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Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική 

αναφορά. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πριν από τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε τις 

ακόλουθες βασικές προφυλάξεις: 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 

2. Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, 

αντιστοιχεί με τη τάση που αναγράφεται στην ταμπέλα τεχνικών 

χαρακτηριστικών της συσκευής. 

3. Αποφύγετε τη λειτουργία οποιασδήποτε συσκευής εάν έχουν υποστεί ζημίες το 

καλώδιο ή η πρίζα, εάν παρουσιαστούν δυσλειτουργίες, ή εάν υποστεί πτώση ή 

βλάβη. Επιστρέψτε τη συσκευή στο εγγύτερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα  

σέρβις της εταιρείας για έλεγχο, επιδιόρθωση ή ηλεκτρική/μηχανική υποστήριξη. 

4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από 

τον κατασκευαστή, από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από 

ειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος ατυχήματος. 

5. Βγάλτε το μπλέντερ από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε, όταν 

εφαρμόζετε/αφαιρείτε τα εξαρτήματα και πριν το καθαρίσετε. 

6. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή να αγγίζει 

θερμές επιφάνειες. 

7. Μην βυθίζετε το μοτέρ του μπλέντερ σε νερό διότι υπάρχει κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας. 

8. Απαιτείται στενή επιτήρηση όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε παιδιά 

ή άτομα με αναπηρία. 

9. Μην αγγίζετε τα μέρη του μπλέντερ που βρίσκονται εν κινήσει. 

10. Μην εισάγετε εργαλεία ή τα χέρια σας μέσα στο σκεύος ενώ λειτουργεί η 

συσκευή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή ο κίνδυνος 

βλάβης του μπλέντερ. Μπορείτε να εισάγετε σπάτουλα, αλλά μόνο αφού έχετε 

κλείσει το μπλέντερ. 

11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τη θραύση σκληρών και ξηρών υλικών, 

διαφορετικά μπορεί να φθαρεί η λεπίδα. 

12. Χρησιμοποιείστε τη συσκευή μόνον για την ενδεδειγμένη χρήση της.  

13. Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ σε εξωτερικούς χώρους. 

14. Να αποσυνδέετε πάντοτε το μπλέντερ από το ρεύμα όταν το αφήνετε χωρίς 

επίβλεψη, καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και 

το καθάρισμα. 

15. Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάξτε μακριά τους τη συσκευή 
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και το καλώδιό της. 

16. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα με μειωμένες σωματικές, 

αισθητηριακές ή διανοητικές λειτουργίες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν 

επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευθεί ώστε να την χειρίζονται με ασφαλή τρόπο και 

εάν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που ενέχονται στη χρήση της. 

17. Απαγορεύεται να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευή. 

18. Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του μπολ 

έχει ασφαλίσει καλά. 

19. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να 

προκαλέσει τραυματισμό. 

20. Προτού απομακρύνετε το καπάκι από το δοχείο, αφήστε το μπουτόν, 

αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι οι λεπίδες να 

σταματήσουν πλήρως την περιστροφή. 

21. Απομακρύνετε πάντα τις λεπίδες προτού  αφαιρέσετε το περιεχόμενο του 

δοχείου. 

22. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή μετά από κάθε χρήση του 

επεξεργαστή τροφίμων. Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ έχει σταματήσει εντελώς πριν 

την αποσυναρμολόγηση. 

23. Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές, παρακαλούμε να τις χειρίζεστε με 

προσοχή.  

24. Για τον χειρισμό και τον καθαρισμό των λεπίδων, κρατήστε πάντα από την 

ράβδο και όχι από τις αιχμηρές λεπίδες.  

25. Να είστε προσεκτικοί για πιθανό τραυματισμό από κακή χρήση. 

26. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 

 
 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
 
A: Περιγραφή ράβδου μπλέντερ 

 

Περιγραφή του αξεσουάρ ράβδου μπλέντερ (ιδανικό για τεμαχισμό 

Ασφαλίστε 

Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας 

Κουμπί χαμηλής ταχύτητας 

Κουμπί υψηλής 

ταχύτητας(turbo) 

Ράβδος 

Μπλέντερ 

Λεπίδα 

Δοχείο με μεζούρα 

• Χωρητικότητα 700 ml 

• Ιδανικό για μέτρηση υλικών και επεξεργασία 

μικρών ποσοτήτων τροφίμων. 

