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Οδηγίες Χρήσης 

Μπλέντερ “Titanium Pro” R-5335 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσεως πριν 

χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για 

μελλοντική χρήση. 

• Προτού συνδέσετε το μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας 

εγκατάστασης αντιστοιχεί με αυτή που αναγράφεται στην ταμπέλα των 

τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. Εάν δεν αντιστοιχούν, 

επικοινωνήστε με τον πωλητή σας και μην χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ. 

• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν 

δοθεί οδηγίες που αφορούν τη σωστή χρήση της συσκευής από κάποιο 

άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.  

• Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά για να διασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή. 

• Μη χρησιμοποείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο, το βύσμα ή άλλα εξαρτήματα 

έχουν υποστεί ζημιά 

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν 

ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

• Μην αγγίζετε το σωλήνα τροφοδοσίας με τα δάχτυλά σας ή με άλλο 
αντικείμενο ενώ λειτουργεί η συσκευή. Μόνο ο ωθητήρας πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. 

• Μην αφαιρείτε την κανάτα όταν η συσκευή λειτουργεί. 

• Μην αγγίζετε τις μικρές κοφτερές λεπίδες που βρίσκονται βιδωμένες στις 

λεπίδες πάνω στη βάση του δοχείου. 

• Ξεσυνδέστε το μπλέντερ από τη βασική παροχή ρεύματος μετά από κάθε 

χρήση. 
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• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει καταστραφεί θα πρέπει να αντικατασταθεί 

από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σέρβις ή από 

παρόμοιας ειδικότητας άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

• Η θερμοκρασία του νερού δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τους 60℃ όταν 

καθαρίζετε τη συσκευή. 

• Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή για πολλή ώρα, γιατί τα εσωτερικά μέρη 

κινδυνεύουν να φθαρούν. 

• Μη βυθίζετε ολόκληρη τη συσκευή ή μέρη αυτής μέσα στο νερό. 

• Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν πιάνετε τις κοφτερές λεπίδες του 

μπλέντερ, όταν αδειάζετε το γυάλινο μπολ και κατά τη διάρκεια του 

πλύσιματός του. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η περιστρεφόμενη βάση στήριξης λεπίδων 

έχει καταστραφεί. 

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεσυνδέστε από την παροχή ρεύματος πριν 

αλλάξετε τα εξαρτήματα της συσκευής ή πριν πλησιάσετε τα μέρη που 

κινούνται κατά τη χρήση.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

 
1. Δοσομετρητής 

2. Καπάκι 

3. Γυάλινη κανάτα 

4. Αναδευόμενη βάση λεπίδων 

5. Αναδευόμενη βάση δοχείου 

6. Βάση μοτέρ 

7. Βασικό μέρος 

8. Κάλυμα 

9. Κάτω μέρος 

10. Πόδια στήριξης 

 
 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Πριν χρησιμοποιήσετε το βραστήρα για πρώτη φορά: 
 

1. Ξεπλύνετε προσεκτικά όλα τα μέρη τη συσκευής πριν από την πρώτη χρήση. 

2. Συνδέστε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος. 

 

 

Πώς να χρησιμοποιείτε το Μπλέντερ: 
 

1. Ελέγξτε το διακόπτη λειτουργίας να βρίσκεται στη θέση “0”. 
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2. Τοποθετήστε το δοχείο πάνω στη βάση του μοτέρ και γυρίστε το κουμπί κατά 
τη φορά των δεικτών του ρολογιού. 

3. Τοποθετήστε τρόφιμα που επιθυμείτε να αλέσετε στο δοχείο.  

4. Βάλτε το καπάκι στο δοχείο και κλείστε το με ασφάλεια. Τοποθετήστε το 
δοσομετρητή στην τρύπα που βρίσκετε πάνω στο καπάκι.  

5. Ενεργοποιήστε τη βάση του μοτέρ. 
 

Α.   Ρυθμίσεις ταχύτητας κατά τη χρήση: 
 
1 (Χαμηλή ένταση)   για ελαφρά χρήση με υγρά 

2 (Υψηλή ένταση)     για πιο στερεή σύσταση – για ανάμειξη υγρών με στέρεες τροφές 

0                                διακοπή λειτουργίας  

P (Ρύθμιση “Pulse”)  μικρές, ισχυρές, παλμικές κινήσεις  

*Σημείωση: Ο διακόπτης λειτουργίας δεν θα πρέπει να βρίσκεται μόνιμα στη θέση “P”. 

Θα πρέπει να κράτατε το διακόπτη στη θέση “P” ή να τον πιέζετε επαναλαμβανόμενα. 

**Σημείωση: Λειτουργείτε το μοτέρ για μέγιστο χρόνο έως 2 λεπτά ή για δύο λεπτά με 

εναλλαγές και μετά τα 2 λέπτα απενεργοποιήστε το μοτέρ για αν αποφύγετε την 

υπερθέρμανση ή επακόλουθη ζημιά. 

 

Β.   Τρόπος άλεσης: 

 
1. Τοποθετήστε ξηρά τρόφιμα όπως κόκους καφέ, αμύγδαλα, φυστίκια και 

άλλους ξηρούς καρπούς μέσα στη βάση άλεσης. 

2. Βάλτε το κάλυμμα άλεσης πάνω στη βάση και ασφαλίστε καλά. 

3. Ενεργοποιήστε το μοτέρ στη βάση της συσκευής στην κατάλληλη ρύθμιση 
για την επιθυμητή άλεση. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

• Καθαρίστε εύκολα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. 

• Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, καθαριστικά, ακετόνη, αλκοόλη 
κλπ για να καθαρίσετε τη συσκευή. 

 

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα 
και περιμένετε μέχρι οι λεπίδες να σταματήσουν να κινούνται. 

2. Γυρίστε αριστερόστροφα το δοχείο του μπλέντερ για να αποσπάσετε 
την κανάτα. 

3. Καθαρίστε τα εξαρτήματα του μπλέντερ με καθαριστική βούρτσα σε 
ζεστό νερό χρησιμοποιώντας υγρό καθαριστικό και ξεπλύνετε αυτά 
κάτω από τη βρύση. 

4. Καθαρίστε τη μονάδα του μοτέρ με ένα νοτισμένο πανί. 

 
Απαγορεύεται να βυθίζετε το μοτέρ στο νερό ή να το βάζετε κάτω από 
τη βρύση. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
• Μοντέλο : R-5335                                                   
• Ηλεκτρική τάση: AC220-240V           
• Ισχύς: 1300W                       
• Συχνότητα: 50/60Hz                       

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 
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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. 

 

 


