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GR Αποχυμωτής
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική ή νοητική 

αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο 
ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και 
κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Κρατήστε τη 
συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα παιδιά.

■ Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος στην 
ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.

■ Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
■ Αυτή η συσκευή προορίζεται για την επεξεργασία καθορισμένης ποσότητας 

φρούτων και λαχανικών στο πλαίσιο οικιακής χρήσης. Μην την χρησιμοποιείτε για 
άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται. 

■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο. 
■ Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερμαντικά σώματα.
■ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνοδεύουν αυτή τη συσκευή ή που 

δεν συνιστώνται ρητά από τον κατασκευαστή της. 
■ Κατά το χειρισμό του περιστροφικού φίλτρου αποχύμωσης, δείξτε ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε να μην τραυματιστείτε με τις αιχμηρές λεπίδες.
■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο αποχύμωσης έχει υποστεί ζημιά.
■ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε 

λειτουργία.

Προειδοποίηση: 
Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. 

■ Πριν από την αποχύμωση, αφαιρέστε τα σκληρά μέρη του φρούτου π.χ. από το 
βερίκοκο, τα ροδάκινα, τα μάνγκο κ.ά. και τα μη βρώσιμα φλούδια π.χ. από τα 
πορτοκάλια, τον ανανά, τα πεπόνια, τα μανταρίνια κ.ά.

■ Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή για την επεξεργασία κατεψυγμένων ή 
υπερβολικά σκληρών υλικών όπως είναι π.χ. η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο.

■ Χρησιμοποιείτε πάντα τον πιεστήρα που συνοδεύει το μηχάνημα για να 
κατευθύνετε τα φρούτα και τα λαχανικά ώστε να περάσουν μέσα από το σωλήνα 
τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα.
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■ Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό, 
απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετέ την από την πρίζα εάν δεν 
πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ή αν την αφήνετε εκτεθειμένη.

■ Πριν αφαιρέσετε τα εξαρτήματα ή κινούμενα μέρη κατά τη χρήση, ελέγξτε ότι η 
συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ότι δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και 
περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη.

■ Μην πλένετε την κύρια μονάδα της συσκευής σε τρεχούμενο νερό και μην τη 
βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.

■ Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
■ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο 

δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με 
κάποια καυτή επιφάνεια.

■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας την από το καλώδιο, 
καθώς μπορεί να προκαλέσετε φθορά στο καλώδιο ή στην πρίζα. Αποσυνδέστε το 
καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις.

■ Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή η πρίζα 
έχει υποστεί ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, απευθυνθείτε σε κάποιο 
επαγγελματικό κέντρο σέρβις για να σας το αντικαταστήσουν. 

■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο αποχύμωσης ή οποιοδήποτε 
άλλο μέρος της συσκευής έχει φθαρεί. Για να μην διατρέξετε κανένα κίνδυνο, μην 
επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει 
να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη 
συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο 
της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
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GR Αποχυμωτής
Εγχειρίδιο χρήσης

Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά 
το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη 
λειτουργία παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως 
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο 
ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε. 
Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την 
απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή και την κάρτα εγγύησης 
τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή 
ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να 
χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ
A1 Πιεστήρας
A2 Σωλήνας τροφοδοσίας
A3 Καπάκι
A4 Φίλτρο αποχύμωσης από τιτάνιο
A5 Συλλέκτης χυμού
A6 Βραχίονας ασφάλισης
A7 Κύρια μονάδα
A8 Διακόπτης 0/I

A9 Δείκτης ταχύτητας LCD
A10 Κουμπί ελέγχου 
A11 Δοχείο χυμού
A12 Στόμιο με τεχνολογία DripStop 