• Η πλαστική αντιολισθητική βάση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σαν καπάκι στο δοχείο. 

Σημείωση: Το δοχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 

για την ανάδευση τροφίμων, παρακαλούμε καθαρίστε 

αμέσως μετά τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε για 

την αποθήκευση τροφίμων.  
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φρούτων και λαχανικών) 

 

B: Περιγραφή του κοπτήρα   
 

 

 

Περιγραφή του αξεσουάρ – Κοπτήρα (ιδανικός για τεμαχισμό καρότων και 

Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας 

Κουμπί χαμηλής ταχύτητας 

Κουμπί υψηλής 

ταχύτητας(turbo) 

Ασφαλίστε 

Καπάκι δοχείου 

Αποσπώμενη λεπίδα κοπής 

Πολύ αιχμηρές λεπίδες. 

Χειριστείτε τις με προσοχή για αποφυγή 

τραυματισμού. 

Δοχείο (Ιδανικό για την προετοιμασία μικρής 

ποσότητας τεμαχισμένου καρότου ή κρέατος) 

Σημείωση: Το δοχείο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο για την ανάδευση 

τροφίμων, παρακαλούμε καθαρίστε αμέσως 

μετά τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε για την 

αποθήκευση τροφίμων.  

Μοτέρ 
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κρέατος)   

 

 

C: Περιγραφή του αυγοδάρτη  

 

Μοτέρ 

Περιστροφή της μονάδας δεξιά για να 

ασφαλίσετε τον αναδευτήρα 

Ασφαλίστε  

Αυγοδάρτης 

Ιδανικό για την παρασκευή 

μαρέγκας από ασπράδια αυγών. 

 

Δοχείο ανάδευσης 

Ιδανικό για το χτύπημα δυο αυγών τη φορά, 

για την παρασκευή μαρέγκας. 

Σημείωση: Το δοχείο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο για την ανάδευση 

τροφίμων, παρακαλούμε καθαρίστε αμέσως 

μετά τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε για την 

αποθήκευση τροφίμων.  
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Περιγραφή του αξεσουάρ – Αυγοδάρτης (ιδανικό για παρασκευή μαρέγκας) 

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ  
Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρη και δεν έχουν υποστεί ζημιά. Καθαρίστε 

καλά όλα τα αποσπώμενα μέρη σύμφωνα με το κεφάλαιο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ». 

Σημαντικό: Οι λεπίδες και ο δίσκος κοπής είναι πολύ αιχμηρά, χειριστείτε τα με 

προσοχή. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΚΕΥΗΣ  

Επιλέξτε κάποιο από τα αξεσουάρ με βάση την επιθυμητή εργασία 

σας: Α. Ράβδος μπλέντερ Β. Κοπτήριο Γ. Αυγοδάρτης 

A: Πώς χρησιμοποιείτε την αποσπώμενη ράβδο μπλέντερ 

Σημαντικό! Βεβαιωθείτε ότι η ράβδος είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή 

ρεύματος προτού συναρμολογήσετε ή  αποσυναρμολογήσετε τα αξεσουάρ.  

Σημείωση: Η συνεχόμενη λειτουργία της συσκευής χωρίς διακοπή δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας στην υψηλή 

ταχύτητα ανά φορά, πρέπει να είναι πάντα λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Πρέπει 

να διατηρείται ελάχιστος χρόνος παύσης 3 λεπτών μεταξύ δύο συνεχών χρήσεων. 

1. Χρήση του δοχείου ανάμειξης 

1. Για να στερεώσετε την αποσπώμενη ράβδο στο μοτέρ, περιστρέφετε τη ράβδο 

προς τα αριστερά ωσότου ασφαλίσει.  

