
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

Μοντέλο: R-5525 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτές τις 
οδηγίες. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

 
 

Speed Selector: Ρυθμιστής ταχύτητας 

Turbo button: Μπουτόν Turbo 

Mixer: Μίξερ 

Upper bracket button: Επάνω μπουτόν βραχίονα 

Upper bracket:  Επάνω βραχίονας 

Base button: Μπουτόν βάσης 

Bowl: Κάδος 

Base:  Βάση 

Mounting hole of mixing fork: Τρύπα συναρμολόγησης του πιρουνιού ανάμειξης 

Eject handle: Λαβή αναδευτήρα 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Μοντέλο: R-5525 

Τάση: 220-240V- 50Hz 

Ισχύς: 500W 

 

 

 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 

• Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά. 

• Ελέγξτε την τοπική τάση της εγκατάστασης, εάν είναι η ίδια με την 
ένδειξη της ετικέτας. 

• Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, αφαιρέστε οποιαδήποτε 
προστατευτική ταινία ή αυτοκόλλητο από τη συσκευή. 

• Αυτή η συσκευή δεν είναι για επαγγελματική χρήση. Θα πρέπει να 
ακολουθήσετε τα ζητούμενα διαλείμματα. Ανατρέξτε στην ετικέτα 
βαθμολόγησης για τον μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης. Τα 
διαλείμματα πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν δεν 
ακολουθήσετε τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα. 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Συναρμολόγηση των αναδευτήρων για ανακάτεμα και για ζύμωμα 

 

 

 
 



• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης και ο 
ρυθμιστής ταχύτητας βρίσκεται στη θέση "0" έτσι ώστε η συσκευή να 
είναι απενεργοποιημένη και επίσης να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
αποσυνδεδεμένη. 

• Εισαγάγετε τους αναδευτήρες για ανακάτεμα ή για ζύμωμα κάτω από 
το σώμα του μίξερ και γυρίστε ελαφρά μέχρι να ακούσετε έναν ήχο 
κτυπήματος. Τραβήξτε προσεκτικά τα εξαρτήματα για να ελέγξετε αν 
έχουν τοποθετηθεί σωστά. 

• Κατά την τοποθέτηση των αναδευτήρων για ζύμωμα, κοιτάξτε το 
σημάδι στα ανοίγματα. Τοποθετήστε τον αναδευτήρα για ζύμωμα με 
δακτύλιο στην βάση με το γρανάζι. 

• Πιέστε το μπουτόν εξόδου στο πάνω μέρος του μίξερ για να 
απελευθερώσετε τα εργαλεία. 

 
 
 

Συναρμολόγηση του μίξερ στη βάση με το μπολ 

 
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και 

αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος. 
• Συναρμολογήστε τους αναδευτήρες ανακατέματος/ ζυμώματος πριν 

συναρμολογήσετε τη βάση και το μπολ. 
• Βάλτε το βραχίονα της βάσης σε οριζόντια θέση και τοποθετήστε τη 

συσκευή μέσα σε αυτήν. Πατώντας στο πίσω μέρος της συσκευής, η 
συσκευή μπορεί να στερεωθεί σφιχτά πάνω στο βραχίονα της βάσης. 

• Συνδέστε το τροφοδοτικό και επιλέξτε χαμηλή ταχύτητα. Το μπολ 
γυρίζει αυτόματα. 

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη πρίζα όταν θέλετε να 
αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή από τη βάση. 

• Αφαιρέστε τη συσκευή από τη βάση πιέζοντας το κουμπί 
απελευθέρωσης και ανασηκώνοντας ελαφρά τη συσκευή. 

 
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
 

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

   1 
   Αυτή είναι μια καλή ταχύτητα εκκίνησης για υγρές και μαλακές τροφές όπως το αλεύρι, το 
βούτυρο και οι πατάτες. 

   2    Η καλύτερη ταχύτητα για να ξεκινήσετε υγρά συστατικά, για την ανάμειξη dressing σαλατών. 

