


Εξάρτημα  Φωτογραφία  Ρύθμιση  
ταχύτητας  

Χρόνος 
λειτουργίας  

Μέγιστο  
 

Παρατηρήσεις  
 

Γάντζος 
ζυμώματος  

 1-3 3-5 λεπτά  1000g 
αλεύρι  
538g νερό  

Ταχύτητα 1: για 30 
δευτερόλεπτα  
Ταχύτητα 2: για 30 
δευτερόλεπτα  
Ταχύτητα 3: για 2 λεπτά 
έως  
4 λεπτά για να 
ομογενοποιηθεί  το μείγμα.  
Μετά από χρήση 
συνεχ ώμενων  10 λεπτών,  
παρακαλούμε τερματίστε 
τη λειτουργία.  

Γάντζος 
ανάμ ειξης  

 2-4 2-4 λεπτά  660g 
αλεύρι  
840g νερό  

Ταχύτητα 2: για 20 
δευτερόλεπτα  
Ταχύτητα 4:  
για περισσότερο από 2 και 
40 λεπτά  

Αυγοδάρτης   5-6 2-4 λεπτά  3 ασπράδια 
αυγών  
(min ) 

Χρησιμοποιήστε  την 
ταχύτητα 5 ή 6 για χρήση  
παραπάνω  από  3 λεπτά.  

 





Πρόβλημα  Αντιμετώπιση  

Η συσκευή δεν 
λειτουργεί . 

· Συνδέστε σωστά το βύσμα.  
· Ελέγξτε εάν ο μοχλός είναι ασφαλισμένος στη θέση του.  
· Ελέγξτε εάν η συσκευή λειτουργεί περισσότερο από 6 λεπτά και 
περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως.  

Κατά τη λειτουργία της 
συσκευής, ακούγεται 
ένας θόρυβος (το 
εξάρτημα γρατζουνάει το 
μπολ) . 

· Ελέγξτε εάν το μπολ ανάμειξης έχει εγκατασταθεί σωστά.  
· Ελέγξτε εάν το εξάρτημα έχει εγκατασταθεί σωστά στη 
συσκευή.  
 

Το προστατευτικό καπάκι 
δεν ταιριάζει σωστά στο 
μπολ ανάμειξης.  

· Ελέγξτε εάν το καπάκι του μπολ έχει τοποθετηθεί σωστά στη 
συσκευή.  
· Ελέγξτε εάν το μπολ ανάμειξης έχει εγκατασταθεί σωστά στη 
συσκευή και έχει ασφαλίσει στη θέση του.  

Το μηχάνημα δεν 
λειτουργεί σε 
συγκεκριμένη ταχύτητα  

· Ελέγξτε εάν η ένδειξη στον περιστροφικό διακόπτη ταχυτήτων 
αντιστοιχεί στην ένδειξη ταχύτητας στο περίβλημα.  
· Περιστρέψτε το διακόπτη ταχυτήτων στη θέση 0 και ελέγξτε 
ξανά εάν λειτουργεί η συσκευή.  

Κατά τη λειτουργία, η 
συσκευή μετακινείται.  

· Ελέγξτε εάν τα αντιολισθητικά πόδια έχουν φύγει από τη θέση  
τους.  
· Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε μια επίπεδη 
επιφάνεια.  

Ο μοχλός ανύψωσης / 
μείωσης δεν ασφαλίζει 
στη θέση του μετά την 
τοποθέτηση  του μπολ 
ανάμειξης και του 
προστατευτικού 
καπακιού.  

· Ελέγξτε εάν το καπάκι του μπολ έχει τοποθετηθεί σω στά στη 
συσκευή.  
· Ελέγξτε εάν το μπολ ανάμειξης έχει «κλειδώσει»  σωστά  στη 
θέση του . 

 