2. Θα πρέπει να ξεφλουδίζετε ή να αφαιρείτε τυχόν κουκούτσια από τα φρούτα και 

στη συνέχεια τα τεμαχίζετε σε μικρούς κύβους (μεγέθους 15mm x15mm x15mm 

κατά προσέγγιση). Στη συνέχεια, τοποθετείτε τα φρούτα ή λαχανικά μέσα στο 

δοχείο. Συνήθως, πρέπει να προστεθεί μικρή ποσότητα πόσιμου νερού για να 

διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία, η αναλογία της τροφής και του νερού είναι 2: 3. Η 

ποσότητα του μείγματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα του 

δοχείου. 
3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.  

4. Τοποθετείστε την αποσπώμενη ράβδο μέσα στα τρόφιμα και επιλέγετε την 

κατάλληλη ταχύτητα (χαμηλή ταχύτητα και υψηλή ταχύτητα). Για να λειτουργήσει η 

συσκευή, κρατάτε πατημένο το επιλεγμένο μπουτόν. Η ταχύτητα αυξάνεται 

κλιμακωτά καθώς γυρίζετε τον διακόπτη από αριστερά προς τα δεξιά (από χαμηλή 

ταχύτητα). 

Σημείωση: η ρύθμιση ταχύτητας δεν ενδείκνυται όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί 

υψηλής ταχύτητας. 

5. Απελευθερώστε το κουμπί ταχύτητας για να σταματήσει η λειτουργία, μόλις τα 

τρόφιμα έχουν τεμαχιστεί σύμφωνα με την αρέσκειά σας.  
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B: Πώς χρησιμοποιείτε το κοπτήριο  

Η λεπίδα μαχαιριού είναι κυρίως κατάλληλη για τεμαχισμό καρότων ή τεμαχισμό 

κρέατος.  

1. Συναρμολογήστε τη λεπίδα του μαχαιριού πάνω στον άξονα του δοχείου, 

τοποθετείτε πάντα τη λεπίδα μαχαιριού πριν προσθέσετε τα υλικά στο δοχείο. 

2. Αρχικά, κόψτε το καρότο σε μικρά κομμάτια (15mm x 15mm x15mm) και έπειτα 

τοποθετήστε τα στο δοχείο. Μπορείτε επίσης να κόψετε και λάχανο, αρχικά κόβετε 

το λάχανο σε μικρά κομμάτια τα οποία να προσαρμόζουν μέσα στην υποδοχή 

τροφοδοσίας. 

Σημείωση: Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200g για 

κάθε φορά.  

Σημείωση: Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας με υψηλή ταχύτητα ανά φορά δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 20 δευτερόλεπτα.  

4. Το δοχείο και το κοπτήριο χρησιμοποιούνται και για τον τεμαχισμό κρέατος, θα 

πρέπει όμως πρώτα να έχετε αφαιρέσει τυχόν κόκαλα, να τεμαχίζετε το κρέας σε 

μικρούς κύβους, και η ποσότητα να μη ξεπερνάει τα 30γρ.   

Σημείωση: Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 

δευτερόλεπτα.  

5. Τοποθετήστε το καπάκι του δοχείου στο δοχείο. 

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση του, πριν 

ξεκινήσετε τη λειτουργία.  

6. Εισάγετε το κάτω μέρος του κυρίως σώματος στην ειδική υποδοχή που έχει το 

καπάκι του κοπτήριου και στρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη σωστή 

θέση. 

7. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.  

8. Πιέζετε και κρατάτε πατημένο το κουμπί της κατάλληλης ταχύτητας για να τεθεί 

η συσκευή σε λειτουργία. Η ταχύτητα αυξάνεται κλιμακωτά καθώς γυρίζετε τον 

διακόπτη από αριστερά προς τα δεξιά.     

Σημείωση: η ρύθμιση ταχύτητας δεν ενδείκνυται όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί 

γρήγορης ταχύτητας. 

9. Απελευθερώστε το κουμπί ταχύτητας για να σταματήσει η λειτουργία, μόλις τα 

τρόφιμα έχουν τεμαχιστεί σύμφωνα με την αρέσκειά σας.  

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορείτε να εισάγετε φαγητό μέσω 

του στομίου τροφοδοσίας και να πιέσετε εφόσον είναι απαραίτητο. Μη 

χρησιμοποιήσετε ποτέ το δάχτυλό σας για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. 

