
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

THFP06733R / 06719B / 06726W
∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Αυτό 
το προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2006/95/EC και την οδηγία 2004/108/EC.

Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας
Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντα να 
ακολουθείτε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας: 
∆ιαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών. 
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην 
τοποθετείτε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις σε 
νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα µετά τη χρήση, 
πριν από τον καθαρισµό και πριν την αλλαγή εξαρτηµάτων. 
Αποφύγετε την επαφή µε τα κινούµενα µέρη. 
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο 
σέρβις ή από εξίσου εξειδικευµένα άτοµα, προκειµένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος. 
Η χρήση εξαρτηµάτων που δεν έχουν πωληθεί ή 
συνιστώνται από τον κατασκευαστή µπορεί να προκαλέσουν 
πυρκαγιά, τραυµατισµό ή ηλεκτροπληξία. 
Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 
Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύµατος να κρέµεται πάνω από 
την άκρη του τραπεζιού ή να έρθει σε επαφή µε θερµές 
επιφάνειες. 
Ποτέ µην πλησιάζετε τα κινούµενα πτερύγια ή δίσκους κατά 
τη χρήση: µπορείτε να τραυµατιστείτε και να προκαλέσετε 
βλάβη στη συσκευή. 
Οι λεπίδες είναι πολύ αιχµηρές, ακουµπήστε τις µε προσοχή. 
 Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου για τη 
χρήση του µίξερ και συναρµολόγηση των εξαρτηµάτων. 
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αλλάξετε εξαρτήµατα ή 
πριν αγγίξετε τα κινούµενα µέρη. 
Πριν χρησιµοποιήσετε το µίξερ, βεβαιωθείτε ότι η τάση του 
δικτύου είναι συµβατή µε την απαίτηση τάσης της µονάδας 
που αναγράφεται στην πινακίδα. Τοποθετήστε το µίξερ σας 
σε οριζόντια, καθαρή και σταθερή επιφάνεια κατά τη 
διάρκεια της χρήσης. 
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να µετακινήσετε 
τη µονάδα. Τακτοποιήστε το καλώδιο έτσι ώστε να µην είναι 
λυγισµένο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή 
και µην το λυγίζετε. 
Αυτή η συσκευή προορίζεται µόνο για οικιακή και χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους. Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί 
σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες καλωδίωσης. 
Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτοµα 
(συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε µειωµένες 
σωµατικές, διανοητικές ικανότητες ή την αίσθηση της αφής, 
ή µε εκείνους που στερούνται εµπειρίας ή γνώσης, εκτός και 
αν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για την ασφάλειά τους, είτε 
να τους παρακολουθεί ή να δίνει οδηγίες εκ των προτέρων. 

 Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση, ώστε να µην 
παίζουν µε τη συσκευή. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για 
να λειτουργεί µε τη βοήθεια του εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή 
µε αποµακρυσµένο σύστηµα ελέγχου. 

Αρνούµαστε κάθε ευθύνη για ελαττώµατα που οφείλονται σε 
ακατάλληλη χρήση της συσκευής και των ζηµιών που 
προκλήθηκαν από την επισκευή που γίνεται από τρίτο 
πρόσωπο ή λόγω της εγκατάστασης µη εγκεκριµένων 
εξαρτηµάτων.
Γνωρίζοντας τη συσκευή



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

OFF ----- ∆ιακοπή

Ρύθµιση 1-5 ----- Ταχύτητα λειτουργίας
Ρύθµιση 1 ------ Ελάχιστη ταχύτητα --- αργή
Ρύθµιση 5 ------ Μέγιστη ταχύτητα --- γρήγορα
Ρύθµιση p ------ Παλµική λειτουργία 
Η συσκευή θα µεταβεί σε λειτουργία απενεργοποίησης 
αυτόµατα σύµφωνα µε το παρακάτω πίνακα:

Συνιστώµενη ρύθµιση ταχύτητας:

Θέσεις λειτουργίας
Προσοχή!
Μην λειτουργείτε το µηχάνηµα συνεχώς για περισσότερο 
από 15 λεπτά. Μετά από µία χρήση, η µηχανή πρέπει να 
κρυώσει για 30 λεπτά. Χρησιµοποιήστε την ταχύτητα 3 για 
να κάνετε τα ζυµαρικά. Μην χρησιµοποιείτε περισσότερα 
από δύο λειτουργίες ταυτόχρονα. Μην κάνετε τα ζυµαρικά 
που υπερβαίνουν τα 500g συνεχώς. Αφού κάνετε ζυµαρικά 
µε 500g, το µηχάνηµα χρειάζεται ηρεµία επί 30 λεπτά για να 
κρυώσει. Λειτουργήστε τη συσκευή µόνο όταν το εξάρτηµα / 

εργαλείο επισυνάπτεται σύµφωνα µε αυτόν τον πίνακα και 
είναι σε θέση λειτουργίας. ∆ιατηρείτε πάντα το µπολ στη 
συσκευή όταν το χρησιµοποιείτε.

