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Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να 
διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και εππομένως να τις 
διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιμο χώρο! 

 

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και 
της συντήρησής της, γι’ αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο οδηγό.  

Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την 
ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής.  

Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισμοί που αφορούν την πρόληψη των 
ατυχημάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία. 

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται 
πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες στα άτομα που καταγίνονται με την χρήση 
της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισμό της. 

Όταν η συσκευή να μεταδοθεί δε έναν τρίτο, πρέπει να του μεταδοθούν και οι παρούσες 
οδηγίες χρήσης. 
 
 

1. Ασφάλεια 
 

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της 
τεχνολογίας. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται 
ακατάλληλη ή μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση. 

Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις προτάσεις 
και τις συμβουλές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. 
 
 

1.1 Επεξήγηση συμβόλων 
 
Σημαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήματα σημειώνονται 
στον οδηγό με κατάλληλα σύμβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική 
βλάβη, καθώς και υλικές ζημιές, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  

Αυτό το σύμβολο σημαίνει άμεσο κίνδυνο το οποίο μπορεί να προκαλέσει 
σημαντικά τραύματα ή θάνατο.  

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

Αυτό το σύμβολο ενημερώνει για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να 
προκαλέσουν σημαντικά τραύματα ή θάνατο. 
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 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις 
που μπορεί να προκαλέσουν ελαφριά τραύματα ή βλάβες ή δυσλειτουργίας 
και/ή καταστροφή της συσκευής. 

ΟΔΗΓΙΑ! 

Αυτό το σύμβολο σημαίνει συμβουλές και πληροφορίες τις οποίε πρέπει να 
παρακο-λουθήσετε με σκοπό την αποτελεσματική και χωρίς βλάβες λειτουργία 
της συσκευής. 
 
 

1.2 Οδηγίες χρήσης 
 

 Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπερι-
λαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητήριες ή 
διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, 
εκτός και εάν τη χρησιµοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει 
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο 
για την ασφάλειά τους. 

 Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφα-
λιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή ούτε την ενεργοποιούν.  

 Όταν η συσκευή λειτουργεί, ποτέ μη την αφήνετε χωρίς εποπτεία! 

 Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους. 

 Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη 
κατάσταση και ασφαλή για χρήση. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, 
αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα (αποσυνδέστε το βύσμα 
από την πρίζα), και ενημερώτο σέρβις. 

 Εμποδίσετε πρόσβαση στα υλικά συσκευασία όπως πλασιτκές 
σακούλες και εξαρτήματα από το αφρώδες πολυστυρένιο για τα 
παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! 

 Την διατήρηση και επιδιόρθωση μπορούν να πραγματοποιούν 
μόνο και μόνο οι ειδικοί, χρησιμοποιόντας προτότυπα 
ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Απαγορεύονται οι προσπάθειες 
επιδιόρθωσης της συσκευής από μη ειδικούς. 
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 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα ούτε ανταλλακτικά 
διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Αλλιώς μπορεί 
να δημιουργηθούν καταστάσεις επικίνδυνες για τον χρήστη, να 
προκληθούν ζημιές της συσκευής ή σωματικές βλάβες ατόμων, 
καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης. 

 Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης 
απόδοσης δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή 
τροποποιήσεις και επανεξοπλισμοί που δεν έχουν εγκριθεί 
γραπτώς από τον κατασκευαστή. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 

Για να αποφύγετε συνέπειες του κινδύνου εγκαυμάτων 
παρακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. 
 

 Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής νε έχει επαφή με τις πηγές 
θερμότητας ή άλλες κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας 
δεν επιτρέπεται να κρεμμιέται από το τραπέζι ή άλλο πάγκο. 
Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να μην πατη θεί ούτε να μην 
μπερδευτεί από κανέναν. 

 Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισμένο, 
μπερδεμένο, συμπιεσμένο, πάντα πρέπει να είναι ολοκλήρως 
φτερωμένο. Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα 
αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. 

 Μη βάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε χάλια ή άλλα εύφλεκτα 
υλικά. Μη καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο 
τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται πάνω στον τόπο εργασίας. 

 Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. 
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο 
τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να 
αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο 
εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. 

