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Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις ετικέτες. Αφαιρέστε το κάλυμμα της λεπίδας, που χρησιμοποιείται για την
προστασία της κατά την κατασκευή και τη μεταφορά. Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά κοφτερές, χειριστείτε με προσοχή.
Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς να την επιτηρείτε ή κοντά σε παιδιά. Η παρούσα συσκευή πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε ρευματοδότη με γείωση.
Σημειώσεις: Παρακαλούμε συμβουλευθείτε εκπαιδευμένο προσωπικό εάν έχετε απορίες σχετικά με τη γείωση ή
την ηλεκτρική σύνδεση.
η χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης για να συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια και μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη συσκευή – μόνο AC.
Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη συσκευή.
Σε περίπτωση φωτιάς, μην επιχειρήσετε να σβήσετε τις φλόγες με νερό. Πρέπει να:
o
καλύψετε τις φλόγες με υγρό πανί.
Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση, ακατάλληλη χρήση ή
αδυναμία συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας, ακυρώνει την εγγύηση.
Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα πριν αλλάξετε τα εξαρτήματα ή προσεγγίσετε τα
κινούμενα μέρη.
Ποτέ μην αγγίζετε τις λεπίδες ενώ το μπλέντερ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.
Κρατήστε τα δάχτυλά σας, τα μαλλιά, τα ρούχα και τα σκεύη μακριά από τα κινούμενα μέρη της μονάδας κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας της.
Να αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση και πριν αλλάξετε τα εξαρτήματά της.
Ποτέ μην ανακατεύετε καυτό λάδι ή λίπος.
Για λόγους ασφαλείας, σας συνιστούμε να αφήνετε τα ζεστά υγρά να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα
ανακατέψετε.
Ποτέ μη βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ σε νερό και ποτέ μην αφήσετε το καλώδιο ή το φις να βραχούν – ενδέχεται να πάθετε
ηλεκτροπληξία.
Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με καυτές επιφάνειες. Μην το αφήνετε να κρέμεται σε σημεία που μπορούν
να το πιάσουν παιδιά.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα εξαρτήματα.
Πάντα να αποσυνδέετε το μπλέντερ από το ρεύμα όταν το αφήνετε χωρίς επιτήρηση και πριν το συναρμολογήσετε, το
αποσυναρμολογήσετε ή το καθαρίσετε.
Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές, χειριστείτε με προσοχή. Κατά τη χρήση και τον καθαρισμό, να κρατάτε πάντα τη λεπίδα
από τη λαβή μακριά από τα κοφτερά άκρα.
Πάντα να αφαιρείτε τη λεπίδα πριν αδειάσετε το μπολ.
Ποτέ μην αφαιρείτε το καπάκι πριν σταματήσει εντελώς η λεπίδα.
Για να αποφύγετε την περίπτωση υπερθέρμανσης, μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ χειρός για ανάμιξη πολύ πυκνών
μιγμάτων για πάνω από 30 δευτερόλεπτα σε περίοδο τεσσάρων λεπτών.
Μη χρησιμοποιείτε τον αναδευτήρα για πάνω από 3 λεπτά σε περίοδο δέκα λεπτών.
Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα που δεν διαθέτουν σχετική εμπειρία ή γνώσεις εάν δεν τα επιβλέπει ή
δεν τα καθοδηγεί κάποιος υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.
Σε περίπτωση βλάβης του τροφοδοτικού καλωδίου, η αντικατάστασή του πρέπει να πραγματοποιείται από τον
κατασκευαστή, τον υπεύθυνο τεχνικού ελέγχου ή αντίστοιχους επαγγελματίες τεχνικούς, προκειμένου να
αποτραπούν τυχόν κίνδυνοι.
Απόρριψη και προστασία του περιβάλλοντος
Πριν απορρίψετε την ηλεκτρική σας συσκευή διότι χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν την χρησιμοποιείτε πλέον, σκεφτείτε την
προστασία του περιβάλλοντος. Συμβουλευθείτε τις αρχές της περιοχής σας σχετικά με περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους
απόρριψης των ηλεκτρικών συσκευών.
Η σύνδεση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς εγκατάστασης.
Ο ρευματοδότης πρέπει να διαθέτει γείωση. Σε αντίθετη περίπτωση, μη συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΛΩΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΛΛΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΣΕΤΕ ΞΑΝΑ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΠΙΘΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟ.
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ.
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