A12a, που αποτρέπει το στάξιμο 
μετά την εκχύλιση

A13 Δοχείο συλλογής πολτού

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ LCD
Επίπεδο 1 – SOFT FRUIT: μαλακά φρούτα
Επίπεδο 2 – LEMON: εσπεριδοειδή
Επίπεδο 3 – PINEAPPLE: ανανάς και φρούτα με σκληρή σάρκα
Επίπεδο 4 – APPLE: μήλα
Επίπεδο 5 – HARD VEG: λαχανικά με πιο σκληρή σάρκα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή και τα εξαρτήματά της.  
2. Πλύνετε σχολαστικά σε ζεστό νερό στο οποίο έχετε προσθέσει απορρυπαντικό 

πιάτων όλα τα κινούμενα μέρη (πιεστήρας A1, καπάκι A3, φίλτρο αποχύμωσης 
από τιτάνιο A4, συλλέκτης χυμού A5, δοχείο χυμού A11 και δοχείο συλλογής 
πολτού A13) που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε 
όλα τα μέρη σε νερό βρύσης και σκουπίστε τα καλά με μια λεπτή απορροφητική 
πετσέτα.

3. Ο πιεστήρας A1, το φίλτρο αποχύμωσης από τιτάνιο A4 και το δοχείο συλλογής 
πολτού A13 μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο πιάτων. Σας συνιστούμε 
να πλένετε το φίλτρο αποχύμωσης από τιτάνιο A4 στο επάνω συρτάρι του 
πλυντηρίου πιάτων.

Προσοχή: 
Η λεπίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του φίλτρου αποχύμωσης 
από τιτάνιο A4 είναι πολύ αιχμηρή και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να είστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό της. Ο απρόσεκτος χειρισμός 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ
1. Τοποθετήστε τον αποχυμωτή πάνω σε επίπεδη, στεγνή επιφάνεια, π.χ. σε μια 

επιφάνεια εργασίας. Πριν από τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι ο αποχυμωτής 
βρίσκεται εκτός λειτουργίας (ο διακόπτης 0/I  A8 βρίσκεται στη θέση 0 – εκτός 
λειτουργίας) και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πηγή 
τροφοδοσίας.

2. Τοποθετήστε το συλλέκτη χυμού A5 στον αποχυμωτή – την κύρια μονάδα A7 
όπως απεικονίζεται. Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο του συλλέκτη χυμού A12 βρίσκεται 
στην εσοχή της κύριας μονάδας. Τοποθετήστε το DripStop A12a στο στόμιο A12.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο αποχύμωσης από τιτάνιο A4 στο συλλέκτη χυμού 
A5. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αποχύμωσης έχει κουμπώσει καλά στον άξονα 
μετάδοσης της κίνησης.

4. Γύρετε το δοχείο χυμού A6 με την επάνω πλευρά του προς την κύρια μονάδα 
A7 και σύρετέ το επάνω στο χείλος του συλλέκτη χυμού πιάνοντάς το από κάτω. 
Έπειτα, σπρώξτε το κάτω μέρος του δοχείου συλλογής πολτού προς την κύρια 
μονάδα. Εφόσον τοποθετηθεί σωστά, θα πρέπει να υπάρχει κενό το πολύ 1 mm 
μεταξύ του δοχείου συλλογής πολτού A13 και της κύριας μονάδας.

5. Τοποθετήστε το καπάκι A3 και σπρώξτε το μέχρι να κουμπώσει στη σωστή θέση.
6. Με το ένα χέρι σπρώξτε το καπάκι A3 προς τα κάτω και ταυτόχρονα στρίψτε 

το βραχίονα ασφάλισης A6 επάνω του ώστε να κουμπώσει στη σωστή θέση. 
Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος. Ο αποχυμωτής διαθέτει μηχανισμό 
ασφαλείας που τον εμποδίζει να ξεκινήσει εάν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το 
καπάκι και δεν έχει ασφαλίσει με το βραχίονα ασφάλισης.

