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- 
κοφτερών λεπίδες κοπής, όταν αδειάζετε το κύπελλο και κατά 
τον καθαρισµό. 

Προειδοποίηση: Με βαριά µείγµατα, µην χρησιµοποιείτε το 
µπλέντερ για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα σε 
οποιαδήποτε από τις περιόδους τεσσάρων λεπτών - θα 
υπερθερµανθεί. 

Προειδοποίηση: Μην χρησιµοποιείτε το αξεσουάρ 
σύρµατος για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα σε 
οποιαδήποτε περίοδο τεσσάρων λεπτών.

        Ράβδος       Μεζουρα         ∆οχείο              Σύρµα
       Μπλέντερ                         Κοψίµατος

Πριν απο την πρωτη χρηση
Βγάλτε προσεκτικά το µπλέντερ και τα αξεσουάρ και 
αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Πλύνετε το µπολ 
κοπής, τη λεπίδα για ψιλό κόψιµο, το µπολ, τη ράβδος, το 
σύρµα και τη µεζούρα σε ζεστό νερό και σαπούνι για να 
αποµακρύνετε τη σκόνη που µπορεί να έχουν συσσωρευτεί 
κατά τη συσκευασία. Μην βυθίζετε τη βάση του κινητήρα, το 
καλώδιο ή το φις σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 
Καθαρίστε τη βάση του κινητήρα µε ένα υγρό πανί.

Συναρµολόγηση και χρήση της ράβδου και του 
σύρµατος
1. Βεβαιωθείτε ότι η βάση του κινητήρα είναι 
αποσυνδεδεµένη. Συνδέστε τη ράβδος ή σύρµα στη βάση 
του κινητήρα όπως φαίνεται στο σχήµα. 1-1 και το Σχ. 2-1 
αντίστοιχα. Κρατήστε τη βάση του κινητήρα, καθώς συνδέετε 
τη ράβδος ή το σύρµα σταθερά έως ότου το εξάρτηµα 
ασφαλίσει στη θέση του και να ακούσετε το "κλικ". 
2. Τοποθετήστε τα τρόφιµα σε κατάλληλο δοχείο για την 
ανάµειξη (κύπελλο µέτρησης , κύπελλο). Όταν 
χρησιµοποιείτε τη ράβδο, η στερεά τροφή θα πρέπει να είναι 
µικρότερη από 0,5 ίντσες. Το σύρµα ∆ΕΝ µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την ανάµιξη στερεών. 
3. Συνδέστε σε 220-240 V, 50 Hz AC πρίζα. 
4. Βυθίστε τη ράβδο ανάµειξης ή το σύρµα στα συστατικά 
σας. Γυρίστε την ταχύτητα στο "Min" µε κύλιση προς τα κάτω 
από την κορυφή της βάσης του κινητήρα µέχρι το τέλος. 

Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα κατά τον χειρισµό των ∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 
Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 2006/95/EC και της οδηγίας 2004/108/EC.

Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας
Όταν χρησιµοποιείτε τις ηλεκτρικές συσκευές, τα βασικά 
µέτρα ασφαλείας πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται 
συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 
- ∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη 
συσκευή για πρώτη φορά. 
- Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτοµα µε µειωµένες 
φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 
εµπειρίας και γνώσης, αν έχουν επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά 
µε τη χρήση της συσκευής µε ασφαλή τρόπο και κατανοούν 
τους κινδύνους που εµπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να 
παίζουν µε τη συσκευή. Καθαρισµός και συντήρηση δεν 
πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο 
του σέρβις ή ένα εξειδικευµένο άτοµο, ώστε να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος. 
- Το προϊόν προορίζεται µόνο οικιακή χρήση σε εσωτερικούς 
χώρους. 
- Αποσυνδέετε πάντα το µπλέντερ από την πρίζα, αν αφεθεί 
χωρίς επιτήρηση και πριν τη συναρµολόγηση, 
αποσυναρµολόγηση ή τον καθαρισµό. 
- Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιµοποιούν το µπλέντερ 
χωρίς επίβλεψη.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν είναι σε 
χρήση ή πριν τον καθαρισµό / τη διατήρηση. 
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από 
την παροχή πριν αλλάξετε εξαρτήµατα ή όταν πλησιάζετε 
µέρη που κινούνται κατά την χρήση. 
- Πάντα αποφεύγετε την επαφή µε τα κινούµενα µέρη. 
- Για να προστατέψετε τον εαυτό σας από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε το καλώδιο, το φις ή το 
κύριο σώµα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 
- Μην αφήνετε το καλώδιο επαφή σε θερµές επιφάνειες, 
συµπεριλαµβανοµένης της σόµπας. 
- Μην την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε θερµό αέριο ή 
ηλεκτρικό καυστήρα ή σε ζεστό φούρνο. 
- Πάντα να διασφαλίσει ότι όλα τα εξαρτήµατα είναι στεγνά 
πριν τα αποθηκεύσετε σε καθαρό και ξηρό µέρος. 
- Να σβήνετε πάντα τη µονάδα µετά από κάθε χρήση. 
- Ποτέ µην βάζετε τη λαβή τροφοδοσίας σε νερό ή να 
αφήσετε το καλώδιο ή το βύσµα βραχεί - θα µπορούσατε να 
πάθετε ηλεκτροσόκ. 
- Ποτέ µην αφήνετε τις καλώδιο να έρθει σε επαφή µε θερµές 
επιφάνειες ή να κρέµεται σε σηµείο όπου ένα παιδί θα 
µπορούσε να το αρπάξει. 
- Ποτέ µην χρησιµοποιείτε ένα µη εξουσιοδοτηµένο 
αξεσουάρ. 
- Για να αποσυνδέσετε από την πρίζα, πιάστε το βύσµα. 
- Ποτέ µην τραβάτε το καλώδιο. 
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή από µόνη όταν την 
ενεργοποιείτε. 
- Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην 
τροποποιείτε το φις. 