10. Αφαιρέστε τη μονάδα του μοτέρ από το καπάκι στρέφοντάς τη αριστερόστροφα. 

11. Αφαιρείτε πάντα το εξάρτημα λεπίδων προτού αδειάσετε τα τεμαχισμένα 

τρόφιμα. 

 

C: Πώς χρησιμοποιείτε τον αυγοδάρτη 
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Ο αυγοδάρτης χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή μαρέγκας.      

1. Για να στερεώσετε τον αυγοδάρτη στη μονάδα του μοτέρ, περιστρέφετε το προς 

τα αριστερά ωσότου ασφαλίσει. 

2. Εισάγετε τα ασπράδια στο δοχείο μεζούρα – συνήθως αρκούν δύο ασπράδια. 

3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. 

4.Χαμηλώστε τον αυγοδάρτη μέσα στο δοχείο και επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα 

λειτουργίας. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί και η συσκευή θα τεθεί σε 

λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί χαμηλής ταχύτητας, μπορείτε να 

ρυθμίσετε την ταχύτητα από τον επιλογέα στο πάνω μέρος της συσκευής για 

διαφορετικές ταχύτητες. 

  

Σημείωση: η ρύθμιση ταχύτητας δεν ενδείκνυται όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί 

γρήγορης ταχύτητας. 

Σημείωση: Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας με υψηλή ταχύτητα ανά φορά δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό. 

5. Απελευθερώστε το κουμπί ταχύτητας για να σταματήσει η λειτουργία, μόλις η 

μαρέγκα σας είναι έτοιμη.    

6. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.  

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι η λεπίδα να 

σταματήσει πλήρως την περιστροφή, πριν τον καθαρισμό και την συντήρηση.  

1.  Πλύνετε την αποσπώμενη ράβδο κάτω από τρεχούμενο νερό, αποφεύγοντας τη 

χρήση σκληρών καθαριστικών ή απορρυπαντικών. Μετά τον καθαρισμό της 

αποσπώμενης ράβδου, τοποθετήστε τη σε όρθια θέση έτσι ώστε να απομακρυνθούν 

τυχόν νερά που έχουν εισχωρήσει στο εσωτερικό. Η αποσπώμενη ράβδος δεν πρέπει 

να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.  

Σημείωση: Μη βυθίζετε το  άνω τμήμα  της αποσπώμενης ράβδου-μπλέντερ 

(το σημείο ένωσης με το μοτέρ) σε νερό καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στα 

γρανάζια της συσκευής.  
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2. Πλένετε το δοχείο, την κανάτα, το καπάκι της κανάτας,  τον αναδευτήρα και τη 

λεπίδα σε ζεστό νερό με σαπούνι. Μόνο το δοχείο κοπής ενδείκνυται για πλύσιμο 

στο πλυντήριο πιάτων, τα υπόλοιπα εξαρτήματα καλό είναι να μην πλένονται στο 

πλυντήριο πιάτων διότι το πλαστικό υλικό τους φθείρεται από την παρατεταμένη 

χρήση του καθαριστικού στο πλυντήριο.  

3. Σκουπίζετε τη μονάδα του μοτέρ με ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην την βυθίσετε 

ποτέ σε νερό διότι κινδυνεύετε με ηλεκτροπληξία. 

4. Η μη-ολισθηρή βάση στο κάτω μέρος του δοχείου μπορεί να αποκολληθεί και να 

καθαριστεί, βεβαιωθείτε ότι είναι στη θέση της πριν από την επόμενη χρήση. 

5. Στεγνώστε καλά τα εξαρτήματα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι λεπίδες είναι εξαιρετικά κοφτερές, χρειάζεται προσεκτικός 

χειρισμός. 

Γρήγορο καθάρισμα 

Για γρήγορο καθάρισμα μεταξύ διαφορετικών φάσεων λειτουργίας, βάλτε τη ράβδο 

σε κανάτα μισογεμάτη με νερό και θέστε τη σε λειτουργία για λίγα δευτερόλεπτα. 
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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 αποβλήτων που ορίζουν οι 

δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.  

Η διαφοροποιημένη (χωριστή) διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών 

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση, καθώς και 

την ανακύκλωση των 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. 

 