7. Τοποθετήστε το δοχείο χυμού A11 κάτω από το στόμιο A12.
8. Τοποθετήστε τον πιεστήρα A1 μέσα στην τρύπα του σωλήνα τροφοδοσίας A2. Για 

να διευκολύνετε αυτό το βήμα, ο πιεστήρας A1 διαθέτει εγκοπές που σύρονται 
επάνω από τα δαχτυλίδια στο επάνω μέρος του σωλήνα τροφοδοσίας A2.

9. Η συναρμολόγηση του αποχυμωτή έχει ολοκληρωθεί και ο αποχυμωτής είναι 
έτοιμος για χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ
1. Βεβαιωθείτε ότι το αποχυμωτής είναι σωστά συναρμολογημένος και στη συνέχεια 

συνδέστε τον στην πρίζα του ρεύματος. Ο αποχυμωτής διαθέτει μηχανισμό 
ασφαλείας που τον εμποδίζει να ξεκινήσει εάν δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.

2. Τοποθετήστε το δοχείο χυμού A10, ένα ποτήρι ή άλλο κατάλληλο δοχείο κάτω από 
το στόμιο για το χυμό A12. Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του δοχείου συλλογής 
πολτού A13. Ελέγξτε ότι το DripStop A12a είναι γυρισμένο προς τα δεξιά ώστε να 
μπορεί να ρέει ο χυμός από κάτω.

3. Προετοιμάστε τα υλικά που είναι κατάλληλα για αποχύμωση (φρούτα και 
λαχανικά). Πλύνετέ τα σχολαστικά και κόψτε τα σε τέτοιο μέγεθος ώστε να 
μπορούν να περάσουν μέσα από το σωλήνα τροφοδοσίας A2. Αφαιρέστε τα 
σκληρά μέρη του φρούτου π.χ. από το βερίκοκο, τα ροδάκινα, τα μάνγκο κ.ά. και τα 
μη βρώσιμα φλούδια π.χ. από τα πορτοκάλια, τον ανανά, τα πεπόνια, τα μανταρίνια 
κ.ά.

4. Πριν θέσετε τον αποχυμωτή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι A3 είναι 
σωστά ασφαλισμένο στη σωστή θέση. Με το κουμπί ελέγχου A11, ορίστε το 
κατάλληλο επίπεδο ανάλογα με τη σκληρότητα των υλικών. Ο αποχυμωτής 
μπορεί να οριστεί από το χαμηλότερο επίπεδο 1 (το οποίο προορίζεται για μαλακά 
υλικά όπως μύρτιλλα, καρπούζι, τομάτες) στο υψηλότερο επίπεδο 5 (το οποίο 
προορίζεται για σκληρά υλικά όπως σέλερι, παντζάρια κ.ά.)

5.  Γυρίστε τον αποχυμωτή (θέστε το διακόπτη 0/I  A8 στη θέση I  – ON). Ανάλογα 
με τη σκληρότητα των υλικών μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο από το 1–5 
κατά τη διαδικασία της αποχύμωσης. Βγάλτε τον πιεστήρα A1 από το σωλήνα 
τροφοδοσίας A2. Σταδιακά προσθέστε τα υλικά στο σωλήνα τροφοδοσίας A2 
και σπρώξτε τα κάτω με τον πιεστήρα. Θα έχετε τα μέγιστα αποτελέσματα εάν 
γεμίσετε σταδιακά το σωλήνα τροφοδοσίας A2 και τοποθετήσετε μέσα τα υλικά 
χωρίς να τα πιέζετε.

Προσοχή: 
Μην χρησιμοποιείτε δάχτυλα ή άλλα εργαλεία για να σπρώξετε τα υλικά 
στο σωλήνα τροφοδοσίας A2. Χρησιμοποιείτε πάντα τον πιεστήρα A1 που 
είναι σχεδιασμένος ειδικά για αυτόν το σκοπό.
Ο μέγιστος χρόνος αδιάλλειπτης λειτουργίας αυτής της συσκευής είναι 15 
λεπτά. Στη συνέχεια αφήστε τη να κρυώσει για 10 λεπτά.
Κατά την αποχύμωση μεγάλων κομματιών, αποφύγετε να λειτουργείτε τη 
συσκευή αδιάλειπτα για πάνω από 10 δευτερόλεπτα. 