 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα 
τραβώντας μόνο το φις.  
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 Ποτέ μη μεταφέρετε, μη σύρετε και μην ανυψώνετε τη συσκευή 
τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.  

 Ποτέ μην ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής. Σε περίπτωση 
που χάλασαν οι ηλεκτρικές συνδέσεις ή διαμορφώθηκαν οι 
ηλεκτρικές ή μηχανικές κατασκευές της συσκευής υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται διαβρωτικά απορρυπαντικά 
και πρέπει να προσέχετε το νερό για να μη διαπεράσει μέσα στη 
συσκευή. 

 Ποτέ μην χειρίζεστε τη συσκευή με μουσκεμένα χέρια ή 
στεκόμενοι πάνω σε ένα υγρό δάπεδο. 

 Βγάλτε το φις από την πρίζα  

- όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, 

- όταν υπάρχουν θόρυβοι και διαταραχές κατά χρήση της 
συσκευής, 

- πριν από καθαρισμό της συσκευής. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυματισμού! 

Για να αποφύγετε συνέπειες του κινδύνου εγκαυμάτων 
παρακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. 
 

 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μην βάζετε χέρια, κουτάλια και 
άλλα σκεύη της κουζίνας στo άνοιγμα στο καπάκι του δοχείου 
ανάδευσης. Θα μπορούσαν να αλιεύονται από τη λεπίδα και να 
προκαλέσουν τραυματισμό χειριστή ή βλάβη στη συσκευή. Για 
την ώθηση των υλικών προς τη λεπίδα, χρησιμοποιήστε το 
εξάρτημα ώθησης που παρέχεται με τη συσκευή. 

 Η λεπίδα στο δοχείο είναι πολύ αιχμηρή, γι’ αυτό κατά το 
άδειασμα και το πλύσιμο του δοχείου ανάδευσης ή κατά τον 
έλεγχο λεπίδας πρέπει είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Η λεπίδα 
πρέπει να καθαρίζεται μέσα στο δοχείο ανάδευσης με μια 
βούρτσα για το πλύσιμο των πιάτων. 
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 Όταν στο δοχείο ανάδευσης βρίσκονται πολύ ζεστά προϊόντα, το 
δοχείο πρέπει να πιάνετε μόνο από τη λαβή και, εάν είναι 
απαραίτητο, να φοράτε προστατευτικά γάντια. Η επιφάνεια καίει! 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

Με σκοπό να αποφύγετε πιθανή βλάβη της συσκευής πρέπει 
να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. 
 

 Για να μην προκληθεί ζημιά στο μπλοκ του μοτέρ, στο δοχείο 
ανάδευσης και στο μηχανισμό μαχαιριού, μην κουνάτε ούτε 
ανακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της.  

 Προκειμένου να προστατευθεί η συσκευή από βλάβες, το 
δοχείο ανάδευσης μπορεί να εισάγεται και να αφαιρείται από το 
πλάι του μοτέρ μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. 

 Ποτέ μην πλύνετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της στο 
πλυντήριο πιάτων. 

 Το δοχείο ανάδευσης πρέπει να βρίσκεται από συνεχή έλεγχο. 
Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά, κατεστραμμένα ή 
ραγισμένα δοχεία ανάδευσης.  

 Να ελέγχεται το μαχαίρι για αυλακώσεις, φθορά και βλάβη 
στη λεπίδα. Απαγορεύεται η χρήση της λεπίδας, αφού 
διαπιστώθηκαν βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης, 
επικοινωνήστε με το σέρβις και αντικαταστήστε το δοχείο 
ανάδευσης μαζί με με το μηχανισμό μαχαιριού. 
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1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 
 
Η ασφαλής χρήση της συσκευής παρέχεται μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
σύμφωνα με τον προορισμό της. 

Όλες οι τεχνικές εργασίες, ακόμη και η συναρμολόγηση και η συντήρησης μπορεί να 
εκτελεστούν αποκλειστικά από το εξειδικευμένο τμήμς σέρβις. 
 
Το μπλέντερ προορίζεται αποκλειστικά για τον τεμαχισμό, την ανάμειξη, την 
προετοιμασία πουρέ, shake, καθώς και τη σύνθλιψη φρούτων και λαχανικών. 

