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Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν ενεργοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και, εάν
είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία.
 Η συσκευή σχεδιάστηκε αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον
προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για
εμπορική χρήση.
 Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, το άμεσο φως του
ήλιου, την υγρασία (μην τη βυθίσετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και
αιχμηρές άκρες.
 Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με υγρά χέρια.
 Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε υγρό περιβάλλον.
 Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό για την αποφυγή ηλεκτροσόκ.
 Βγάλτε τις μπαταρίες από τη συσκευή προτού την πετάξετε.
 Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις “Ειδικές οδηγίες ασφαλείας”.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτήν την συσκευή





Η συσκευή αφρού πρέπει πάντα να βυθίζετε τελείως στο υγρό πριν την ενεργοποιήσετε.
Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή αφρού εάν ο άξονας κάμπτεται.
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που προορίζεται.
Παρακαλώ μην βυθίζετε το περίβλημα στο νερό.

Πριν από την αρχική χρήση
Παρακαλώ σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό ύφασμα πριν από την αρχική χρήση ή όταν δεν
χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο.
Βάλτε τις μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)
 Η θήκη μπαταριών βρίσκεται κάτω από το διακόπτη on/off. Πιέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών
προς το πλάι.
 Βάλτε 2 μπαταρίες του τύπου UM3 "AA" 1.5 V. Σιγουρευτείτε για τη σωστή πολικότητα (δείτε το
κάτω μέρος τη θήκς μπαταριών ή την ετικέτα στο εξωτερικό)! Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται
για μεγάλη χρονική περίοδο, παρακαλώ αφαιρέστε τις μπαταρίες προκειμένου να αποτρέψετε τη
διαρροή του οξύ των μπαταριών.
 Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται μαζί.
 Κατόπιν κλείστε το καπάκι μπαταριών.
Σημείωση: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να πετιούνται στα κανονικά εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ
επιστρέψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα κατάλληλα σημεία συλλογής ή στον έμπορο όπου
τους αγοράσατε. Μην ρίχνετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

Λειτουργία
Δημιουργήστε αφρόγαλα
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μόνο φρέσκο γάλα (κατά προτίμηση πλήρες γάλα). Το δοχείο δεν πρέπει
να προθερμανθεί. Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι το δοχείο είναι γεμάτο πιο κάτω από τη μέση καθώς ο
όγκος του γάλακτος θα αυξηθεί πολύ κατά τη διάρκεια του αφρίσματος.
1. Χύστε λίγο γάλα σε ένα κατάλληλο στενό δοχείο (π.χ. ένα ποτήρι).
2. Βυθίστε την σπείρα εντελώς στο γάλα.
3. Προκειμένου να αρχίσει το χτύπημα, παρακαλώ κρατήστε το διακόπτη on/off στο επάνω μέρος της
συσκευής πιεσμένο.
4. Κινήστε τη συσκευή ομαλά πάνω-κάτω μέσα στο δοχείο έως ότου το γάλα αφρίσει αρκετά.
Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι η σπείρα παραμένει πάντα βυθισμένη στο γάλα.
5. Όταν ο διακόπτης απελευθερώνεται η συσκευή κλείνει αυτόματα. Μόνο τότε μπορείτε να
αφαιρέσετε την σπείρα από το δοχείο.
6. Μεταφέρετε τον αφρό στον καφέ χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι.

Με αυτή την συσκευή μπορείτε επίσης να ετοιμάσετε μικρές ποσότητες σάλτσας σαλάτας, μικτά ποτά,
shakes, φραπέ και μαρέγκα.

Καθαρισμός και συντήρηση
Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε την σπείρα και να την καθαρίσετε. Τραβήξτε τη
σπείρα από τη συσκευή.

Παρακαλώ καθαρίστε τη συσκευή αμέσως μετά από τη χρήση κάτω από ζεστό
τρεχούμενο νερό. Είναι επίσης δυνατό να κλείσετε τη συσκευή εν συντομία. Προκειμένου να
αποφύγετε τις πιτσιλιές, κρατήστε τη συσκευή στο νεροχύτη.

Παρακαλώ μην βυθίζετε το περίβλημα στο νερό. Εάν είναι απαραίτητο, σκουπίστε
το περίβλημα με ένα υγρό ύφασμα.

Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε καυστικά ή λειαντικά απορρυπαντικά.


Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο
πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια.
Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!

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.

Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"
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.

