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Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν 

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για μελλοντική 

αναφορά. 

 

 

 

 

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Πριν τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει να τηρείτε 

τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας: 

1: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. 

2: Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 

3: Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. 

Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.  

4: Για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού στο 

χρήστη ή βλάβης της συσκευής, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή 

άλλο υγρό. 

5: Βγάζετε το φις από την πρίζα όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή, 

καθώς και πριν τον καθαρισμό. 

6: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φις. Αν 

παρατηρήσετε κάποια δυσλειτουργία στη συσκευή, απευθυνθείτε στο 

πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις για έλεγχο και 

επιδιόρθωση. 

7: Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή 

πάγκου και μην το ακουμπάτε σε καυτές επιφάνειες. 

8: Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικό 

καυστήρα που καίει, ούτε σε θερμαινόμενο φούρνο. 

10. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά και παρόμοια 

περιβάλλοντα, όπως: 

- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα 

εργασιακά περιβάλλοντα 

- Σε αγροκτήματα 

- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα 

στέγασης 

- Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. 

11. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.   

12. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.  

13. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες 

σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί 

οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και 

κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.  

14. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.  

15. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να 

πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς να επιβλέπονται. 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

(A) Μπουτόν απελευθέρωσης αναδευτήρων  

(B) Διακόπτης 5 ταχυτήτων  

(C) Λειτουργία Turbo 

(D) Μίξερ 

(E) Αναδευτήρες για ζύμωμα 

(F) Αναδευτήρες για ανακάτεμα 

(G) Μπουτόν απελευθέρωσης μίξερ 

(H) Βραχίονας στήριξης μίξερ 

(I ) Μπουτόν ανύψωσης βραχίονα  

(J) Βάση μίξερ 

(K) Πλαστικός Κάδος 

(L) Κάλυμμα κάδου 

(M)Διαφανές καπάκι κάδου 

(N) Σπάτουλα 

 

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ ΜΕ ΤΟ ΜΠΟΛ  

Τοποθέτηση των αναδευτήρων  

--------Εισάγετε τους αναδευτήρες για ανακάτεμα ή για ζύμωμα στις 

σωστές εσοχές και βεβαιωθείτε ότι έχουν κλειδώσει σωστά. (Εικ. 

1 & Εικ. 2) 

 Προσοχή: παρακαλούμε δείτε προσεκτικά την εικ. 2 και προσέξτε το 

μικρό γρανάζι που βρίσκεται στους αναδευτήρες, 

(υποδεικνύεται στην εικ. με κόκκινο κύκλο) να κλειδώσει σωστά 

στην εσοχή του μίξερ. 

Σύνδεση με τον βραχίονα στήριξης του μίξερ  

--------Τοποθετήστε το επάνω μέρος του μίξερ στον βραχίονα στήριξης 

και στη συνέχεια πιέστε το μίξερ προς τα κάτω για να κλειδώσει 

στον βραχίονα. (Εικ. 3) 

--------Ελέγξτε ότι το μίξερ και ο βραχίονας στήριξης έχουν κλειδώσει 

σωστά στη θέση τους.  

-------- Τοποθετήστε μερική ποσότητα φαγητού (π.χ. αλεύρι, αυγά κλπ.) 

στον πλαστικό κάδο και στη συνέχεια τοποθετήστε το κάλυμμα 

του κάδου στο μίξερ (όπως φαίνεται στην εικ. 4) 

--------Στρέψτε το διακόπτη 5 ταχυτήτων στη θέση «0» και στη 

συνέχεια μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα για να 

χρησιμοποιήσετε το μίξερ με τον κάδο.  

-------- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την σπάτουλα φαγητού για να 

ανακατέψετε το μείγμα, κάνοντάς το πιο συμμετρικό και 

ομοιόμορφο, ενώ το μίξερ βρίσκεται σε λειτουργία. 

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που υπάρχουν υπολείμματα 



μείγματος κολλημένα στους αναδευτήρες, χρησιμοποιήστε την 

σπάτουλα για να τα απομακρύνετε. Χρησιμοποιείτε τη 

σπάτουλα με πολύ προσοχή.  

 

Προσοχή: Προσέξτε ιδιαίτερα όταν συναρμολογείτε τη συσκευή. Μην 

συνδέετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα και έχετε πάντα το 

διακόπτη ταχύτητας στη θέση «0». 

        

Εικ.1               Εικ.2 

 

Εικ.3                             Εικ.4 

Λειτουργία 

-------Βάλτε το φις στην πρίζα και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.  

------- Για καλύτερα αποτελέσματα ανάμειξης, τοποθετήστε πρώτα τα 

ρευστά υλικά στο μπολ και στη συνέχεια προσθέστε τα ξηρά 

υλικά. 

Μετά τη χρήση/Τοποθέτηση ή απομάκρυνση του κάδου 

-------- Μετά τη χρήση, απομακρύνετε αρχικά το κάλυμμα του κάδου. 

------- Πιέστε το μπουτόν απελευθέρωσης του μίξερ και έπειτα 

απομακρύνετε το μίξερ μαζί με τους αναδευτήρες από το 

βραχίονα στήριξης μίξερ.  

--------Πιέστε το μπουτόν ανύψωσης του βραχίονα και ανασηκώστε 

τον προς τα πίσω, και έπειτα απομακρύνετε τον κάδο. 

Παρόμοια, μπορείτε να απομακρύνετε τον κάδο από τη βάση 

του μίξερ πιέζοντας το μπουτόν ανύψωσης του βραχίονα. 



ΠΩΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΝ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ  

------Εισάγετε τους αναδευτήρες στις σωστές εσοχές και βεβαιωθείτε 

ότι έχουν ασφαλίσει σωστά στη θέση τους, και στη συνέχεια 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειροκίνητα το μίξερ. 

Προσοχή: Παρακαλούμε ανατρέξτε στην εικόνα 6 και προσέξτε 

το μικρό γρανάζι που βρίσκεται στους αναδευτήρες, 

(υποδεικνύεται στην εικ. με κόκκινο κύκλο) να κλειδώσει σωστά 

στην εσοχή του μίξερ. 

------Για να αποφύγετε τυχόν πιτσίλισμα μείγματος, εισάγετε πρώτα 

τους αναδευτήρες στο μείγμα και στη συνέχεια ξεκινήστε τη 

λειτουργία.  

-------Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σπάτουλα για να κάνετε πιο 

ομοιόμορφο το μείγμα ενώ το μίξερ βρίσκεται σε λειτουργία, ή 

μπορείτε ακόμα να απομακρύνετε τα υπολείμματα φαγητού που 

συσσωρεύονται στους αναδευτήρες κατά τη λειτουργία. Προσέξτε 

ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τη σπάτουλα.  

                           

Εικ.5                            Εικ.6 

 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΙΞΕΡ 

----Ρυθμιζόμενος διακόπτης 5 ταχυτήτων 

(ανατρέξτε στην περιγραφή συσκευής, Β) 

---- Χαμηλή ταχύτητα – επίπεδο (1) 

Η ταχύτητα αυτή είναι κατάλληλη για το αρχικό και τελικό στάδιο της 

ανάμειξης, για χτύπημα ή ανάδευση βουτύρου, για παρασκευή 

μαρέγκας ή για μείγματα αλευριού.  

---- Μεσαία ταχύτητα – επίπεδα (2, 3, 4) 

Ταχύτητα κατάλληλη για ανάμιξη παχύρευστων υλικών. .  

----Υψηλή ταχύτητα (5) 

Ταχύτητα κατάλληλη για μείγμα κέικ, σάλτσες και λοιπά μείγματα. 

Κατάλληλη επίσης για ανάμιξη παχύρευστων υλικών 

----Λειτουργία Turbo 

Η ταχύτητα στη λειτουργία Turbo είναι το ίδιο υψηλή με αυτή του 

επιπέδου 5, η συσκευή μπορεί να φτάσει απευθείας στην υψηλή 

ταχύτητα πιέζοντας το μπουτόν Turbo, ενώ λειτουργείτε σε 

ενδιάμεσες ταχύτητες. Η ταχύτητα του μίξερ επιστρέφει στην 



αρχική ένταση μόλις απελευθερώσετε το μπουτόν Turbo. 

----- Ένδειξη «0» 

Απενεργοποιείται η λειτουργία του μίξερ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

------- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν συναρμολογείτε τη συσκευή: μη 

συνδέετε  το φις στην πρίζα και έχετε πάντα το ρυθμιστή 

ταχύτητας στη θέση «0». 

------- Όταν γίνετε ταυτόχρονη χρήση της παλμικής λειτουργίας και 

υψηλής ταχύτητας (5), συνίσταται να μην λειτουργείτε τη 

συσκευή για πάνω από 1 λεπτό συνεχόμενα για να αποφύγετε 

τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.  

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

---- Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, γυρίστε το ρυθμιστή ταχύτητας 

στη θέση «0». Βγάλτε το φις από την πρίζα.  

---- Απομακρύνετε το μπολ από τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν 

υπάρχουν υπολείμματα τροφής μέσα στο μπολ.  

---- Πιέστε το «Μπουτόν απελευθέρωσης αναδευτήρων» 

(παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ» στην περιγραφή Α) για να απελευθερώσετε τους 

αναδευτήρες για ζύμωμα ή τους αναδευτήρες για ανακάτεμα. 

---- Πλένετε το κάλυμμα του μπολ, τους αναδευτήρες για ανακάτεμα, 

τους αναδευτήρες ζύμης, το μπολ και τον βραχίονα στήριξης του 

μίξερ χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι και κάποιο ήπιο 

απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε με ένα πανί. 

---- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε τύπο υγρού για 

να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στη συσκευή. 

Για να απομακρύνετε επίμονα υπολείμματα τροφής καθαρίστε την 

επιφάνεια με ένα υγρό πανί. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

Αναδευτήρες για ζύμη    χωρητικότητα                 διάρκεια 

Ζύμη                 Μέγιστη 600 γρ. αλεύρι          10 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επιλέξτε την υψηλότερη ταχύτητα (επίπεδο 5- υψηλή 

ταχύτητα) 

Μείγμα Ποσότητες Διάρκεια ανάμειξης 

Βούτυρο για βάφλες, 

πανκέικς κλπ. 

Περίπου 750 γρ. 5 λεπτά 

Σάλτσες, κρέμες και 

σούπες 

Περίπου 750 γρ. 5 λεπτά 

Μαγιονέζα 3 κρόκους αυγού 

(μέγιστη ποσότητα) 

5 λεπτά 

Πουρές πατάτας 750 γρ.  

(μέγιστη ποσότητα) 

5 λεπτά 

Σαντιγί 500 γρ.  

(μέγιστη ποσότητα) 

5 λεπτά 

Μαρέγκα 5 ασπράδια αυγού 

(μέγιστη ποσότητα) 

5 λεπτά 

Μείγμα κέικ Περίπου 750 γρ. 5 λεπτά 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ονομαστική τάση 220-240V 

Ονομαστική συχνότητα 50-60Hz 

Ονομαστική Ισχύς 500W 

 

 

 

 

 

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. 