Η υψηλή ισχύς μοτέρ και ο εύκολος χειρισμός διευκολύνουν την προετοιμασία σμούθι, 
κοκτέιλ, σούπων, σαλτσών, ντρέσινγκ και γλυκών. 

Το μπλέντερ δεν είναι κατάλληλο για θρυμματισμό πάγου! 

 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

Η άλλη ή διαφορετική από τον κανονικό προορισμό χρήση της συσκευής 
απαγορεύεται και θεωρείται αντίθετη στον προορισμό της. 

Αποκλείνονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των 
συνεργαστών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα χρήσης 
αντίθετης με τον προορισμό της συσκευής. 

Την ευθύνη για τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της 
συσκευής με τρόπο αντίθετο στον προορισμό της έχει μόνο και μόνο χρήστης. 
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2. Γενικές πληροφορίες  
2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 
 

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν με βάση έγκυρους 
κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και με τη δική 
μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. 

Επίσης οι οδηγίες χρήσης μεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. Δεν μπορούμε 
όμως να είμαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της μετάφρασης. Γι’ αυτό είναι καθαριστικά 
χρήσιμη η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερμανικά. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού μοντέλου ή προσθέτων λειτουγριών, καθώς και 
χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε 
μπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.  

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 
Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά με τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την 
ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης!  

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από: 

- Το να μην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισμού της συσκευής, 

- το να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον τρόπο άλλο από τον προορισμός της συσκευής, 

- το να τροποποιήσετε τις αλλαγές, 

- Το να χρησιμοποιήσετε μην προβλεπόμενα ανταλλακτικά. 

Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιμες για όσους χρησιμοποιούν τη συσκευή. Διατηρούμε το 
δικαίώμα να προσαρμώζουμε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειμένου να βελτιώνονται 
οι χρηστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν. 
 

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων 
 

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές 
περιέχουν προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς 
την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου 
των οδηγιών ή μέρους αυτών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς 
και η χρήση του ή/και διανομή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωμάτων συνεπάγεται 
υποχρέωση πληρωμής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να 
διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.  

ΟΔΗΓΙΑ! 
Τα στοιχεία, κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται 
στον οδηγό προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κάθε μη νόμιμη χρήση τιμωρείται.  

 

2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης 
 

 

Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το επιβεβαιώνουμε στη Δήλωση Συμμόρφωσης WE.  
Σε περίπτωση ανάγκης, ευχαρίστως, θα σας αποστείλουμε την κατάλληλη 
Δήλωση Συμμόρφωσης. 
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3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση 
3.1 Έλεγχος παράδοσης 
 

Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη 
και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν ολοφάνερες ζημιές λόγω μεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή 
μπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους. 

Τον χαρακτήρα της ζημιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής 
του μεταφορέα. Επομένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας. 

Αόρατες ζημιές πρέπει να δηλώσετε αμέσως μετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις 
αποζημιώσεων μπορούν να υποβάλλονται μόνο την προβλεπόμενη για απαιτήσεις 
απαιτήσεις. 
 
 

3.2 Συσκευασία 
 

Παρακαλούμε να μη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για 
την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο 
επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε 
προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία.  

ΟΔΗΓΙΑ! 

Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισμούς που 
ισχύουν στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που μπορούν να 
ξαναχρησιμοποιούνται πρέπει να τα ανακυκλώσετε.  

Παρακαλούμε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν 
κάποια εξαρτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.  
 
 

3.3 Αποθήκευση 
 

Η συσκευασία πρέπει να παραμένει κλειστή μέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και 
κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον 
τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας.   

Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
 

- μην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους, 

- να την αποθηκεύετε στο ξηρό μέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη, 

- μην την εκθέτειτε σε δράση των επιθετικών συνθήκων,  

- να την προστατεύετε από τον ήλιο,  

- να αποφευχθούν οι μηχανικές διαταραχές,  

- σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις μήνες), 
χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας.  
Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί. 
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4. Τεχνικές προδιαγραφές 
4.1 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής  
 
 
 
 

 
 
 

 

1 Καπάκι 6 Λεπίδα  

2 Κλείστρο καπακιού 7 Μπλοκ του μοτέρ  

3 Αισθητήρας καπακιού 8 Πάνελ χειρισμού  

4 Δοχείο ανάδευσης 9 Ποδαράκια (4) 

