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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες 

χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά.  

1. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση. Μη 

χρησιμοποιείτε το προϊόν για εμπορικούς σκοπούς ή σε εξωτερικούς χώρους. 

2. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με 

μειωμένη αντίληψη και περιορισμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες ή 

με ανεπαρκή εμπειρία, εφόσον επιβλέπονται και εκπαιδεύονται με προσοχή 

από άτομο υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητα τους. Τα παιδιά δεν πρέπει 

να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να 

γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.  

3. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από παιδιά. Κρατήστε το προϊόν 

και το καλώδιο μακριά από παιδιά. 

4. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών) με μειωμένη αντίληψη και περιορισμένες σωματικές και πνευματικές 

ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός αν επιβλέπονται και εκπαιδεύονται 

με προσοχή από άτομο υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητα τους. Τα παιδιά 

θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

5. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικαθίσταται 

από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από εξειδικευμένο 

άτομο, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. 

6. Για τον καθαρισμό της συσκευής, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα στεγνό 

πανί, μη χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε τη βάση του μοτέρ. Μπορεί να 

προκληθεί πιθανός τραυματισμός από την κακή χρήση. 

7. Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές. Παρακαλούμε προσέξτε όταν κρατάτε τις 

λεπίδες κοπής κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, όταν αδειάζετε το μπολ και 

κατά τη συντήρηση της συσκευής. 

8. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια ανάδευσης καυτών υγρών που 

μπορεί να εξέλθουν από την κανάτα εξαιτίας του ατμού που δημιουργείται στο 
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εσωτερικό της. Μην αναδεύετε ζεστά υγρά με αυτή τη συσκευή γιατί ενδέχεται 

να σπάσει η γυάλινη κανάτα.  

9. Να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν αυτή 

δεν επιτηρείται και πριν τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, τον 

καθαρισμό ή την επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής κατά τη χρήση. 

10. Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα σε νερό ή 

οποιοδήποτε άλλο υγρό.  

11. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν η λεπίδα έχει στραβώσει ή έχει κάποια ζημιά. 

12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως εστίες 

αερίου, τζάκι, συσκευές θέρμανσης)  

13. Μην αφαιρείτε το δοχείο ανάμειξης από τη βάση του μοτέρ κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας. 

14. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να υπάρχει κάποιο υγρό στην κανάτα. 

15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. 

16. Μην επιχειρήσετε να παρακάμψετε το μηχανισμό κλειδώματος. Πριν τη χρήση, 

βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ είναι σωστά τοποθετημένο. 

17. Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο. 

18. Μετά τη χρήση της συσκευής, αφήστε τη να κρυώσει πριν την επόμενη χρήση. 
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Περιγραφή συσκευής  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Μικρό καπάκι 

B: Καπάκι 

C: Κανάτα 

D: Βάση μοτέρ 

E: Μπουτόν περιστροφής 

F: Διακόπτης παλμικής λειτουργίας 

 

Συναρμολόγηση της συσκευής  
 

Συναρμολόγηση της κανάτας 

 

Αποσυναρμολόγηση της κανάτας 
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Συνταγή 
 

1. 2 κομμάτια μαλακό φρούτο και επιθυμητή ποσότητα νερού (μαλακά φρούτα όπως καρότο, 

μήλο κτλ.)  

2. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη που υπάρχει πάνω στην κανάτα.  

3. Θέστε το διακόπτη στη μέγιστη ταχύτητα για ένα λεπτό.  

 

Καθαρισμός και συντήρηση 
 

1. Μπορείτε να καθαρίσετε την κανάτα με νερό, αλλά όχι με κάποιο χημικό καθαριστικό ή 

άλλο υγρό. 

2. Καθαρίστε τη βάση του μοτέρ χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε υγρό 

πανί και μη βυθίζετε το μοτέρ στο νερό. 

3. Αν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προϊόντος ακούγεται μη φυσιολογικός θόρυβος ή 

δυσλειτουργεί, σταματήστε τη χρήση και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 

για έλεγχο. Μην επισκευάζετε ποτέ το προϊόν μόνοι σας. 

 

Αποθήκευση  
 

1. Μετά τη χρήση, συσκευάστε το προϊόν στο κουτί του και αποθηκεύστε το σε σκιερό μέρος, 

να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο. 

2. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δε μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη συσκευή. 

3. Κρατήστε το προϊόν στεγνό πριν το συσκευάσετε ξανά. 

 

 

 
 

 

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. 

 



- 6 - 
 

 