1- Επιλογέας Ταχύτητας
2- Πάνω Μέρος Μονάδας Μοτέρ
3- Διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης
4- Μονάδα Μοτέρ
5- Σύστημα Ασφάλισης
6- Αποσπώμενος Άξονας Μπλέντερ
7- Καλώδιο Τροφοδοσίας

8- Καπάκι Κόφτη
9- Λεπίδα Κόφτη
10- Μπολ Κόφτη
11- Κολάρο Αναδευτήρα
12- Αναδευτήρας
13- Δοσομετρητής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ
Προσοχή: Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Χειριστείτε τις με προσοχή.
Πριν τη Χρήση

Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας και το προστατευτικό κάλυμμα της λεπίδας.
Χρήση του Μπλέντερ Χειρός

Καθαρίστε το δοσομετρητή και τον άξονα του μπλέντερ.

Εισάγετε τη μονάδα του μοτέρ στον άξονα του μπλέντερ και στη συνέχεια γυρίστε την μέχρι να ακουστεί ένα κλικ που
σημαίνει ότι έχει ασφαλίσει. Οι σχετικές ενδείξεις της μονάδας του μοτέρ και του άξονα του μπλέντερ πρέπει να είναι
ευθυγραμμισμένες. Αυτό σημαίνει ότι η συναρμολόγηση είναι επιτυχής.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής της οικίας σας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στη μονάδα του μοτέρ.

Προσθέστε υλικά στο μπολ (μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστου επιπέδου πλήρωσης).

Επιλέξτε την απαιτούμενη ταχύτητα γυρίζοντας τον επιλογέα ταχύτητας, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το μπλέντερ.
(Χρησιμοποιήστε τις ταχύτητες 1 (•), 2 (••) και 3 (•••) για αργό ανακάτεμα).






Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα των υλικών, τοποθετήστε τη λεπίδα μέσα στα υλικά πριν ενεργοποιήσετε το
μπλέντερ.
Κινήστε τη συσκευή κυκλικά ενώ αναμιγνύετε τα υλικά.
Μόλις ανακατευτούν τα υλικά, απελευθερώστε το διακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης. Στη συνέχεια αποσυνδέστε
το μπλέντερ από το ρευματοδότη.
Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε το μπλέντερ πριν το καθαρίσετε. Καθαρίστε σύμφωνα με τις οδηγίες της
παραγράφου “Καθαρισμός και Συντήρηση”.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη βυθίζετε το μπλέντερ σε υγρό πάνω από το σημείο όπου συνδέεται ο άξονας του μπλέντερ με τη μονάδα του μοτέρ.

Κινήστε τη λεπίδα στο μίγμα ώστε να ανακατευτούν, να λιώσουν και να ενσωματωθούν καλά όλα τα υλικά.

Το μπλέντερ χειρός δεν ενδείκνυται για θρυμματισμό πάγου. Εάν σημειωθεί εμπλοκή του μπλέντερ, αποσυνδέστε το από το
ρεύμα πριν το καθαρίσετε.
Χρήση του Κόφτη

Καθαρίστε το καπάκι, τη λεπίδα και το μπολ κοπής.

Τοποθετήστε τη λεπίδα μέσα στο μπολ κοπής.

Τοποθετήστε υλικά στο μπολ (μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστου επιπέδου πλήρωσης).