3    Για ανάμειξη κέικ και γρήγορα ψωμιά. 

4    Για αφράτο χτύπημα βουτύρου και ζάχαρης, άψητης καραμέλας, γλυκών, κ.α. 

5 
 Για να ανακατέψετε αυγά, μαγειρεμένο γλάσο, χτυπημένες πατάτες, κρέμα γάλακτος, 
επιδόρπια υψηλού ιξώδους, κ.α. 

TURBO Ίδια ταχύτητα με το “5” 

 

 

 



 Όταν αναμειγνύετε αλεύρι, ξεκινήστε με την ταχύτητα 1 για περίπου 30-60 
δευτερόλεπτα, για να αποφύγετε το πιτσίλισμα του αλευριού. Στη συνέχεια 
αλλάξτε σε ταχύτητα 5 για συνεχή ανάμειξη έως ότου η ζύμη να είναι έτοιμη. 
 Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στη μέγιστη ταχύτητα, πατήστε το 
διακόπτη turbo (μόνο όταν ο διακόπτης ταχύτητας βρίσκεται στη θέση 1 έως 
5). 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1. Μετά από 5 λεπτά συνεχούς χρήσης, αφήστε λίγα λεπτά ανάπαυσης 
πριν από την επόμενη χρήση. 

2. Μην λειτουργείτε περισσότερα από 5 λεπτά ταυτόχρονα. 
3. Στην περίπτωση των 500 W, πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το 

όριο χρόνου συνεχούς εργασίας στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. 
Μετά την πρώτη χρήση, απαιτείται λίγη ώρα ανάπαυσης πριν τη 
δεύτερη χρήση. 

 
 
 

 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν τον 

καθαρισμό. 
2. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με επιθέματα από χαλύβδινο μαλλί ή 

λειαντικά υλικά. 
3. Για να καθαρίσετε τους επίμονες λεκέδες, συνιστάται νάιλον, μαξιλάρι 

από πολυεστέρα ή ένα πινέλο με καθαριστικό πάστας. 
4. Μετά από κάθε χρήση, πλύνετε το δοχείο ανάμειξης, τους αναδευτήρες 

ανακατέματος και ζυμώματος σε ζεστό σαπουνόνερο. Στη συνέχεια, 
ξεπλύνετε και στεγνώστε τα εργαλεία. 

 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

• Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά παρεχόμενα αξεσουάρ. 
• Η τάση ρεύματος που επισημαίνεται στη συσκευή πρέπει να αντιστοιχεί 

στην τοπική τάση. 
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκτός εάν είναι πλήρως 

συναρμολογημένη. 
• Αυτό το μίξερ προορίζεται μόνο για εσωτερική και οικιακή χρήση. Δεν 

είναι για υπαίθρια, εμπορική και βιομηχανική χρήση. 
• Μη βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα είδη 

υγρών και μην ρίχνετε νερό επάνω σε αυτό για να αποφύγετε 
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς. 

• Για να προστατεύσετε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πιέζετε 
ξένα αντικείμενα όπως καρφίτσες και σύρματα σε οποιαδήποτε 
ανοίγματα. 



• Μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα, αντ 

'αυτού τραβήξτε το φις. 

• Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε το βύσμα με 

βρεγμένα χέρια. 

• Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

αφαιρέστε το φις από την πρίζα. 

• Μην αφήνετε τον κινητήρα ή άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα να εκτεθούν 

στο νερό. 

• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν ηλεκτρικό εξοπλισμό 

χωρίς την επίβλεψη των ενηλίκων. 

• Εκπαιδεύστε τα παιδιά σχετικά με τους κανόνες κινδύνου και 

ασφάλειας που σχετίζονται με τη λειτουργία του ηλεκτρικού 

εξοπλισμού. 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα 
αστικά απορρίμματα. 
Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν 
οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. 
Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή 
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την 
ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία 
αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και 
πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν 
φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 


