
 

 

 

ΦΡΑΠΙΕΡΑ  

Με ρυθμιζόμενο ύψος 

Μοντέλο: CM-6058 

 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 
Σημαντικές ειδοποιήσεις 

1. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κακή χρήση, διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το 

προϊόν.  

2. Για να αποφύγετε φθορά του προϊόντος, ελέγξτε ότι η τάση στο οικιακό σας δίκτυο, συμφωνεί με την 

αναγραφόμενη στη συσκευή. 

3. Μη αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.  

4. Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή, σε διαφορετική 

περίπτωση ακυρώνεται η εγγύηση. 

5. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει φθαρμένο καλώδιο ή φις, αν έχει πέσει ή έχει φθορές. 

6. Χρόνος λειτουργίας: το μέγιστο 3 λεπτά αδιάκοπης λειτουργίας. Μετά από τα 3 λεπτά βεβαιωθείτε ότι 

η συσκευή έχει κρυώσει πριν την επόμενη χρήση. 

7. Το προϊόν είναι αποκλειστικά για οικιακή χρήση. 

8. Η τάση για το προϊόν είναι 220-240V, η ισχύς 100W και η συχνότητα 50Hz. 

9. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 

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

εκτός κι αν έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση των συσκευών μέσω ενός 

υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ατόμου.   

10. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά 

από μέρη που προσεγγίζουν παιδιά. 

11. Αν το καλώδιο έχει φθορά πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή άλλο εξειδικευμένο 

προσωπικό για την αποφυγή κινδύνου.  

12. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή όταν είναι χωρίς επίβλεψη, πριν τη συναρμολόγηση ή 

αποσυναρμολόγηση και κατά τον καθαρισμό. 

13. Χρειάζεται προσοχή κατά το άδειασμα του δοχείου και κατά τον καθαρισμό. 

14. Λάθος χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή φθορά της περιουσίας σας. 

15. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την από την παροχή ρεύματος πριν ακουμπήσετε τα 

κινούμενα μέρη. 

 

Δοχείο ανάδευσης 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας ανάδευσης είναι τοποθετημένος σωστά εντός του δοχείου. 

2. Η ποσότητα του περιεχομένου δεν πρέπει να ξεπερνάει την ένδειξη μέγιστης ποσότητας του δοχείου.  

*Τοποθετήστε ποσότητα μέχρι 450 ml (μέγιστο) για ανάδευση στη χαμηλή ταχύτητα (Ι)  

* Τοποθετήστε ποσότητα μέχρι 350 ml (μέγιστο) για ανάδευση στη μέγιστη ταχύτητα (ΙΙ), 

* Αν τα υγρά που χρησιμοποιείτε παράγουν πολύ αφρό κατά την ανάδευση, μειώστε την ποσότητα. 

* Σε περίπτωση που θέλετε να χτυπήσετε σαντιγί η προτεινόμενη ποσότητα είναι 250 ml (μέγιστο). 

3. Η θερμοκρασία των περιεχομένων του δοχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 80oC 

4. Μην βάζετε τα δάχτυλα σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στο δοχείο ανάδευσης όταν η συσκευή είναι 

συνδεμένη στο ρεύμα. Μπορείτε να σκουπίσετε το περιεχόμενο από τα τοιχώματα του δοχείου, όταν 

η συσκευή αποσυνδεθεί από το ρεύμα. 

5. Μην μετακινείτε το δοχείο ανάδευσης όσο η συσκευή λειτουργεί.  
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Εξοπλισμένο με μηχανισμό ασφαλείας 

1. Το προϊόν διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας. Η συσκευή λειτουργεί μόνο αν το δοχείο ανάδευσης 

ακουμπάει στον διακόπτη ασφαλείας. 

 

Οδηγίες χρήσης 

1. Καθαρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το φαγητό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για 

πρώτη φορά (βλ. Καθαρισμός) 

2. Τοποθετήστε το φαγητό ή ποτό στο δοχείο ανάδευσης σύμφωνα με την προτεινόμενη ποσότητα. 

