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R-516 

 220-240V~ 50Hz, 550W Nom / 650W Max 

 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, τηρείτε πάντα τις βασικές 

προφυλάξεις ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί με την 

τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. 

2. Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν είναι συνδεδεμένη 

στην πρίζα. Αποσυνδέστε τη μετά από κάθε χρήση. 

3. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες 

αισθητηριακές ικανότητες, ή χαμηλή νοητική ικανότητα ή 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Η χρήση της συσκευής από τα 

παραπάνω άτομα επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη και 

οδηγία κάποιου ατόμου υπευθύνου για την ασφάλειά τους. Τα 

παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν 

παίζουν με τη συσκευή. 

4. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι 

δεν παίζουν με τη συσκευή. 

5. Μην αφήνετε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας. 

6. Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε καιρικά φαινόμενα (βροχή, 

ήλιος, κτλ) 

7. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να ακουμπά ζεστές 

επιφάνειες. 

8. Μη βυθίζετε το μοτέρ, το φις και το καλώδιο τροφοδοσίας στο 



νερό ή άλλο υγρό. Χρησιμοποιείστε ένα υγρό πανί για τον 

καθαρισμό τους. 

9. Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη της συσκευής. 

10. Μην τοποθετείτε τις λεπίδες πάνω στο κύριο μέρος της 

συσκευής.  

11. Να κρατάτε τις λεπίδες με προσοχή προς αποφυγή 

τραυματισμού. 

12. ΠΡΟΣΟΧΗ: Να τοποθετείτε τις λεπίδες πριν προσθέσετε υλικά για 

τεμαχισμό. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν οι λεπίδες να κινούνται 

πριν αφαιρέσετε το καπάκι από το δοχείο. 

13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η λεπίδα είναι κατεστραμμένη. 

14. Κατά τη χρήση, τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη επιφάνεια 

με επαρκή φωτισμό. 

15. Μη λειτουργείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. 

16. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκληρά φαγητά (όπως 

παγάκια ή κρέας με κόκαλα). 

17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις 

είναι κατεστραμμένα ή αν η συσκευή είναι ελαττωματική. Σε αυτή την 

περίπτωση, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σε εσάς 

εξουσιοδοτημένο σέρβις. 

18. Για να μειωθούν οι κίνδυνοι, αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 

κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, 

από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από εξειδικευμένο άτομο. 

19. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ και δεν 

πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς 

σκοπούς. 

20. Η λεπίδα είναι πολύ αιχμηρή. Κρατήστε τη με προσοχή όταν την 

εισάγετε ή την εξάγετε από το μπολ κατά το καθαρισμό. 

21. ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ 

ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (ΜΟΤΕΡ). 

22. ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΟΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΝΑ 

ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ. 

23. Προς αποφυγή ατυχημάτων ή βλάβη της συσκευής, κρατήστε τα 

χέρια σας και τα μαγειρικά σκεύη μακριά από τις λεπίδες και τα 

κινούμενα μέρη. 

24. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν δε τη χρησιμοποιείτε, πριν 

τον καθαρισμό και πριν την τοποθέτηση ή αφαίρεση των 

εξαρτημάτων. 

25. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να πετάξετε τη συσκευή, 

συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο 

τροφοδοσίας. Σας προτείνουμε επίσης να καταστήσετε μη βλαβερά  

τα μέρη που είναι επικίνδυνα, ειδικά για τα παιδιά που μπορεί να 

παίζουν με τη συσκευή ή τα επιμέρους μέρη της. 

26. Οι συσκευασίες δεν πρέπει να βρίσκονται σε μέρη προσιτά στα 

παιδιά λόγω του ότι είναι ενδεχομένως επικίνδυνες. 

 

 

 

ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 



ΧΡΗΣΗΣ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πλύνετε προσεκτικά 

όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να κρατάτε πάντα τις λεπίδες με προσοχή προς αποφυγή 

τραυματισμού 

- Πριν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη 

στην πρίζα. 

- Τοποθετήστε τις λεπίδες στον άξονα που βρίσκεται μέσα στο δοχείο. 

- Κόψτε τα υλικά σε μικρά κομμάτια (1.5x1.5εκ.) και τοποθετήστε τα 

μέσα στο δοχείο. Η ποσότητα δεν πρέπει να καλύπτει το επάνω 

τμήμα των λεπίδων. Μη λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερα 

από 30 δευτερόλεπτα τη φορά.  