Πιέστε το διακόπτη ON / TURBO για να ξεκινήσει η ανάµειξη 
στη συνέχεια αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα, όταν 
απαιτείται. Μετακινήστε αργά τη ράβδο ή χτυπήστε ελαφρά 
πάνω, κάτω και πλαγίως στην τροφή. Σηµείωση: Για να 
αποφύγετε πιτσιλίσµατα των τροφίµων σας, ποτέ δεν 
βγάζετε τη ράβδο ανάµιξης ή το σύρµα έξω από τα 
συστατικά σας, ενώ η µονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. 
5. Μην λειτουργείτε τον κινητήρα συνεχώς για περισσότερο 
από ένα λεπτό όταν χρησιµοποιείτε τη ράβδο ανάµιξης ή 
σύρµα,  κρατήστε την επιλεγµένη ταχύτητα. 
6. Όταν η ανάµειξη τελειώσει, απλά αφήστε το διακόπτη / 
TURBO ON, αποσυνδέστε τη βάση του κινητήρα, και πιέστε 
τα δύο κουµπιά που επισηµαίνονται µε βέλος στο σχήµα. 1-4 
ή Σχ. 2-4 για να αφαιρέσετε το εξάρτηµα. 
7. Πλύνετε τα συνηµµένα σε ζεστό νερό και σαπούνι.

               1.1                  1.2              1.3             1.4

                   2.1          2.2            2.3             2.4

Προτεινόµενες χρήσεις 
Το µπλέντερ σας έχει µια σταθερή λεπίδα πολλαπλών 
χρήσεων και ένα πολύ µακρύ άξονα που επιτρέπει στη 
συσκευή να χρησιµοποιηθεί σε βαθιές µπολ ή ψηλά δοχεία. 

Προσοχή: Οι λεπίδες είναι αιχµηρές, χειριστείτε τις µε 
προσοχή. 

Χρησιµοποιήστε ελάχιστη ταχύτητα για να χτυπήσετε την 
κρέµα γάλακτος, ασπράδια αυγών, πουτίγκες, σάλτσες, 
παγώµατα και άλλες αφρώδη µείγµατα. Κατά τη χρήση, 
µετακινήστε τη ράβδος ή το σύρµα για να τραβήξει αέρα. 
Χρησιµοποιήστε ένα ψηλό, στενό δοχείο για καλύτερα 
αποτελέσµατα όταν χτυπάτε το γάλα ή την την κρέµα και 
όταν χτυπάτε ασπράδια αυγών. 

Χρησιµοποιήστε µέση έως µέγιστη ταχύτητα για να αναµίξετε 
και ανακατέψτε τα ποτά,  οµελέτες, σάλτσες, γαλακτώµατα, 
παιδικές τροφές, και σούπες.

