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ΦΡΑΠIΕΡΑ  

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

 

 

Model: R-4410 
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Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το σε 

ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Αν δώσετε τη συσκευή σε οποιονδήποτε άλλο, 

παρακαλούμε να συμπεριλάβετε αυτό το εγχειρίδιο. Σας συνιστούμε επίσης να κρατάτε τη 

συσκευασία μέχρι να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με το προϊόν και δε χρειάζεται να το 

επιστρέψετε.  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

· Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία της συσκευής απορρίπτεται σωστά. Κρατήστε τις πλαστικές 

σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.  

· Πριν από τη πρώτη χρήση της συσκευής, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη ταμπέλα των 

τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής αντιστοιχεί με την τάση του ηλεκτρικού σας δικτύου. 

· Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια. 

· Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν λειτουργείτε το προϊόν και όταν βγάζετε το φις 

από την πρίζα. 

· Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για βιομηχανικούς ή 

εμπορικούς σκοπούς. 

· Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με αυτή τη συσκευή. 

· Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο λουτρό, πισίνες ή νιπτήρες. 

· Διακόψτε τη χρήση της συσκευής όταν είναι ελαττωματική  ή παρουσιάζει οποιαδήποτε 

δυσλειτουργία. 

· Μην αγγίζετε τη συσκευή αν έχει πέσει μέσα στο νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την 

επαναλειτουργήσετε για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού. 

· Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο. 

· Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από 

εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε 

κίνδυνος. 

· Για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα, κρατήστε με το ένα χέρι το φις και τραβήξτε το. Ποτέ 

μην αποσυνδέετε τραβώντας από το καλώδιο της συσκευής. 

· Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου επέκτασης, καθώς αυτό μπορεί να υπερθερμανθεί και να 

προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. 

· Κρατήστε το καλώδιο  μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. 

· Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Η εμπορική χρήση ακυρώνει την εγγύηση και ο 

προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τραυματισμό ή ζημιά που προκλήθηκε 

κατά τη χρήση της συσκευής για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο 

προορίζεται. 

· Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 

μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 

εκτός εάν έχουν δοθεί επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο 

υπεύθυνο για την ασφάλειά τους . Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

1. Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στο κύπελο ανάμειξης όταν η συσκευή 

είναι σε λειτουργία. 
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2. Για την αποφυγή τραυματισμού μην αγγίζετε τους αναδευτήρες όταν η συσκευή είναι σε 

λειτουργία. Χειριστείτε με προσοχή. 

3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια πριν τη θέσετε σε 

λειτουργία. 

4. Μετά από κάθε χρήση ρυθμίζετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "0". 

5. Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη κατά τη διάρκεια λειτουργίας. 

6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που προορίζεται. 

7. Μη λειτουργείτε τη συσκευή όταν το κύπελο είναι άδειο. 

8. Βγάζετε το φις από την πρίζα όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πριν τοποθετήσετε ή 

αφαιρέσετε το κύπελο και πριν το καθαρισμό.  

9. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής. 

 

 

 

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 
 

1. Κορμός                    4. Κύπελλο  

2. Διακόπτης λειτουργίας         5. Βάση στήριξης 

3. Άξονας ανάδευσης 

 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

· Ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση "0" πριν τοποθετήσετε το φις στην πρίζα.  
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· Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας στις θέσεις "I" ή "II". 

· Ρίξτε γάλα στο ανοξείδωτο κύπελλο που παρέχεται. 

· Προσθέστε αρωματική σκόνη για μιλκ σέικ και ζάχαρη (ή οποιαδήποτε άλλα συστατικά θέλετε 

να αναμίξετε). 

· Ανασηκώστε το κύπελλο και τοποθετήστε το ανάμεσα στο κλιπ συγκράτησης που βρίσκεται στο 

κορμό (1).  

· Η συσκευή δεν πρέπει να είναι σε λειτουργία για πάνω από 1 λεπτό σε κάθε χρήση. Αυτό 

εγγυάται τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

· Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "0" και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 2 λεπτά.  . 

· Να διατηρείτε πάντα τη συσκευή στεγνή. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 250ML. EAN 

EINAI ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΥΣΗ ΝΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΙ ΤΟ ΜΙΓΜΑ. 

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Πριν τον καθαρισμό, ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση ‘0’ και να αποσυνδέσετε το φις 

από την πρίζα. 

• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Απλά σκουπίστε με ένα υγρό πανί. 

• Για να καθαρίσετε τον άξονα, γεμίστε το κύπελο με νερό και θέστε τη συσκευή σε λειτουργία 

για λίγα δευτερόλεπτα. 

• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση. Ίσως να είναι ακόμα ζεστή. 

Αφήστε τη να κρυώσει και μετά αποθηκεύστε τη σε ένα ασφαλές μέρος.  

 

 

 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

Μιλκ σέικ καφέ-σοκολάτας 

Συστατικά: 

1 κούπα κρύο γάλα 

1/4 καφέ εσπρέσο 

Νιφάδες σοκολάτας 

2 μπάλες παγωτό σοκολάτας 

 

Μιλκ σέικ μούρων 

Συστατικά: 

1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένα μούρα 

2 μπάλες παγωτό βανίλια 

1 κούπα κρύο γάλα 

Πασπαλίζουμε με λίγη ψιλοκομμένη μέντα 

 

Μιλκ σέικ φυστικοβούτυρο 

Συστατικά: 

1 κουταλιά της σούπας φυστικοβούτυρο 

1 κουταλάκι του γλυκού μέλι 

1 αυγό 

1 κούπα κρύο γάλα 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

· Μην υπερχειλίζετε το κύπελο. Ακολουθήστε τις ενδείξεις που αναγράφονται στο κύπελο. 

· Για περισσότερο όγκο, χρησιμοποιήστε γάλα με χαμηλής περιεκτικότητας λιπαρά, καθώς το 

πλήρες γάλα δεν αφρίζει όσο το χαμηλών λιπαρών γάλα. 

· Το παγωτό και τα φρούτα που προστίθενται αυξάνουν τον όγκο του μιλκ σέικ. 

· Παγώστε τα συστατικά πριν από τη χρήση, καθώς θα ενισχύσουν τον όγκο του μιλκ σέικ. 

 

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

 

 

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. 

 


