• SWING ΜΙΞΕΡ ΜΕ ΠΕΡΙΣΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΔΟ
ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ

• SWING MIXER WITH ROTATING BOWL - USE INSTRUCTIONS
• BATTEUR AVEC BOL ROTATIF - MANUEL D’INSTRUCTIONS
• HANDMIXER MIT EDELSTAHL RÜHRSCHÜSSEL
BETRIEBSANLEITUNG
• BATIDORA CON BOL GIRATORIO
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cod.: 90.347

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
1. Κπξίσο ζώκα ζπζθεπήο
2. Κνπκπί turbo
3. Γηαθόπηεο ηαρύηεηαο
4. Κνπκπί απειεπζέξσζεο
εμαξηεκάησλ
5. Γάληδνη δύκεο
6. Αλαδεπηήξεο
7. Σπάηνπια

8. Πεξηζηξεθόκελν κπνι
9. Γίζθνο αλάκεημεο
10. Κνπκπί απειεπζέξσζεο βάζεο ζηήξημεο
11. Βάζε ζηήξημεο
12. Κνπκπί απειεπζέξσζεο κίμεξ
13. Βάζε κίμεξ

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ
Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή θαη
θπιάμηε ηηο καδί κε ηελ εγγύεζε, ηελ απόδεημε θαη, εάλ είλαη εθηθηό, ην θνπηί
καδί κε ηα πιηθά εζσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο. Δάλ δώζεηε ηε ζπζθεπή ζε άιινλ,
παξαθαιώ παξαδώζηε ηνπ θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο.
Η ζπζθεπή είλαη ζρεδηαζκέλε απνθιεηζηηθά γηα ηδησηηθή ρξήζε θαη γηα ηνλ
πξνβιεπόκελν ζθνπό. Απηή ε ζπζθεπή δελ είλαη θαηάιιειε γηα εκπνξηθή
ρξήζε. Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε ζε εμσηεξηθό ρώξν. Κξαηήζηε ηε καθξηά από
πεγέο ζεξκόηεηαο, απεπζείαο ειηαθό θσο, πγξαζία (πνηέ κε ηε βπζίζεηε ζε
νπνηνδήπνηε πγξό) θαη αηρκεξέο γσλίεο. Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κε
βξεγκέλα ρέξηα.
Δάλ ε ζπζθεπή έρεη πγξαζία ή είλαη βξεγκέλε, απνζπλδέζηε ηελ από ηελ
πξίδα άκεζα.
Όηαλ ηελ θαζαξίδεηε ή ηελ απνζεθεύεηε, απελεξγνπνηήζηε ηελ θαη πάληνηε
βγάδεηε ην θηο από ηελ πξίδα (ηξαβήμηε απεπζείαο ην θηο θαη όρη ην θαιώδην)
όηαλ ε ζπζθεπή δε ρξεζηκνπνηείηαη θαη αθαηξείηε ηα θνπκπσκέλα εμαξηήκαηα.
Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ρσξίο επίβιεςε. Δάλ θύγεηε από ηνλ ρώξν
πάληα ζα πξέπεη λα ηελ απελεξγνπνηείηε. Αθαηξέζηε ην θηο από ηελ πξίδα.
Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηε ζπζθεπή θαη ην θαιώδην γηα αιινηώζεηο. Με
ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή εάλ θαηαζηξαθεί.
Μελ επηρεηξήζεηε λα επηζθεπάζεηε ηε ζπζθεπή κόλνη ζαο. Πάληνηε
επηθνηλσλείηε κε εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό. Γηα λα απνθύγεηε ηελ έθζεζε ζηνλ
θίλδπλν, αληηθαζηζηάηε ην αιινησκέλν θαιώδην κόλν ζηνλ θαηαζθεπαζηή,
ζηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ ή από θαηαξηηζκέλν ηερληθό θαη κε θαιώδην ίδηνπ
ηύπνπ.
Χξεζηκνπνηείηε κόλν απζεληηθά αληαιιαθηηθά.
Πξνζέμηε ηδηαίηεξα ηηο παξαθάησ «Δηδηθέο Οδεγίεο Αζθαιείαο».
Παηδηά θαη Δπάισηεο νκάδεο
Γηα λα εμαζθαιίζεηε ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ, παξαθαιώ θπιάμηε όια ηα
πιηθά ζπζθεπαζίαο (πιαζηηθέο ζαθνύιεο, θνπηηά, πνιπζηπξέλην θηι) καθξηά
ηνπο.