- Για να κάνετε τον τεμαχισμό μεγάλων ποσοτήτων ευκολότερο, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά την επάνω λεπίδα . 

Τοποθετήστε αυτή τη λεπίδα πάνω από την άλλη, στρέφοντας απαλά 

μέχρι να εφαρμόσει σωστά. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι οι 

λεπίδες έχουν τοποθετηθεί σωστά. 

- Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο. 

- Τοποθετήστε το κύριο μέρος της συσκευής στο καπάκι. 

- Βάλτε το φις στην πρίζα. 

Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή πιέζοντας τα κουμπιά: το μεγαλύτερο 

κουμπί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα 1. 

Το κουμπί τούρμπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε τις 

ταχύτητες 1 και 2. 

Ταχύτητα 1 (ελάχιστο) : πιέστε απαλά  

Ταχύτητα 2 (μέγιστο) : πιέστε σταθερά 

Η συσκευή αυτή λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά με την παλμική 

λειτουργία; αυτό επιτυγχάνεται πατώντας το μπουτόν για ένα 

σύντομο χρονικό διάστημα, 2-3 δευτερόλεπτα. 

Όταν αλέθετε κρέας συνίσταται να χρησιμοποιείτε μία ή δύο 

λεπίδες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η συσκευή δε λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι έχει 

τοποθετηθεί σωστά το κύριο μέρος της. 

- Για ψιλοκομμένα τρόφιμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία 

σπάτουλα αν είναι απαραίτητο να μετακινήσετε τα υλικά από τα 

τοιχώματα του δοχείου και προς τα μέσα. 

- Για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής αρκεί να 

απελευθερώσετε το μπουτόν. Η συσκευή ψιλοκόβει και αλέθει τα 

τρόφιμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για σύντομη λειτουργία, με 

περίοδο λειτουργίας 30 δευτερόλεπτα. Απενεργοποιήστε τη 

συσκευή για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν την επόμενη 

χρήση. 

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερες από 3 

διαδοχικές φορές. 

- Αφού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 2-3 φορές διαδοχικά, 

απενεργοποιήστε τη και αφήστε τη να κρυώσει για 



τουλάχιστον 10-15 λεπτά. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιμένετε μέχρι οι λεπίδες να σταματήσουν να 

κινούνται εντελώς πριν αφαιρέσετε το καπάκι και το κύριο μέρος 

της συσκευής. 

 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

- Αφαιρέστε το καπάκι σηκώνοντάς το προς τα πάνω.  

- Αφαιρέστε τις λεπίδες τραβώντας προς τα πάνω.  

- Αν η συσκευή σταματήσει να ψιλοκόβει σε ικανοποιητικό βαθμό μετά 

από μία παρατεταμένη περίοδο χρήσης, είναι απαραίτητο να 

αντικαταστήσετε τις λεπίδες. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

Βγάλτε το φις από την πρίζα. 

Όλα τα εξαρτήματα της συσκευής είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε 

πλυντήριο πιάτων.  

ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΜΟΤΕΡ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ. ΜΗΝ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ 

ΣΕ ΝΕΡΟ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ. 

 

 

 

 

Συστατικά Μέγιστη 

Ποσότητα 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Κρεμμύδια  200 γρ  15 δευτ. 

Αποξηραμένα 

βερίκοκα 

120 γρ 10 δευτ. 

Δαμάσκηνα 120 γρ 10 δευτ. 

Κομπόστα 

φρούτων 

120 γρ 8 δευτ. 

Σκόρδο 150 γρ 5  δευτ. 

Ψωμί 20 γρ 15  δευτ. 

Μπισκότα 20 γρ 12  δευτ. 

Αμύγδαλα 100 γρ 15 δευτ. 

Φουντούκια  100 γρ 15  δευτ. 

Καρύδα 100 γρ 15 δευτ. 

Σκληρό τυρί 200 γρ 15 δευτ. 

Βρασμένα αυγά 200 γρ 10 δευτ. 

Κρέας 150 γρ 15  δευτ. 

Μπέικον  150 γρ 15 δευτ. 

Παιδικές τροφές 30 γρ 15 δευτ. 

Μαϊντανός  30 γρ 15  δευτ. 

Υγρά-Σούπες  650ml 15  δευτ. 

Μιλκσεικ 200ml 15  δευτ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
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. 
 

 

                       

 

 

                                                      

 

                                             