6. Εάν το δοχείο χυμού A11 ή το δοχείο συλλογής πολτού A13 γεμίσουν κατά τη 
διάρκεια της αποχύμωσης, θέστε το διακόπτη λειτουργίας 0/I A8 στη θέση 0 – OFF, 
αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το ξανά. Κατόπιν, μπορείτε να θέσετε ξανά σε 
λειτουργία τον αποχυμωτή και να συνεχίσετε τη διαδικασία της αποχύμωσης.

7. Για να απενεργοποιήσετε τον αποχυμωτή, θέστε το διακόπτη 0/I A8 στη θέση 0 – 
OFF. Κατόπιν, αποσυνδέστε τον αποχυμωτή από την πρίζα του ρεύματος. Αφήστε 
το χυμό να βγει και μετά στρίψτε το DripStop A12a προς τα αριστερά για να μη 
στάζει.

8. Αφού έχετε τελειώσει με τον αποχυμωτή, αποσυναρμολογήστε τον σύμφωνα 
με τις οδηγίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Αποσυναρμολόγηση του 
αποχυμωτή» και καθαρίστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στο 
κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση». Προτού αποσυναρμολογήσετε τον 
αποχυμωτή, βεβαιωθείτε ότι ο αποχυμωτής έχει απενεργοποιηθεί (ο διακόπτης 
λειτουργίας 0/I A8 βρίσκεται στη θέση 0 – OFF), ότι είναι εκτός ρεύματος και ότι τα 
κινούμενα μέρη του έχουν σταματήσει.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
■	 Προτού ξεκινήσετε την αποχύμωση, πλύνετε σχολαστικά όλα τα υλικά και κόψτε 

τα σε μέγεθος που να επιτρέπει να περάσουν μέσα από το σωλήνα τροφοδοσίας 
A2. Αφαιρέστε τα σκληρά μέρη του φρούτου π.χ. από το βερίκοκο, τα ροδάκινα, 
τα μάνγκο κ.ά. και τα μη βρώσιμα φλούδια π.χ. από τα πορτοκάλια, τον ανανά, τα 
πεπόνια, τα μανταρίνια κ.ά.

■	 Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκα ώριμα φρούτα και 
λαχανικά. Τα πολύ ώριμα ή άγουρα φρούτα και λαχανικά αλλοιώνουν τη γεύση του 
χυμού.

■	 Εάν τα φρούτα και τα λαχανικά που αποχυμώνετε έχουν διαφορετική σύσταση, 
σας συνιστούμε να ξεκινήσετε πρώτα από τα πιο μαλακά φρούτα και λαχανικά 
όπως εσπεριδοειδή, μούρα κ.ά. και κατόπιν να επεξεργαστείτε τα πιο σκληρά 
φρούτα όπως τα μήλα, για παράδειγμα. Επιλέγετε πάντα την κατάλληλη ταχύτητα 
για τον τύπο των υλικών που θέλετε να αποχυμώσετε.

■	 Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή για την επεξεργασία κατεψυγμένων ή 
υπερβολικά σκληρών υλικων όπως είναι π.χ. η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο.

■	 Τοποθετήστε σταδιακά τα υλικά στο σωλήνα τροφοδοσίας A2 και σπρώξτε 
τα μαλακά ασκώντας μέτρια πίεση. Μην γεμίζετε υπερβολικά το σωλήνα 
τροφοδοσίας A2 και μην τοποθετείτε τα υλικά μέσα πολύ γρήγορα και ασκώντας 
υπερβολική πίεση. Η διαδικασία διαχωρισμού του χυμού από τον πολτό γίνεται 
σταδιακά και δεν θα επιταχυνθεί εάν πιέζετε τα υλικά μέσα πιο γρήγορα.