5 Λαβή δοχείου ανάδευσης 10 Εξάρτημα ώθησης 

 

5 

6 
 

10 

2 1 

3 

4 

7 

9 

8 
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Πάνελ χειρισμού 
 

 
 
 
 
 
 

11 Διακόπτης ΟN/OFF 

12 Ρυθμιστής στροφών 

13 Κουμπί PULSE 

 

4.2 Τεχνικά στοιχεία 
 

Ονομασία Μπλέντερ PRO 2,5L 

Κωδ. προϊόντος 150159 

Υλικό: 
πλαστικό ABS, δοχείο ανάδευσης: διαφανές πλαστικό, 
Λεπίδα: ανοξείδωτο ατσάλι,  
Ποδαράκια: σκληρό καυτσούκ 

Κατασκευή: 

 Χρώμα: γκρίζο/μαύρο 

 Παλμική λειτουργία 

 Διακόπτης ασφαλείας 

 προστασία από υπερθέρμανση 

 Διακόπτης ΟN/OFF 

Συνολική χωρητικότητα του 
δοχείου ανάδευσης:  

2,5 λίτρα 

Χρησιμοποιήσιμη 
χωρητικότητα του δοχείου 
ανάδευσης: 

2,0 λίτρα 

Ρύθμιση ταχύτητας: σταδιακή μέσω ρυθμιστή στροφών 

Ταχύτητα στροφών, μεγ.: 25 000 rpm 

Ισχύς σύνδεσης: 1,5 kW / 220-240 V~  50/60 Hz 

Διαστάσεις: πλάτος 445 x βάθος 310 x ύψος 350 mm 

Βάρος: 4,45 kg 

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών! 

12 
11 13 
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Ασφάλεια 
 

Λειτουργία ασφάλειας  

Χάρη σ’ αυτήν τη λειτουργία, το μοτέρ της συσκευής μπορεί να ενεργοποιηθεί, μόνο 
όταν το καπάκι του δοχείου ανάδευσης βρίσκεται στη θέση του. Η ασφάλεια 
αποτελείται από ένα μαγνήτη στο καπάκι και έναν επαγωγικό διακόπτη εγγύτητας 
στο σωλήνα δίπλα στο δοχείο ανάδευσης. 

 

Προστασία από υπερφόρτωση/υπερθέρμανση  

 

 

Η προστασία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα 
σε περίπτωση υπερθέρμανσης του μοτέρ 
λόγω της υπερβολικής διάρκειας λειτουργίας 
ή της υπερφόρτωσης. Περιμένετε η συσκευή 
να κρυώσει, στη συνέχεια, αφαιρέστε το 
δοχείο ανάδευσης και πατήστε το κουμπί 
RESET στο κάτω μέρος της συσκευής  
(εικ. αριστερά).  

Στη συνέχεια, μπορείτε να συνεχίσετε την 
εκκίνηση της συσκευής. 

 

 
 

5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής 
5.1 Εγκατάσταση 
 

Τοποθέτηση 
 

 Βγάλτε τη συσκευή σπό τη συσκευασία και αφαιρέστε και απορρίψτε όλα τα υλικά 
συσκευασίας σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

Ποτέ μην αφαιρέσετε από τη συσκευή την αναγνωριστική πινακίδα και τις 
επισημάνσεις κινδύνου. 

 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ίσια, σταθερή, ξηρή και αδιάβροχη βάση που είναι 
ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία. 

 Ποτέ μη βάζετε τη συσκευή στην εύφλεκτη επιφάνεια. 

 Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή στην άκρη του τραπεζιού για να μην επιτρέψετε τη 

συσκευή να κλίσει ή να πέσει. 

Κουμπί 
RESET 
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 Η επιφάνεια που είναι τοποθετημένη η συσκευή πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμη και 
αρκετά μεγάλη. Για να χρησιμοποιείται εύκολα η συσκευή και να εξασφαλίζεται καλός 
αερισμός, πρέπει να υπάρχει στα πλαϊνά και πίσω  απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. 
από τοίχους, ντουλάπια, κλπ., καθώς και τουλάχιστον 50 εκ από πάνω και μπροστά. 

 Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή στο υγρό ή νότιο περιβάλλον. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα στην ανοιχτή φλόγα, ηλεκτρικέ θερμάστρες, 
θερμαντήρες ή άλλες πηγές θερμότητας. 

 Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο με σκοπό τη 
γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής σε περίπτωση ανάγκης, 

 

Σύνδεση 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 

Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης η συσκευή 
μπορεί να προκαλέσει τραύματα!  

Πριν από την εγκατάσταση συγκρίνετε τα στιχεία του 
τοπικού ηλεκτρικού δικτύου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της συσκευής (βλέπε την αναγνωριστική πινακίδα). 
Συνδέστε τη συσκευή μόνο αν αυτά είναι πλήρως συμβατά!  

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε κατάλληλα 
εγκατεστημένες μονές πρίζες με τον επαφέα ασφάλειας.  
 

 Ηλεκτρικο κύκλωμα υποδοχών πρέπει να προστατευτεί από τουλάχιστον 16A. 
Να συνδέετε τη συσκευή μόνο αμέσως σε μια πρίζα τοίχου, δε μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε πολύπριζες ή πολλαπλές πρίζες. 

 

5.2 Χρήση 
 

 Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τον εξοπλισμό της καθαρίστε τα 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 «Καθαρισμός». 

 Τοποθετήστε το μπλοκ του μοτέρ σε μια επίπεδη, στεγνή επιφάνεια.  

 Προετοιμάστε τα τρόφιμα που προορίζονται για ανάμειξη και βάλτε στο δοχείο. 
Δώστε προσοχή στα σημάδια πλήρωσης που βρίσκονται στο δοχείο ανάδευσης. 

 Η χρησιμοποιήσιμα χωρητικότητα του δοχείου ανάδευσης μέχρι το σημάδι 
«MAX» είναι 2000 ml. 

 Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο ανάδευσης. Στην περίπτωση επεξεργασίας ζεστών 
ή αφρισμένων υλικών καθώς και κατά τη λειτουργία με υψηλή ταχύτητα γεμίστε το 
δοχείο ανάδευσης μόνο μέχρι το 2/3 της μέγιστης χρησιμοποιήσιμης 
χωρητικότητας που είναι 2000 ml. 
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος! 

Στο δοχείο ανάδευσης μην επεξεργάζεστε υγρά 
και τρόφιμα σε θερμοκρασία κάτω των 80 °C. 
 

 Πριν την τοποθέτηση του δοχείου ανάδευσης πάνω στο μπλοκ του μοτέρ ελέγξτε 
αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την πρίζα.  

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

Προκειμένου να προστατευθεί η συσκευή από βλάβες, το δοχείο ανάδευσης 
μπορεί να εισάγεται και να αφαιρείται από το πλάι του μοτέρ μόνο όταν η 
συσκευή είναι απενεργοποιημένη. 
 

 Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο ανάδευσης με σκοπό ο μαγνήτης να 
ενεργοποιήσει τον διακόπτη εγγύτητας. Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιείται μόνο με 
σωστά τοποθετημένο καπάκι και σωστά εισαγμένο δοχείο ανάδευσης. Πριν την 
εκκίνηση της συσκευής, κλείστε το καπάκι με το διαφανές κλείστρο (εικ. παρακάτω). 

  
 
 

 Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα με επαφή γείωσης.  

 Ενεργοποιήστε τη συσκευή βάζοντας το διακόπτη OΝ/OFF στη θέση «Ι».  

 Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο ρυθμιστή ταχύτητας επιλέξετε την επιθυμητή 
ταχύτητα στο εύρος από «MIN» έως «MAX». Γυρίστε το ρυθμιστή ταχύτητας προς 

τα δεξιά για να αυξήσετε την ταχύτητα ή προς τα αριστερά για να μειώσετε την 
ταχύτητα. 

 Η συσκευή πολύ γρήγορα επεξεργάζεται συστατικά που είναι τοποθετημένα μέσα της. 
Πρέπει να παρακολουθείτε τη διαδικασία ανάμιξης. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και 
ελέγξτε την ύφη των αναμιγμένων συστατικών. Εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε τη 
συσκευή και πάλι μετά που θα κρυώσει. 