Εηδηθέο Οδεγίεο Αζθαιείαο
Μελ αγγίδεηε ηα θηλνύκελα κέξε ηεο ζπζθεπήο θαη πεξηκέλεηε
πάληνηε λα ζηακαηήζεη.
Καηά ηε ιεηηνπξγία, ηα αληηθείκελα όπσο θνπηάιηα,
ζπάηνπιεο δύκεο ή ηα ρέξηα ζαο δε ζα πξέπεη λα αγγίμνπλ
πνηέ ηνπο πεξηζηξεθόκελνπο αλαδεπηήξεο ή ηνπο γάληδνπο
δύκεο! Πξνζνρή – θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνύ!
Πξηλ αιιάμεηε ηα εμαξηήκαηα, ε ζπζθεπή πξέπεη λα
απνζπλδεζεί από ηελ πξίδα!
Παξαθαιώ ρξεζηκνπνηείηε κόλν ηα εμαξηήκαηα πνπ
ζπληζηώληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Άιια εμαξηήκαηα
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θσηηά, ειεθηξνπιεμία θαη/ή
ηξαπκαηηζκό.
Γηα λα απνθεπρζεί ην πηηζίιηζκα, πάληνηε βπζίδεηε ηα








εμαξηήκαηα πιήξσο κέζα ζην θαγεηό πνπ ζα αλακείμεηε
πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή.
Μόλν αλακείμηε ή ρηππήζηε ην θαγεηό κε απηήλ ηε ζπζθεπή.
Με ιεηηνπξγείηε ην κίμεξ γηα πεξηζζόηεξα από 5 ιεπηά! Μεηά
ηελ πάξνδν απηνύ ηνπ ρξόλνπ, αθήζηε ηε ζπζθεπή λα
θξπώζεη γηα πεξίπνπ 10 ιεπηά πξηλ ηε ρξεζηκνπνηήζεηε
μαλά.
Η ζπζθεπή είλαη ζρεδηαζκέλε κόλν γηα κηθξέο πνζόηεηεο! Γη’
απηό ζα πξέπεη λα γεκίδεηε ην δνρείν κέρξη ην κέγηζην πνπ
αλαγξάθεηαη.
Με ζπλδέεηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα ρσξίο θνπκπσκέλα
εμαξηήκαηα.
Με κεηαθηλείηε ή ζεθώλεηε ηε ζπζθεπή θαηά ηε ρξήζε.
Πάληνηε απελεξγνπνηείηε ηελ πξώηα θαη κεηά απνζπλδέζηε
ηελ από ηελ πξίδα. Μεηαθέξεηε ηε ζπζθεπή πάληνηε θαη κε
ηα δύν ρέξηα!

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΥΡΗΗ
Πξνεηνηκάδνληαο ην κίμεξ ρεηξόο
1. Δηζαγάγεηε ηνπο γάληδνπο δπκώκαηνο/αλαδεπηήξεο ζηελ θεθαιή ηνπ
κίμεξ (Σρ.1)
2. Βεβαησζείηε όηη νη γάληδνη δπκώκαηνο/αλαδεπηήξεο είλαη θιεηδσκέλνη ζηε
ζσζηή ζέζε (Σρ.2)
Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην κίμεξ κε ηε βάζε, εηζαγάγεηε ηνπο γάληδνπο
δπκώκαηνο/ αλαδεπηήξεο ζηηο πιαζηηθέο ππνδνρέο, εμαζθαιίδνληαο όηη
επζπγξακκίδνληαη κε ηηο ππνδνρέο ζηελ θεθαιή.
Τα εμαξηήκαηα κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ κόλν κε ηελ ηαρύηεηα ζηε ζέζε «0».
Πξνεηνηκάδνληαο ην επηηξαπέδην κίμεξ
1. Πηέζηε ην θνπκπί απειεπζέξσζεο βάζεο ζηήξημεο, ζεθώζηε ηε βάζε.
Τνπνζεηήζηε ην κπνι πάλσ ζηε βάζε (Σρ.3, Σρ.4)
2. Τνπνζεηήζηε ηνλ δίζθν αλάκεημεο πάλσ ζηε βάζε, κεηά πηέζηε ην
θνπκπί απειεπζέξσζεο ηεο βάζεο, πηέζηε πξνο ηα θάησ ηε βάζε (Σρ.5,
Σρ.6, Σρ.7).
3. Κξαηήζηε θαη πηέζηε πάλσ ζηε βάζε ην κίμεξ κέρξη λα θνπκπώζεη
ζσζηά (Σρ.8, Σρ.9).
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ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Υξήζε ηνπ επηηξαπέδηνπ κίμεξ
1. Πηέζηε ην θνπκπί απειεπζέξσζεο βάζεο, ζεθώζηε ηε βάζε.
2. Τνπνζεηήζηε ηα πιηθά κέζα ζην κπνι θαη ζηε ζπλέρεηα ζηεξεώζηε ην
κπνι ζην κίμεξ.
3. Πηέζηε ην θνπκπί απειεπζέξσζεο βάζεο κε ην έλα ρέξη θαη έπεηηα πηέζηε
ηε βάζε/κίμεξ κε ην άιιν ρέξη.
4. Σπλδέζηε ζηελ πξίδα.

