστηκε για την πολτοποίηση και τη μίξη των τροφίμων και των ποτών και για τον τεμαχισμό με τον 
κόφτη.

 Βραχυπρόθεσμη λειτουργία: χρησιμοποιήστε τη συσκευή για λιγότερο από 2 λεπτά με μαλακά τρόφιμα και όχι 
παραπάνω από 1 λεπτό με σκληρά τρόφιμα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 3 λεπτά πριν την 
χρησιμοποιήσετε πάλι.

 Προσοχή: Η λεπίδα του μπλέντερ είναι πολύ αιχμηρή! Πρέπει επομένως να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή! 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

 Η συσκευή σχεδιάστηκε για να επεξεργάζεται μόνο μικρές ποσότητες τροφίμων! Γεμίστε το δοχείο με τις μέγιστες 
ποσότητες που διευκρινίζονται στον πίνακα!

 Μην βάζετε σκληρά τρόφιμα όπως παγάκια, μοσχοκάρυδο ή μεγάλα κομμάτια σοκολάτας στο δοχείο! Η λεπίδα μπορεί 
να καταστραφεί!
Εξαρτήματα: 1 μπάρα μίξης με ενσωματωμένη λεπίδα

1 δοχείο μίξης με καπάκι (0,7 λίτρα)
Κρεμαστάρι

Πριν από τη χρήση
 Βγάλτε έξω προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία. Κρατήστε τη συσκευασία και το εσωτερικό υλικό 

συσκευασίας για ολόκληρη τη διάρκεια της εγγύησης.
 Καθαρίστε τη συσκευή πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός και 

συντήρηση". Προσοχή: Η λεπίδα του μπλέντερ είναι πολύ αιχμηρή! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!



Χρήση της συσκευής
1. Τοποθετήστε τη ράβδο μίξης στη συσκευή. Τώρα γυρίστε τη ράβδο μέχρι τα σημάδια  /  ευθυγραμμιστούν το ένα με 

το άλλο.
2. Γεμίστε τα τρόφιμα στο δοχείο μίξης (max. 0,7 λίτρα). Βυθίστε τη ράβδο μίξης πλήρως, αλλά μόνο μέχρι το σημάδι 

ΜΑΧ.
3. Παρακαλώ κρατήστε τη συσκευή κατά τέτοιο τρόπο ώστε μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κουμπί I ή κουμπί II με τα 

δάχτυλά σας.
Κουμπί I: Αυτό ενεργοποιεί την ελάχιστη ταχύτητα και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
Κουμπί II: Αυτό ενεργοποιεί τη μέγιστη ταχύτητα και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
4. Συνδέστε τη συσκευή μόνο με μια κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα ασφάλειας, 230 V/50 Hz.
5. Πιέστε ένα από τα κουμπιά.
6. Η παλμική λειτουργία ενεργοποιείται με τη συμπίεση του κατάλληλου κουμπιού σε διαστήματα και 

απελευθερώνοντας το έπειτα πάλι.
7. Η συσκευή απενεργοποιείται μόνη της όταν το κουμπί απελευθερώνεται.
8. Για να απελευθερώσετε την μπάρα μίξης παρακαλώ γυρίστε την στην αντίθετη κατεύθυνση.
9. Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα μετά από τη χρήση. Καθαρίστε και τακτοποιήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην 

ενότητα "Καθαρισμός και συντήρηση".
10. Σημείωση: Συνδέστε το κάλυμμα κάτω από τη βάση έτσι ώστε το μπλέντερ να είναι σταθερό.

Καθαρισμός και συντήρηση
 Βγάζετε πάντα το βύσμα από την πρίζα πριν την καθαρίσετε!

 Καθαρίστε το δοχείο και το καπάκι μίξης με σαπουνάδα και νερό.

 Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται στο νερό!

 Προκειμένου να καθαριστεί η ράβδος μίξης γεμίστε το δοχείο μίξης με νερό και ενεργοποιήστε τη ράβδο μίξης όπως 
περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα "Χρήση της συσκευής". Κατόπιν στεγνώστε τη ράβδο μίξης λεπτομερώς. 
Προσοχή: Η λεπίδα του μπλέντερ είναι πολύ αιχμηρή! Κίνδυνος τραυματισμού!

 Τρίψτε το εξωτερικό του περιβλήματος της συσκευής με μια υγρή πετσέτα για να το καθαρίσετε όταν είναι απαραίτητο 
και έπειτα σκουπίστε το με ένα στεγνό ύφασμα.

 Κρεμάστε τη συσκευή από το κρεμαστάρι.

Εγγύηση
Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που αρχίζει κατά την 
ημερομηνία της αγοράς (απόδειξη).
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της *) που αποδίδεται στο υλικό ή 
ατέλειες κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά την κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες 
εγγύησης δεν συνεπάγουν επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια νέα εγγύηση!Η απόδειξη της 
εγγύησης χορηγείται με την απόδειξη της αγοράς. Χωρίς απόδειξη της αγοράς καμία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή δεν 
πραγματοποιείται.
Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση με την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική 
συσκευασία στον έμπορο μαζί με την απόδειξη.
  *) Η ζημία στα εξαρτήματα δεν σημαίνει αυτόματα την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας. Σπασμένο γυαλί ή θρύψαλα πλαστικών χρεώνονται πάντα.
Ατέλειες στα αναλώσιμα ή αντικείμενα που φθείρονται (π.χ. έμβολα μηχανών, λεπίδες ζύμωσης, άξονες κίνησης, εφεδρικός 
τηλεχειρισμός, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιών, κ.λ.π.) όπως και στον καθαρισμό, συντήρηση ή στην 
αντικατάσταση από τα εν λόγω μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται!
Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέμβασης αναρμόδιου.

Μετά από τη λήξη της εγγύησης 
Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι 
πληρωμής των επόμενων δαπανών.