Κίνδυνος τραυµατισµού από τα περιστρεφόµενα εργαλεία! 
Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία, να κρατήσετε τα 
δάχτυλά σας µακριά από το µπολ ανάµειξης. Μην αλλάζετε 
τα εργαλεία µέχρι η συσκευή να είναι σε στασιµότητα και να 
έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα. Όταν σβήσει, η µονάδα 
συνεχίζει να λειτουργεί για λίγο.

Σηµείωση: Αν η µηχανή έχει εµπλοκές κατά τη χρήση, 
απενεργοποιήστε τη. Πατήστε το διακόπτη της όπισθεν για 
µερικά δευτερόλεπτα για να απελευθερώσει τα φραγµένα 
ζυµαρικά. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τυχόν φραγµένα 
υλικό.

Πώς να χρησιµοποιήσετε: Τον αναδευτήρα, το 
χτυπητήρι, το γάντζο ζυµώµατος

Ρύθµιση 

ταχύτητας

 

Προεπιλεγµένος χρόνος

1

 

90 secs

2 6 mins 30 secs

3
9 mins

4
9 mins

5
9 mins

Αξεσουάρ

 
Φωτογραφία

 
Κουµπί

 
Ταχύτητα Χρόνος

 
Κρεατοµηχανή

  

Ταχύτητα

 

3 
για µακαρόνια

76rpm

6min

Ταχύτητα 5 
για κρέας

 

152rpm

Γάντζος 
ζύµωσης

 

 

 

1-2

 

113-175rpm 6 min

Pasta
Αναδευτήρας

 

3-4 221-494rpm 5min

Χτυπητήρι

5 494rpm 6min

Μπλέντερ 5 15000rpm 3min

 

Θέση    
 

 
1

 

  

 

 

2

 

 

 

 

3

 4

Ρυθµίστε το γάντζο ζυµώµατος, το 
χτυπητήρι και τον αναδευτήρα
ανάλογα µε τις ανάγκες σας.

1 
Ασφαλίστε το κουµπί προς τα δεξιά, εν τω 
µεταξύ ρυθµίστε το βραχίονα στη θέση του 

όπως στην εικόνα που παρουσιάζεται

2 

 

Συναρµολόγηση του µπολ γεµάτο µε 

σκόνη στην βάση γυρνώντας

δεξιόστροφα.

3  

Συναρµολόγηση του καλύµµατος µπολ στο 

βραχίονα δεξιόστροφα.



Κρεατοµηχανή

* Να θυµάστε να αποσυναρµολογήσετε κύλινδρο κοπής 
από το µηχάνηµα, όταν αλλάζετε τα εξαρτήµατα αυτά.

Μπλέντερ

Καθαρισµός και συντήρηση

 

4 Σύµφωνα µε την επιθυµία σας, 

συναρµολογήστε το χτυπητήρι, το γάντζο και 

τον αναδευτήρα σε περιστρεφόµενο άξονα, 

στη συνέχεια τους περιστρέφετε

δεξιόστροφα (όπως φαίνεται στην εικόνα).

5  Τοποθετήστε το βραχίονα στη θέση όπως 

φαίνεται στην εικόνα.

Ενεργοποιήστε.

Ρυθµίστε την επιθυµητή ταχύτητα.

6 

 

Όταν το φαγητό είναι έτοιµο, ρυθµίστε τον

πίνακα ελέγχου στη θέση "OFF", στη 

συνέχεια, αποσυνδέστε. Γυρίστε το κουµπί 

προς τα δεξιά και ρυθµίστε το βραχίονα 

µέχρι τη θέση του όπως φαίνεται στην 

εικόνα.

7 

 

Αφαιρέστε τα εξαρτήµατα γυρνώντας τα 

δεξιόστροφα.

8 

Αφαιρέστε το κάλυµµα προστασίας του 

µπολ..

9.

Αφαιρέστε το µπολ µε το φαγητό γυρνώντας 

το δεξιόστροφα.

 
Ακολουθώντας τη σειρά όπως 

εµφανίζεται στην εικόνα, 
συναρµολογήστε τα αξεσουάρ 

γυρνώντας τα δεξιόστροφα .

    

Πατήστε το βραχίονα προς τα 

κάτω µέχρι να ακούσετε το 

"κλικ".