Εισάγετε τη μονάδα του μοτέρ στο καπάκι του μπολ και γυρίστε την μέχρι να ακουστεί ένα κλικ, που σημαίνει ότι έχει
ασφαλίσει στη θέση της. Οι σχετικές ενδείξεις της μονάδας του μοτέρ και του καπακιού του μπολ κοπής θα πρέπει να είναι
ευθυγραμμισμένες. Αυτό σημαίνει ότι η συναρμολόγηση είναι επιτυχής.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής της οικίας σας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στη μονάδα του μοτέρ.

Συνδέστε το μπλέντερ στο ρεύμα. Ρυθμίστε την ταχύτητα. Έπειτα πιάστε καλά τη μονάδα του μοτέρ και πιέστε το διακόπτη
Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Μόλις το μίγμα είναι έτοιμο, απελευθερώστε το διακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης. Στη συνέχεια αποσυνδέστε το
μπλέντερ από το ρευματοδότη.
Προειδοποίηση: Ο συνεχής χρόνος λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα.

Εάν σημειωθεί εμπλοκή του κόφτη, απενεργοποιήστε το μπλέντερ και αποσυνδέστε το από το ρεύμα πριν καθαρίσετε τον
κόφτη.

Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη μονάδα και αποσυναρμολογήστε τη.

Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε το μπλέντερ πριν τον καθαρισμό. Καθαρίστε σύμφωνα με τις οδηγίες της
παραγράφου “Καθαρισμός και Συντήρηση”.
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη λεπίδα

Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή, να είστε προσεκτικοί στο χειρισμό της.

Μην ανακατεύετε σκληρά υλικά, όπως κόκκους καφέ, παγάκια, μπαχαρικά ή σοκολάτα, διότι ενδέχεται να προκαλέσετε
βλάβη στις λεπίδες.

Πριν κόψετε κρέας, αφαιρέστε όλα τα κόκκαλα και κόψτε το σε κύβους των 2εκ.
Χρήση του Αναδευτήρα

Καθαρίστε τον αναδευτήρα και το δοσομετρητή.

Εισάγετε τον αναδευτήρα στον άξονα του μπλέντερ μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Εισάγετε τη μονάδα του μοτέρ στον άξονα του μπλέντερ. Στη συνέχεια γυρίστε την μέχρι να ακουστεί ένα κλικ που σημαίνει
ότι έχει ασφαλίσει στη θέση της. Οι σχετικές ενδείξεις της μονάδας του μοτέρ και του άξονα του μπλέντερ θα πρέπει να
είναι ευθυγραμμισμένες. Αυτό σημαίνει ότι η συναρμολόγηση είναι επιτυχής.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής της οικίας σας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στη μονάδα του μοτέρ.

Προσθέστε υλικά στο μπολ (μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστου επιπέδου πλήρωσης).

Συνδέστε το μπλέντερ στο ρεύμα. Ρυθμίστε την ταχύτητα. Έπειτα πιάστε καλά τη μονάδα του μοτέρ και πιέστε το διακόπτη
Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα των υλικών, ξεκινήστε με χαμηλότερη ταχύτητα (1 (•), 2 (••) ή 3 (•••)).

Βυθίστε εντελώς τον αναδευτήρα στα υλικά.

Κινήστε τη συσκευή κυκλικά ενώ αναμιγνύετε τα υλικά.

Μόλις το μίγμα είναι έτοιμο, απελευθερώστε το διακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης. Στη συνέχεια αποσυνδέστε το
μπλέντερ από το ρευματοδότη.
Προειδοποίηση: Ο συνεχής χρόνος λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 λεπτά.

Ποτέ μην ανακατεύετε λάδι, λίπος ή κρέας με τον αναδευτήρα.

Σε περίπτωση εμπλοκής του αναδευτήρα, απενεργοποιήστε το μπλέντερ και αποσυνδέστε το από το ρεύμα πριν
καθαρίσετε τον αναδευτήρα.

Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη μονάδα και αποσυναρμολογήστε τη.

Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε το μπλέντερ πριν τον καθαρισμό. Καθαρίστε σύμφωνα με τις οδηγίες της
παραγράφου “Καθαρισμός και Συντήρηση”.

Μη χτυπάτε περισσότερα από 4 ασπράδια αυγών ή 400ml μίγματος τη φορά.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Μπλέντερ Χειρός

Ανάμιξη υγρών, π.χ. γαλακτοκομικά, σάλτσες, χυμοί φρούτων, μίλκσεϊκ, και μίγματα ποτών.

Ανάμιξη μαλακών υλικών, π.χ. μαγιονέζα και ζύμη κέικ.

Λιώσιμο μαγειρεμένων υλικών, για προετοιμασία βρεφικής τροφής.

Κόφτης

Κόψιμο μοσχαρίσιου κρέατος (λιγότερο από 200g), ξηρών καρπών, ψωμιού, βανίλιας, κρεμμυδιών, κλπ.

Αναδευτήρας

Χτύπημα ασπραδιών ή κρέμας.
ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Εξάρτημα
Υλικά
Μέγιστη
Ποσότητα
Αναδευτή
Σούπες, γάλα,
Δεν
ρας
λαχανικά,
προσδιορίζε
μαγιονέζα,
ται
σάλτσες,
φράουλες
Λεπίδες
Άπαχο κρέας,
200g
μοσχάρι
Ξηροί καρποί

100g

Προτεινόμενη
Ταχύτητα
Χαμηλή Ταχύτητα
1 (•), 2 (••) και 3 (•••)

Χρόνος κατά Προσέγγιση (δευτ.)

Υψηλή Ταχύτητα
6, 7, MAX

10-30

Υψηλή Ταχύτητα
6, 7, MAX

20-30
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πάντα να απενεργοποιείτε το μπλέντερ και να το αποσυνδέετε από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.

Μην αγγίζετε τις λεπίδες.

Κάποια υλικά, όπως τα καρότα μπορούν να λεκιάσουν τα πλαστικά μέρη. Για να αφαιρέσετε τους λεκέδες, σκουπίστε με
πανί που έχετε βυθίσει σε φυτικό λάδι.
Προσοχή: Να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε τις λεπίδες διότι είναι εξαιρετικά κοφτερές.
Σημείωση: Μην καθαρίσετε κανένα εξάρτημα του μπλέντερ χειρός σε πλυντήριο πιάτων.
Μονάδα Μοτέρ και Καλώδιο Τροφοδοσίας

Σκουπίστε τα με υγρό πανί και στεγνώστε σχολαστικά.

Ποτέ μην τα βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά. Μη χρησιμοποιείτε δραστικά προϊόντα/εργαλεία για τον καθαρισμό τους.
Άξονας Μπλέντερ

Γεμίστε το δοσομετρητή με ζεστό νερό με σαπούνι.

Πλύνετε τον άξονα σε ζεστό νερό με σαπούνι.

Αποσυνδέστε τη μονάδα και σκουπίστε την.

Πλύνετε τα εξαρτήματα και στη συνέχεια στεγνώστε τα.

Κόφτης
Το μπολ, η λεπίδα και το καπάκι του μπολ μπορούν να καθαριστούν σε ζεστό νερό με σαπούνι.

Αποσυνδέστε τη μονάδα και σκουπίστε την.

Πλύνετε τα εξαρτήματα και στη συνέχεια στεγνώστε τα.

Αναδευτήρας
Ο αναδευτήρας μπορεί να πλυθεί σε ζεστό νερό με σαπούνι.

Αποσυνδέστε τη μονάδα και σκουπίστε την.

Πλύνετε τα εξαρτήματα και στη συνέχεια στεγνώστε τα.
Αποθήκευση

Φυλάξτε το μπλέντερ χειρός σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
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