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Οδηγίες Ασφαλείας 
 Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για καφέ, διάφορα κοκτέιλ, 

σως βινεγκρέτ, τροφή βρεφών, μιλκ σέικ κλπ  
 Μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή οποιοδήποτε άλλο 

αντικείμενο (μαλλιά, ρούχα, μαγειρικά σκεύη, μαχαίρια, 
κατσαβίδια κτλ.) κοντά στον άξονα τροχού όταν η συσκευή 
είναι σε λειτουργία. 

 Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε 
τη συσκευή και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά.  

 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 Ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση ‘0’ πριν 
τοποθετήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μία κατάλληλη 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220~240 VAC  
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 Γυρίστε το διακόπτη (D) στη θέση " I " ή " II " και σε λίγα 
λεπτά θα έχετε τα αποτελέσματα που αναμένετε.  

 Ρίξτε γάλα στο δοχείο που παρέχεται. 
Προσθέστε αρωματική σκόνη για μιλκ σέικ και ζάχαρη (ή 
οποιαδήποτε άλλα συστατικά θέλετε να αναμίξετε). 

 Σηκώστε το κύπελλο στον άξονα (Β)  
 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 10 λεπτά. 

 Να διατηρείτε πάντα τη συσκευή στεγνή.  
 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία της συσκευής απορρίπτεται 

σωστά. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά 
και παιδιά.  

 Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, 
καθαρίστε τη με ένα υγρό πανί.  

 Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό με σκοπό να την 
καθαρίσετε. 

 Βεβαιωθείτε ότι η κύρια τάση του τροφοδοτικού σας 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τάσης της συσκευής σας. 
Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.. 

 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά 
τοποθετημένα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

 Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή αν δεν είναι το κύπελλο στη 
θέση του.  

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε ξεδιπλώστε 
εντελώς το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν παρουσιάζει 
κανένα σημάδι βλάβης.  

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 1 λεπτό 
συνεχόμενα. Να αφήνετε πάντα μία παύση 10 λεπτών 
ανάμεσα σε κάθε χρήση. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 Πριν τον καθαρισμό, ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται στη 
θέση ‘0’ και να αποσυνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας από την 
παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. 

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

 Για να καθαρίσετε τον άξονα, ρίξτε νερό στο κύπελλο και 
ενεργοποιήστε τη συσκευή 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.  

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 Αποθηκεύστε τη συσκευή αφού την αφήσετε να κρυώσει 
σταδιακά.  

 Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη και 
αποθηκεύστε τη σε στεγνό, ασφαλές μέρος, μακριά από 
παιδιά.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω, δίπλα ή μέσα σε φούρνο 
μικροκυμάτων, Do not place the appliance on, near or in 
microwave oven, ηλεκτρικό φούρνο ή φούρνο γκαζιού. 

 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από ενήλικες. 

 Πάντα να επιβλέπετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.  
 Να αφήνετε πάντα αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή όταν 



είναι σε λειτουργία, μεταξύ άλλων αντικειμένων. Μην 
τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως έπιπλα, 
μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες κτλ. 

 Ποτέ μην αναμειγνύετε καυτό λάδι ή οποιοδήποτε άλλο καυτό 
υγρό. 

 Ποτέ μην αναμειγνύετε λίπη.. 
 Μην προσθέτετε υλικά στο κύπελλο καθώς η συσκευή είναι σε 

λειτουργία. 

 Μη μετακινείτε τη συσκευή καθώς είναι σε λειτουργία. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν με τη βοήθεια 
εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος 
τηλεχειρισμού.  
 
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

     

 
 
 
A. Κυρίως σώμα 
B. Άξονας 
C. Κύπελλο ανάμιξης 
D. Διακόπτης ON/OFF  
 

 

 
 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας (D) είναι στη θέση 

‘0’.  
 Ρίξτε νερό μαζί με καφέ και ζάχαρη ή οποιοδήποτε άλλο 

συστατικό θέλετε να αναμίξετε στο δοχείο (C) ή σε άλλο 
ποτήρι ίδιου μεγέθους και μετά φέρτε το ποτήρι κοντά στον 
άξονα (B). 

 Ανάψτε το διακόπτη (D) και ανακατέψτε τα συστατικά 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.  

 Σημείωση: Αν τα συστατικά χύνονται έξω από το κύπελλο, 
χαμηλώστε την ταχύτητα ή μειώστε την ποσότητα των 
συστατικών.  

 Αφού τελειώσει η μίξη, τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση ‘0’.  
 Αφαιρέστε το κύπελλο χαμηλώνοντας το προς τα κάτω και 

έξω από τη συσκευή και σερβίρετε τον καφέ σας.  
 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος και έπειτα μπορείτε να την καθαρίσετε.  
 Ο άξονας (B) είναι φτιαγμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και τα 

πλαστικά μέρη δεν είναι τοξικά, οπότε μπορείτε να καθαρίσετε 
τη συσκευή εύκολα με μία υγρή πετσέτα. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε οποιονδήποτε 
τραυματισμό, παρακαλούμε να μην αγγίζετε τη ράβδο 
ανάδευσης (B) όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.  

 
 

 

 

 

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 