5. Σηξίςηε ηνλ δηαθόπηε ηεο ηαρύηεηαο πξνο ηα πίζσ γηα λα επηιέμεηε ηελ
ηαρύηεηα πνπ ζέιεηε (ε πξώηε θνπθίδα ζην κίμεξ είλαη ε ρακειόηεξε
ηαρύηεηα). Όζν ην κείγκα πήδεη, αλεβάδεηε ηελ ηαρύηεηα.
Δάλ ε ζπζθεπή επηβξαδύλεη, αλεβάζηε ηελ ηαρύηεηα.
Πηέζηε ην θνπκπί turbo γηα λα ιεηηνπξγεί ην κίμεξ ζηε κέγηζηε ηαρύηεηα.
Τν κνηέξ ζα ιεηηνπξγεί όζν ην θνπκπί είλαη παηεκέλν.
6. Όηαλ ην κείγκα θηάζεη ζηελ επηζπκεηή ζύζηαζε, ζηξίςηε ηνλ δηαθόπηε
ζηε ζέζε «0» θαη ζεθώζηε ηελ βάζε/κίμεξ.
Ίζσο είλαη απαξαίηεην λα καδεύεηε ην κείγκα από ηα ηνηρώκαηα ηνπ
κπνι θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα λα βνεζήζεηε ηελ αλάκεημε.
7. Γηα λα αθαηξέζεηε ηα εξγαιεία, βεβαησζείηε όηη ν δηαθόπηεο ηαρύηεηαο
είλαη ζηελ ζέζε «0» θαη απνζπλδέζηε ην κίμεξ από ηελ πξίδα. Κξαηήζηε
ηα εμαξηήκαηα θαη πηέζηε ην θνπκπί απειεπζέξσζήο ηνπο.
πκβνπιέο
Όηαλ θαζαξίδεηε ηνπο αλαδεπηήξεο, ρξεζηκνπνηήζηε βνύηπξν ή καξγαξίλε ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξηλ ηε ρξήζε.
Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα κε κηθξέο πνζόηεηεο, ρξεζηκνπνηήζηε ην κίμεξ
ρεηξόο ρσξίο ηε βάζε.
Μεγάιεο πνζόηεηεο θαη περηά κείγκαηα κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ πεξηζζόηεξν
ρξόλν αλάκεημεο.
Δάλ ζέιεηε λα αλακείμεηε κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο ή βαξύηεξα κείγκαηα,
αθαηξέζηε ην κίμεξ από ηε βάζε θαη ρξεζηκνπνηήζηε κεγαιύηεξν κπνι.

ΚΑΘΑΡΙΜΟ
 Πξηλ θαζαξίζεηε ηνλ εμνπιηζκό, πάληνηε απνζπλδέζηε ην κίμεξ από ηελ
πξίδα.
 Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο θπξίσο ζπζθεπήο, ρξεζηκνπνηήζηε κόλν λσπό
παλί.
 Γε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα βπζηζηεί ε ζπζθεπή ζε λεξό γηα λα
θαζαξηζηεί.
 Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε δξαζηηθά θαζαξηζηηθά!
 Αθαηξνύκελα εμαξηήκαηα πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ην κείγκα
(εμαξηήκαηα δπκώκαηνο θαη κπνι) κπνξνύλ λα θαζαξηζηνύλ ζην ρέξη.
 Με ρξεζηκνπνηήζεηε πνηέ ζπξκάηηλν ζθνπγγάξη, βνύξηζα ή ρισξίλε γηα
λα θαζαξίζεηε ην αλνμείδσην κπνι ζαο.

ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Τξνθνδνζία: 220-240V, 50Hz
Ιζρύο: 300W

Γηα θάζε ιόγν βειηίωζεο, ε Beper δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα
ηξνπνπνηήζεη ή λα βειηηώζεη ην πξνϊόλ ρωξίο εηδνπνίεζε.
Η επξσπατθή νδεγία 2011/65/EU ζρεηηθά κε ηα Απόβιεηα εηδώλ
Ηιεθηξηθνύ θαη Ηιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΗΗΔ) απαηηεί νη παιηέο
νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο λα κελ απνξξίπηνληαη ζηνπο ηππηθνύο
δεκνηηθνύο θάδνπο ζθνππηδηώλ. Οη παιηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα
ζπιιέγνληαη μερσξηζηά ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε αμηνπνίεζε θαη ε αλαθύθισζε ησλ
πιηθώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη λα κεηώλεηαη ε επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ
θαη ζην πεξηβάιινλ. Τν ζύκβνιν ηνπ θάδνπ κε ην Χ ζαο ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζή
ζαο όηαλ πεηάηε ηε ζπζθεπή λα ζπιιέγεηαη μερσξηζηά.

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΓΤΗΗ
Απηή ε ζπζθεπή έρεη ειεγρζεί ζην εξγνζηάζην. Από ηελ εκέξα αγνξάο ηζρύεη εγγύεζε 24 κελώλ γηα
ειαηηώκαηα πιηθώλ θαη θαηαζθεπήο. Γηα ηε ρξήζε ηεο εγγύεζεο ζα πξέπεη λα επηδείμεηε ηελ απόδεημε
αγνξάο καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο.
Η εγγύεζε ηζρύεη κόλν κε ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο θαη ηελ απόδεημε αγνξάο πνπ απνδεηθλύεη
ηελ εκεξνκελία αγνξάο θαη ην κνληέιν ηεο ζπζθεπήο.
Γηα ηερληθή ππνζηήξημε, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε απεπζείαο κε ηνλ έκπνξν ή ηα θεληξηθά καο, ώζηε λα
δηαηεξήζεηε ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ΝΑ ΜΗΝ αθπξώζεηε ηελ εγγύεζε.
Όξνη εγγύεζεο
Δάλ ε ζπζθεπή παξνπζηάζεη θάπνην πξόβιεκα ιόγσ ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο ή/θαη πιηθνύ θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, εγγπόκαζηε δσξεάλ επηζθεπή ππό ηνλ όξν όηη:





Η ζπζθεπή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά θαη γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη
Η ζπζθεπή δελ έρεη παξαπνηεζεί, αιιηώο δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί.
Θα επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο.
Τπρόλ θπζηθή θζνξά ηεο ζπζθεπήο ιόγσ ρξήζεο δελ ζα θαιπθζεί από ηελ παξνύζα εγγύεζε.
Καη’ επέθηαζε, νπνηνδήπνηε θνκκάηη πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπάζεη από αηύρεκα ή κέξε πνπ
θαηαλαιώλνληαη κε εκθαλή ζεκάδηα θζνξάο (όπσο ιάκπεο, κπαηαξίεο, κέξε πνπ παξάγνπλ
ζεξκόηεηα…)θαη ηα αηζζεηηθά θνκκάηηα εμαηξνύληαη από ηελ εγγύεζε, θαζώο θαη θάζε αιινίσζε πνπ
πξνθύπηεη από ηε κε εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ρξήζεο, από ηελ ακέιεηα θαηά ηε ρξήζε θαη/ή ηε ζπληήξεζε
ηεο ζπζθεπήο, ηελ απξνζεμία, ηε ιάζνο ή αθαηάιιειε εγθαηάζηαζε, ηε δεκηά θαηά ηε κεηαθνξά θαη
νπνηαδήπνηε άιιε δεκηά πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή.
Γηα θάζε βιάβε πνπ δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί εληόο ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο, ε ζπζθεπή ζα αληηθαζίζηαηαη
δσξεάλ.
Σε θάζε πεξίπησζε, εάλ ην ηκήκα πξνο αληηθαηάζηαζε ιόγσ ειαηηώκαηνο, ζξαύζεο ή δπζιεηηνπξγίαο είλαη
έλα αμεζνπάξ θαη/ή έλα αθαηξνύκελν κέξνο ηνπ πξντόληνο, ε Beperδηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη
κόλν ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη όρη όιν ην πξντόλ.
Σερληθή ππνζηήξημε
Αθόκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο πάληα ζα επηθεληξσλόκαζηε ηελ επηζθεπή ειαηησκαηηθώλ ζπζθεπώλ.
Γηα ηερληθή ππνζηήξημε θαη/ή επηζθεπέο κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε απεπζείαο
ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν ζηε ρώξα ζαο ή κε ην Τκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ ηεο Beper ζην
email assistenza@beper.com, ην νπνίν ζα πξνσζήζεη ην αίηεκά ζαο ζηνλ αληηπξόζσπν ηεο ρώξαο ζαο

Αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ Ελλάδασ:

Τηλ: 2314400428