Πληροφορίες: Κατά τη διάρκεια της ανάμιξης πρέπει να κρατάτε σταθερά το δοχείο 

ανάδευσης από τη λαβή. 
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 Μετά από κάθε ανάμιξη αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για να αποφευχθεί η 
υπερθέρμανση του κινητήρα λόγω της υπερβολικής διάρκειας λειτουργίας. 

 Εάν τα συστατικά πρέπει να αναμιγνύονται για λίγο, τότε χρησιμοποιήστε τη 
λειτουργία PULSE, πατώντας το κατάλληλο κουμπί. Μετά την ενεργοποίηση της 

λειτουργίας αυτής, το μοτέρ λειτουργεί σε μέγιστη ταχύτητα και μόνο όταν είναι 
πατημένο το κουμπί.  

 Αν είναι απαραίτητο, προσθέστε υλικά μέσα από το άνοιγμα στο καπάκι. 
Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το διαφανές κλείστρο.  

 Εάν είναι απαραίτητο, τα υλικά πρέπει να ωθηθούν προς την κατεύθυνση της 
λεπίδας με τη χρήση του εξαρτήματος ώθησης που παρέχεται με τη συσκευή. 
Είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αγγίζει τη λεπίδα στο κάτω 
μέρος του δοχείου.   

 Κλείστε το καπάκι με τη βοήθεια του κλείστρου. 

 Εφάπαξ δεν πρέπει να επεξεργάζεται μεγάλη ποσότητα στερεών ή σκληρών 
υλικών. Για καλύτερα αποτελέσματα, τα υλικά αυτά πρέπει να αναμειγνύονται σε 
μικρότερες μερίδες.  

 Αν το μαχαίρι θα μπλοκαριστεί και το μοτέρ δε θα λειτουργεί ομαλά, 
απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή, αφαιρέστε το βύσμα από τη πρίζα και 
αφαιρέστε μέρος των υλικών από το δοχείο ανάδευσης. Με σκοπό να συνεχίσετε 

τη ανάμιξη πατήστε το κουμπί OΝ/OFF. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού! 

Με τον κινητήρα σε λειτουργία, μην βάζετε χέρια ή 
αντικείμενα μέσα στο άνοιγμα στο καπάκι! Μπορεί να 
αλιεύονται από τη λεπίδα και να προκαλέσουν 
τραυματισμό χειριστή ή βλάβη στη συσκευή. Πρέπει 
πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να 
περιμένετε έως ότου ο κινητήρας σταματήσει τελείως.  
 

 Όταν τα υλικά θα έχουν την επιθυμητή ύφη, απενεργοποιήστε τη συσκευή (το 
διακόπτη ON/ΟFF βάλτε στη θέση «Ο»), περιμένετε για να σταματήσει το μοτέρ και 

στη συνέχεια αφαιρείστε το δοχείο από το μπλοκ του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο 
ανάδευσης.  

 Μετά το τέλος της χρήσης τη συσκευή αποσυνδέετε την από την πρίζα (βγάλτε το 
βύσμα!). 
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6. Καθαρισμός 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή πρέπει να την 
αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική ενέργεια (βγάλτε το 
βύσμα!). 

Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε το 
ρεύμα νερού υπό πίεση!  

Προσέξτε να μην μπει το νερό μέσα στη συσκευή. 
 

o Πρέπει να πλένετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. 

o Αφαιρέστε το δοχείο ανάδευσης με το καπάκι από το μπλοκ του μοτέρ, αν είναι 
αναγκαίο αδειάστε το δοχείο.  

o Το κλείστρο καπακιού, το καπάκι, το εξάρτημα ώθησης και το δοχείο ανάδευσης 
πλένετε σε τρεχούμενο νερό με ένα ήπιο απορρυπαντικό και μία βούρτσα 
κατασκευασμένη από πλαστικό. Κατά το πλύσιμο του δοχείου ανάδευσης πρέπει να 
προσέχετε ειδικά: το μαχαίρι που είναι τοποθετημένο στο πάτο είναι πολύ αιχμηρό. 
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! 

o Τα καθαρισμένα εξαρτήματα πρέπει να ξεπλυθούν με καθαρό νερό και πριν την 
επανασυναρμολόγηση να σκουπιστούν καλά με πανί ή να στεγνώσουν στον αέρα. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

Ποτέ μη βυθίσετε το μπλοκ του μοτέρ στο νερό ή σε άλλα υγρά, μην το 
πλύνετε στο τρεχούμενο νερό ούτε στο πλυντήριο πιάτων.  

