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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές οδηγίες
ασφαλείας:
1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
που αναγράφονται στην ετικέτα της.
2. Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας ρεύματος της χώρας συμφωνεί με αυτήν που
φαίνεται στην ετικέτα της συσκευής.
3. Η πρίζα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη για να εφαρμόζει σωστά το φις της συσκευής.
4. Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και όχι σε
εξωτερικούς.
5. Προστατέψτε το προϊόν από την έκθεση σε υπερβολική σκόνη και υγρασία.
6. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της συσκευής πέραν της περιγραφόμενης θα οδηγήσει σε
κινδύνους όπως βραχυκύκλωμα, φωτιά ή άλλους. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του
προϊόντος με οποιονδήποτε τρόπο και το περίβλημα δεν πρέπει να ανοιχτεί, αλλιώς η
συσκευή δεν θα είναι πλέον σε συμμόρφωση με την κατηγορία ασφαλείας της.
7. Ποτέ μην συνδέετε-αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
8. Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο του ρεύματος. Πάντα τραβάτε
το φις.
9. Κατά την Εγκατάσταση/Καθαρισμό, παρακαλώ προσέξτε να μην πιέζεται το καλώδιο και
να μην υποστεί ζημιά.
10. Πάντοτε να αφαιρείτε το καλώδιο και να το αφήνετε να κρυώσει:
 Πριν αποθηκεύσετε τη μονάδα
 Πριν κάνετε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης
 Μετά τη χρήση
 Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα
11. Καθαρίστε το κυρίως σώμα με ελαφρώς νωπό πανί.
12. Ποτέ μην αντικαθιστάτε καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά μόνοι σας.
13. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και άτομα
με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή χρήση της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που
εμπεριέχονται.
14. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
15. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν
είναι άνω των 8 ετών και με επίβλεψη.
16. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
17. Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ξεχωριστό χρονόμετρο ή
τηλεχειριστήριο.
18. Εάν το καλώδιο της συσκευής καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένο
προσωπικό ώστε να αποφευχθεί βλάβη.
19. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με επιφάνειες που
εκπέμπουν υπερβολική θερμότητα.
20. Εάν θεωρήσετε ότι η ασφαλής λειτουργία της συσκευής δεν είναι πλέον εφικτή, παρακαλώ
σιγουρευτείτε ότι το προϊόν θα αποσυνδεθεί και δε θα χρησιμοποιηθεί ξανά. Η ασφαλής
λειτουργία της συσκευής δεν είναι πλέον εφικτή, εάν:
 το προϊόν ή το καλώδιο έχουν καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο
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 το προϊόν δε λειτουργεί πια
 έχει αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ακατάλληλες συνθήκες
 υποστεί μεγάλη ζημιά κατά τη μεταφορά
21. Μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή το φις ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά.
22. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, ασφαλή και στεγνή
Ειδικές προφυλάξεις
1. Απενεργοποιήστε/βγάλτε από την πρίζα τη συσκευή πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή αγγίξετε
κινούμενα μέρη.
2. Ποτέ μην αγγίζετε τις λεπίδες ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
3. Κρατήστε μακριά από τα κινούμενα μέρη δάχτυλα, μαλλιά, ρούχα και εργαλεία.
4. Ποτέ μην αλέθετε καυτό λάδι ή λίπος.
5. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα περάν των αυθεντικών.
6. Μην αφήνετε σε λειτουργία το ραβδομπλέντερ για περισσότερο από 1 λεπτό τη φορά·
αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να το επαναλειτουργήσετε – υπάρχει κίνδυνος
υπερθέρμανσης.
Πολυκόφτης
1. Χρειάζεται προσοχή κατά τον χειρισμό της λεπίδας, ειδικά όταν αφαιρείτε τη λεπίδα από το
δοχείο, αδειάζετε το δοχείο και κατά τον καθαρισμό, μην αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες.
2. Αφαιρείτε τη λεπίδα του πολυκόφτη πριν τον καθαρισμό.
3. Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι πριν σταματήσει εντελώς να περιστρέφεται η λεπίδα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
A: Κουμπιά ταχύτητας
B: Λαβή
C: Ράβδος μπλέντερ (αφαιρούμενη)
D: Καπάκι πολυκόφτη
E: Λεπίδα πολυκόφτη
F: Δοχείο
G: Αυγοδάρτης
H: Βάση αυγοδάρτη
Τρόπος χρήσης ράβδου
1. Στρίψτε τη ράβδο πάνω στη βάση αντίθετα από τη φορά του ρολογιού μέχρι να ασφαλίσει.
2. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα
3. To σκεύος που κάνουμε την άλεση δε θα πρέπει να είναι γεμάτο περισσότερο από τα 2/3
για να αποφευχθεί υπερχείλιση.
4. Πάντοτε αλέθετε με τη ράβδο τρόφιμα μαζί με νερό ή άλλο υγρό.
5. Μην το χρησιμοποιείτε για να αλέσετε σκέτα σκληρά τρόφιμα, όπως κόκκους καφέ,
παγάκια, ζάχαρη, δημητριακά, σοκολάτα κ.τ.λ.
6. Μη λειτουργείτε το μπλέντερ για περισσότερο από 1 λεπτό τη φορά, αφήστε να περάσουν
μερικά λεπτά μέχρι να το ξαναχρησιμοποιήσετε.
7. Όταν αφαιρείτε τη ράβδο από τη συσκευή, σιγουρευτείτε ότι δεν είναι στην πρίζα.
8. Η λεπίδα της είναι αιχμηρή· χειριστείτε την με προσοχή για να αποφύγετε οποιοδήποτε
τραυματισμό.
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Τρόπος χρήσης αυγοδάρτη
1. Στρίψτε τον αυγοδάρτη πάνω στη βάση αντίθετα από τη φορά του ρολογιού μέχρι να
ασφαλίσει.
2. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.
3. Μετά τη χρήση, παρακαλώ πατήστε τον διακόπτη για να αποφύγετε το πιτσίλισμα από τα
υγρά και το λέρωμα του τραπεζιού και των ρούχων σας.
4. Λειτουργείτε τον αυγοδάρτη όχι για περισσότερο από 1 λεπτό τη φορά, αλλιώς το μοτέρ θα
καεί εάν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα.
5. Πάντοτε αποσυνδέετε την συσκευή μετά τη χρήση ή τον καθαρισμό.
Τρόπος χρήσης πολυκόφτη
1. Τοποθετήστε το εξάρτημα της λεπίδας στο κέντρο του δοχείου, πάνω στον πείρο.
2. Τοποθετήστε το τρόφιμο στο δοχείο πολυκόφτη, όπως κρέας, τυρί, κρεμμύδια, βότανα,
σκόρδο, καρότα, αμύγδαλα κτλ.
3. Κλείστε το καπάκι του δοχείου.
4. Εφαρμόστε το μοτέρ πάνω στο καπάκι του πολυκόφτη και συνδέστε το στην πρίζα.
5. Πιέστε τον διακόπτη για να θέσετε σε λειτουργία τον πολυκόφτη. Κατά την λειτουργία
κρατάτε με το ένα χέρι τη μονάδα του μοτέρ και με το άλλο το δοχείο.
6. Μετά τη χρήση, βγάλτε από την πρίζα τη συσκευή, αφαιρέστε το μοτέρ από το καπάκι και
στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι.
7. Προσεκτικά τραβήξτε έξω τις λεπίδες. Χειριστείτε τις με προσοχή γιατί είναι αιχμηρές.
8. Αφαιρέστε την πολτοποιημένη τροφή από τον πολυκόφτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος επεξεργασίας του τροφίμου δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό τη
φορά. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά προτού τον επαναθέσετε σε λειτουργία.
Τρόπος καθαρισμού
1. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Καθαρίστε το κυρίως σώμα της συσκευής με νωπό πανί. Μη βυθίσετε το μοτέρ σε
οποιοδήποτε υγρό.
3. Τα εξαρτήματα του πολυκόφτη μπορούν να πλυθούν κάτω από τη βρύση αλλά μην τα
βυθίσετε στο νερό.
4. Καθαρίστε τις λεπίδες αμέσως μετά τη χρήση για να αποφύγετε την ανάπτυξη βακτηρίων.
Προσέξτε τις λεπίδες γιατί είναι πολύ αιχμηρές!
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση: 220-240VΣυχνότητα: 50/60Hz
Ισχύς εισόδου: 250W
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Διαχείριση Απορριμμάτων
Το σύμβολο που βρίσκεται εδώ και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν
είναι κατηγοριοποιημένο ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν
θα πρέπει να απορρίπτεται όταν πάψει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα
οικιακά και εμπορικά απορρίμματα. Η ευρωπαϊκή οδηγία (2012/19/EU)
σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι
σε ισχύ για την ανακύκλωση προϊόντων με τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων
μεθόδων επαναφοράς και ανακύκλωσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο
περιβάλλον, να εξουδετερωθούν πιθανές βλαβερές ουσίες και να αποφευχθεί η αύξηση
των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες πάνω στην
ορθή απόρριψη Ηλεκτρικού ή Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
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