Συναρµολόγηση και χρήση του αξεσουάρ κόφτη 
1. Βεβαιωθείτε ότι η βάση του κινητήρα είναι 
αποσυνδεδεµένη. 
2. Συναρµολογήστε τον κόφτη µε το µπολ, πρώτα βάζοντας 
τον κόφτη στη σωστή υποδοχή του µπολ(βλέπε Εικ. 3-1 και 
3-2). 
3. Τοποθετήστε το καπάκι του µπολ τεµαχισµού πάνω από 
το µπολ (όπως φαίνεται στο Σχ. 3-3). 
4. Τοποθετήστε τη βάση του κινητήρα στο µπολ ως εξής: 
Κρατήστε το µπολ σταθερά, ενώ τοποθετήστε τη βάση του 
κινητήρα µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και να ακούσετε 
το "κλικ". 
5. Συνδέστε σε 220-240 V, 50 Hz AC πρίζα. 
6. Πάντα να χρησιµοποιείτε ελαφρά πίεση προς τα κάτω 
κατά τη λειτουργία της βάσης του κινητήρα, ενώ το άλλο χέρι 
τοποθετείται σταθερά στο κάλυµµά του µπολ για να 
αποφευχθεί µετακίνηση του µπολ . Πάντα να διασφαλίζετε 
ότι η ταχύτητα σας είναι στο "MAX" κατά τον τεµαχισµό. 
Χρησιµοποιήστε µια παλµική λειτουργία κοπής πιέζοντας 
και αφήνοντας το διακόπτη ON / TURBO. 
7. Μην λειτουργείτε τον κινητήρα συνεχώς για περισσότερα 
από 15 δευτερόλεπτα, όταν χρησιµοποιεί το συνηµµένο 
αξεσουάρ, αλλιώς τα τρόφιµα θα πρέπει να είναι πολύ 
ψιλοκοµµένα. 
8. Όταν η κοπή έχει τελειώσει, απλά αφήστε το διακόπτη / 
TURBO ΟΝ, αποσυνδέστε τη βάση του κινητήρα και 
αφαιρέστε το από το µπολ.

     3.1                   3.2             3.3              3.4                  3.5

Οδηγός χρήσης



Χρήσιµες συµβουλές 
Για καλή ανάµιξη, παρακαλούµε να µετακινείτε τη λεπίδα 
πάνω και κάτω στο µείγµα. Ψηλό δοχείο, όπως το κύπελλο 
µέτρησης συνιστάται για καλύτερο αποτέλεσµα µίξης. 

Για να καθαρίσει το µπλέντερ, βγάλτε το εξάρτηµα και 
ξεπλύνετε κάτω από τρεχούµενο νερό αµέσως µετά τη 
χρήση. 

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βυθίστε το εξάρτηµα 
µπλέντερ χειρός σε έτοιµα συστατικά για να εξασφαλιστεί ότι 
δεν θα διαχυθούν ευρύτερα. 

Για καλύτερο αποτέλεσµα ανάµειξης, µετακινήστε τη 
συσκευή σε µικρούς σπειροειδώς προς τα έξω κύκλους όταν 
είναι σε χρήση. Αλλά µην αγγίζετε τον πυθµένα του δοχείου. 

Το µπλέντερ χειρός δεν µπορούν να συνδυάσουν σκληρά ή 
ινώδη συστατικά εκτός αν είναι µικρότερα από 0,5 ίντσες.

Φροντίδα και καθαρισµός
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Αφαιρέστε τη 
ράβδο ανάµειξης, το σύρµα ή το συνηµµένο κόφτη από τη 
βάση του κινητήρα πιέζοντας προς τα κάτω τα δύο 
στρογγυλά κουµπιά. Καθαρίστε τα εξαρτήµατα σε ζεστό νερό 
και σαπούνι. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες είναι αιχµηρές. 
Χειριστείτε µε προσοχή. Μην βυθίζετε το καπάκι του µπολ , 
τη βάση του κινητήρα, το καλώδιο ή το φις στο νερό. 
Καθαρίστε τη βάση του κινητήρα και το καπάκι του µπολ µε 
ένα υγρό πανί. 
2. Εάν τα υπολείµµατα τροφίµων είναι δύσκολο να τα 
τοποθετήστε µια σταγόνα απορρυπαντικό πιάτων σε ένα 
δοχείο ανάµιξης µε κατάλληλη ποσότητα ζεστού νερού. 
Βυθίστε το µπλέντερ χειρός, µε δύναµη από επάνω, και 
χρησιµοποιήστε το για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Στη 
συνέχεια, αποσυνδέστε το, ξεπλύνετε το εξάρτηµα κάτω από 
το καυτό νερό. 
3. Για να καθαρίσετε τον κόφτη, αφαιρέστε το κάλυµµα µπολ 
πρώτα, και στη συνέχεια τη λεπίδα. Το κάλυµµα δεν µπορεί 
να βυθιστεί στο νερό, έτσι σκουπίστε το µε ένα υγρό πανί, 
χρησιµοποιώντας υγρό πιάτων εάν είναι απαραίτητο ενώ το 
µπολ του κόπτη και η λεπίδα κοπής µπορούν να πλυθούν µε 
ζεστό νερό και σαπούνι. Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά ή 
σκληρά καθαριστικά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην προσπαθήσετε να ακονίσετε τις άκρες των 
λεπίδων. Είναι σωστά ακονισµένες και µπορεί να 
καταστραφούν από οποιαδήποτε απόπειρα ακονίσµατος. 

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.