 

o Το μπλοκ του μοτέρ και το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να σκουπίζεται με ένα μαλακό, 
υγρό πανί. Προσέξτε να μην περάσει το νερό μέσα στη συσκευή. Στεγνώστε καλά τη 
συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί. 

o Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά μαλακά πανιά και ποτέ μην χρησιμοποιήσετε σκληρά 

καθαριστικά μέσα τα οποία μπορεί να γρατζουνίσουν την επιφάνεια της συσκευής. 
 
 

Φύλαξη της συσκευής 
 
o Αν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό πρέπει να την 

καθαρίσετε σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και να τη φυλάξετε σε μέρος στεγνό, 
καθαρό και προστατευμένο από το πάγο, τον ήλιο και τα παιδιά. Μη τοποθετείτε βαριά 
αντικείμενα πάνω στη συσκευή. 
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7. Πιθανές βκλάβες 
 
Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία. 
Με βάση την παρακάτω πίνακα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης 
διαταραχής λειτουργίας πριν να καλέσετε την υπηρεσία σέρβις ή να επικοινωνήσετε με τον 
πελάτη. 
 

Πρόβλημα Αιτία Επίλυση 

Η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη με 
την παροχή 
ηλεκτρικής 
ενέργειας, αλλά 
δεν λειτουργεί. 

 Λάθος συνδεδεμένο 
βύσμα. 

 

 Το καπάκι δεν είναι 
(σωστά) τοποθετημένο. 

 
 
 
 

  Δεν έχετε πατήσει το 
διακόπτη ON/ OFF. 

 Επειδή λόγω της 
υπερβολικής διάρκειας 
λειτουργίας/υπερφόρτωση
ς έχει ενεργοποιηθεί ο 
διακόπτης 
υπερθέρμανσης/ 
υπερφόρτωση. 

 Τραβήξτε το βύσμα και  
τοποθετήσετε το σωστά στην 
πρίζα. 

 Τοποθετήστε σωστά το καπάκι 
πάνω στο δοχείο ανάδευσης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η 
επαφή μεταξύ του μαγνήτη 
που βρίσκεται το διακόπτη 
εγγύτητας δίπλα στο σωλήνα. 

  Πατήστε το διακόπτη 
ON/ OFF. 

 Βγάλτε το βύσμα. Περιμένετε 
μέχρι η συσκευή να κρυώσει, 
πατήστε το κουμπί RESET 

στο κάτω μέρος της συσκευής 
(εικ. σελ. 264), στη συνέχεια, 
κάντε επανεκκίνηση της 
συσκευής. Εάν το πρόβλημα 
παραμένει, επικοινωνήστε με 
το σέρβις ή τον πωλητή. 

Αν όμως δεν δύναται αν αφαιρέσετε τα προβλήματα: 

- μην ανοίξετε το σώμα της συσκευής, 

- ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή επικοινωνήστε με τον 
πωλητή της συσκευής ενώ πρέπει να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:  

 τύπος δυσλειτουργίας,  

 κωδικό του προϊόντος και της σειράς (αναγνωρίστε τα από την 
αναγνωριστική πινακίδα που βρίσκεται από πίσω της συσκευής). 



 

 

 

- 270 - 

8. Ανακύκλωση 
 

Παλιές συσκευές 
 
Όταν θα τερματιστεί η χρήση της συσκευής, το παλιό προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί 
σύμφωνα με διατάξεις ισχούσες στη συγκεκριμένη χώρα. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε 
με ειδική εταιρία ή να έρθετε σε επαφή με υπεύθυνους δήμου στο θέμα της ανακύκλωσης. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

Για να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις και κίνδυνοι, 
πρέπει, πριν παραδώσετε τη συσκευή για την 
ανακύκλωση, να εξασφαλίσετε να μην μπορεί να 
ξαναλειτουργίσει. Γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να 
αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή 
ηλεκτρισμού και να κόψετε το καλώδιο. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

 

 

Κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης πρέπει 
να τηρούνται κατάλληλοι κρατικοί ή τοπικοί 
κανονισμοί. 
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