Βγάλτε το µπροστινό 
προστατευτικό κάλυµµα προς 

τα πάνω.

Ακολουθώντας τη σειρά όπως 

εµφανίζεται στην εικόνα, 

συναρµολογήστε τα αξεσουάρ 

γυρνώντας τα δεξιόστροφα.

 

 

Ακολουθώντας τη σειρά όπως 

εµφανίζεται στην εικόνα, 

συναρµολογήστε τα αξεσουάρ 

γυρνώντας τα δεξιόστροφα. 

 Ακολουθώντας τη σειρά όπως 
εµφανίζεται στην εικόνα, 

συναρµολογήστε τα αξεσουάρ 
γυρνώντας τα δεξιόστροφα .

      

Ακολουθώντας τη σειρά όπως 

εµφανίζεται στην εικόνα, 

συναρµολογήστε τα αξεσουάρ 

γυρνώντας τα δεξιόστροφα.

 

Ευθυγραµµίστε τη φοράστην 
κοπή του κυλίνδρου µε το 
βραχίοναστη συνέχεια 

συναρµολογήστε τοδοχείο κοπής 
κρέατος στο βραχίονα 
αριστερόστροφα όπως 

παρουσιάζεται στην εικόνα.
Στερεώστε την βίδακοπήςµετά 
την κοπή στο κάνιστρο κρέατος 

ώστε να εφαρµόσεισωστά.

Συναρµολογήστε το δίσκος 
φόρτωσης στο κάνιστρο κοπής, 
στη συνέχεια, τοποθετήστε το 

µπολ στην έξοδο του κάνιστρου 
κοπής κρέατος.

Γυρίστε το διακόπτη στην 
κατάλληλη ταχύτητα, στη 

συνέχεια, τοποθετήστετα τρόφιµα 
στην είσοδο πατώντας προς τα 

κάτω.

 

 Ανοίξτε το κάλυµµα ασφαλείας.

Μη χρησιµοποιείτε άλλη λειτουργία 
όταν χρησιµοποιείτε το µπλέντερ.

 

Βάλτε το γυάλινο βάζο, µε τα τρόφιµα 
και φροντίστε νακαλύπτεται από το 
καπάκι, πάνω στο µηχάνηµα σωστά. 

Ενεργοποίηση.
Ρυθµίστε το διακόπτη στο «5» ή «p»
Μην απαελευθερώσετετο βραχίονα, 

όταν το γυάλινο βάζο είναι πάνω στο 
µηχάνηµα.

Τοποθετήστε το καπάκι ασφαλείας.



Σηµασία του συµβόλου "Κάδου απορριµάτων"
Προστατεύστε το περιβάλλον µας: µην πετάτε τον 
ηλεκτρικό εξοπλισµό στα εσωτερικά απόβλητα. 
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό 
εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιείτε πλέον στα σηµεία 
που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

 Μετά τη χρήση, πατήστε το κουµπί OFF στον πίνακα 
ελέγχου. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το µίξερ από την πρίζα. 
Αφήστε τη µονάδα να σταµατήσει εντελώς. 
 Ποτέ µην βυθίζετε το µίξερ σε νερό και ποτέ µην το βάζετε 
κάτω από τη βρύση. 
 Μην χρησιµοποιείτε σκληρά καθαριστικά για να καθαρίσετε 
τη µονάδα. 
 Καθαρίστε το µίξερ σκουπίζοντάς το µε ένα υγρό πανί. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε λίγο απορρυπαντικό, αν είναι 
απαραίτητο. Στη συνέχεια, στεγνώστε τη συσκευή καλά. 
 Πλύνετε τα εξαρτήµατα µε ζεστό νερό και σαπούνι. 
Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη βυθίσετε τη συσκευή σε νερό ή 
οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Χωρητικότητα µπολ: 1 κιλό αλεύρι και 50cl του νερού

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Χτύπηµα αυγών
Χρησιµοποιήστε το σύρµα 
για να χτυπήσετε 8 αυγά στο µπολ 
µε ταχύτητα 5. 
Χρόνος: 6-8 λεπτά.

Κρέµα
Χρησιµοποιήστε το σύρµα 
για να χτυπήσετε 600g κρέµα 
σε µπολ στην ταχύτητα 5. 
Χρόνος: 6-8 λεπτά 

Κάνοντας Ζύµη 
1 κιλό αλεύρι 
200 g αλεσµένα αµύγδαλα 
15 g αλάτι 
28 γρ βούτυρο 
28 g ζάχαρη 

Περίπου. 50 cl νερό (στους 40 +/- 2 ° C) 

Χρόνος: 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 1 και 
στη συνέχεια 6 λεπτά στην ταχύτητα 2.