3. Τοποθετήστε το δοχείο ανάδευσης στη βάση και πιέστε προς τα κάτω την κεφαλή  

(το ύψος είναι ρυθμιζόμενο, για την ασφάλεια σας πάντα να πιέζετε την κεφαλή προς τα κάτω στο 

δοχείο ανάδευσης) 

4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεμένη στο ρεύμα. 

5. Πατήστε το διακόπτη (Ι για χαμηλή ταχύτητα, ΙΙ για μέγιστη ταχύτητα). 

6. Κατά τη διάρκεια της ανάδευσης, μην τοποθετείτε υλικά μέσα στο δοχείο. Μόνο αφού η συσκευή έχει 

σταματήσει τη λειτουργία της και αποσυνδεθεί μπορείτε να προσθέσετε υλικά στο δοχείο. 

 

Καθαρισμός 

1. Μετά τη χρήση, χρησιμοποιήστε νερό για να καθαρίσετε τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το 

φαγητό. Τοποθετήστε το δοχείο ανάδευσης σωστά (βλ. Οδηγίες χρήσης) και προσθέστε ζεστό νερό 

με λίγο απορρυπαντικό. 

2. Πατήστε το διακόπτη για 10 δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε το δοχείο γρήγορα. Εναλλακτικά 

μπορείτε να αφαιρέσετε το δοχείο και να το ξεπλύνετε με καθαρό ζεστό νερό. Έπειτα στεγνώστε με 

ένα μαλακό πανί. 

3. Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν καθαρίσετε το εξωτερικό. 

4. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα μέρη της στο πλυντήριο πιάτων. 

5. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το κάλυμμα του μοτέρ.  

6. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, βούρτσες, οινόπνευμα κ.α. 

 

 



 

 3 

7.  

A: Κάλυμμα μοτέρ  

B: Μοτέρ  

C: Υποδοχή άξονα μοτέρ  

D: Άξονας ανάδευσης  

E: Δίσκοι ανάδευσης  

F: Δοχείο ανάδευσης 

G: Βάση  

H: Καλώδιο  

I: Διακόπτης λειτουργίας  

J: βίδα τοποθέτησης  

K: άξονας με ρυθμιζόμενο ύψος  

L: Διακοσμητικό στοιχείο 

M: κουμπί απελευθέρωσης / ρύθμισης ύψους 

N: κέντρο ανάδευσης   

O: Διακόπτης ασφαλείας   

P: Διακοσμητικό από ανοξείδωτο ατσάλι 

Συνταγές για milkshake: 

Με παγωμένο γιαούρτι βανίλια και ρούμι  

4 κουταλιές παγωμένο γιαούρτι βανίλια 

80ml χυμός πορτοκάλι 

5ml ρούμι 

15ml χυμός λάιμ 

Με παγωμένο γιαούρτι φράουλας και 

φρούτα 

4 κουταλιές παγωμένο γιαούρτι φράουλα 

120ml χυμός μήλου 

120γρ. πολτοποιημένες φράουλες 

80 γρ πολτοποιημένη μπανάνα  

 

 

Με φράουλες και γιαούρτι 

180 gr γιαούρτι με γεύση φράουλα 

2 πολτοποιημένες φράουλες 

1⁄2 φλυτζάνι χυμός πορτοκάλι 

 

Με σοκολάτα και φράουλες 

4 κουταλιές παγωτό σοκολάτα 

80ml γάλα 

180γρ. πολτοποιημένες φράουλες 

60ml σιρόπι 



 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 

Α.Μ.Π. 00510 
  Π.Δ. 117/2004                                                                                                                       

             

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών 

προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να 

ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς 

χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. 

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή 

συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω 

οδηγιών: 

EMC-Directive: 14 / 30 / EU 

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 

ErP Directive 09 / 125 / EC 

CE Marking: 93 / 68 / EEC 

RoHS Directive: 11 / 65 / EU 

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.united-electronics.gr 

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 

17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 

www.amiridis-savvidis.gr 
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