■	 Για να μην αλλάξει σε καφέ το χρώμα του φρεσκοστυμμένου χυμού, μπορείτε να 
προσθέσετε ελάχιστο χυμό λεμονιού.

■	 Για να μη χάσει τα πολύτιμα μεταλλικά του στοιχεία ο χυμός, σας συνιστούμε να τον 
καταναλώνετε αμέσως μετά την παρασκευή του.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ
1. Ελέγξτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον αποχυμωτή θέτοντας το διακόπτη 0/I A8 

στη θέση 0 – OFF και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα 
ρεύματος. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς τα κινούμενα μέρη πριν 
ξεκινήσετε την αποσυναρμολόγηση της συσκευής. Περιμένετε μέχρι να εξέλθει ο 
χυμός και μετά στρίψτε το DripStop A12a προς τα αριστερά για να μη στάζει.

2. Απελευθερώστε το βραχίονα ασφάλισης A6 από το καπάκι και γύρετέ τον προς τα 
κάτω.

3. Αφαιρέστε το καπάκι A3 και στη συνέχεια το δοχείο συλλογής πολτού A13 
στρέφοντας και απομακρύνοντας το κάτω μέρος του μακριά από την κύρια 
μονάδα. Κατόπιν, σύρετε το δοχείο συλλογής πολτού που βρίσκεται κάτω από το 
χείλος του συλλέκτη χυμού A5.

4. Αφαιρέστε το συλλέκτη χυμού A5, ενώ το φίλτρο αποχύμωσης από τιτάνιο A4 
βρίσκεται ακόμη μέσα. τραβώντας το προς τα επάνω και απομακρύνοντάς το από 
την κύρια μονάδα A7.
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5. Βγάλτε το φίλτρο αποχύμωσης από τιτάνιο A4 από το συλλέκτη χυμού A5. Σας 
συνιστούμε να αφαιρείτε το φίλτρο αποχύμωσης A4 πάνω από το νεροχύτη της 
κουζίνας.

Προσοχή: 
Στο μεσαίο διαμέρισμα του φίλτρου αποχύμωσης υπάρχει μια λεπίδα 
A4. Προσέξτε ιδιαίτερα για να αποφύγετε το χειρισμό του φίλτρου 
αποχύμωσης A4. Μην αγγίζετε τη λεπίδα. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
■	 Βεβαιωθείτε ότι ο αποχυμωτής έχει απενεργοποιηθεί (ο διακόπτης λειτουργίας 

0/I A11 βρίσκεται στη θέση 0 – OFF), ότι είναι εκτός ρεύματος και ότι τα κινούμενα 
μέρη του έχουν σταματήσει.

■	 Αφού έχετε αποσυναρμολογήσει τον αποχυμωτή, καθαρίστε τον ακολουθώντας 
τις παρακάτω οδηγίες. Είναι ευκολότερο να καθαρίζετε τον αποχυμωτή αμέσως 
μετά τη χρήση του πριν στεγνώσουν επάνω του υπολείμματα χυμού και πολτού.

■	 Ο πιεστήρας A1, το φίλτρο αποχύμωσης από τιτάνιο A4 και το δοχείο συλλογής 
πολτού A13 μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Σας συνιστούμε 
να πλένετε το φίλτρο αποχύμωσης από τιτάνιο A4 στο επάνω συρτάρι του 
πλυντηρίου πιάτων.

Καθαρισμός του αποχυμωτή
■	 Σκουπίστε την κύρια μονάδα του αποχυμωτή με ένα απαλό υγρό πανί και, στη 

συνέχεια, στεγνώστε τη σχολαστικά.
■	 Σκουπίστε τα όποια υπολείμματα τροφής από το καλώδιο.

Καθαρισμός του συλλέκτη χυμού, του καπακιού, του δοχείου συλλογής 
πολτού και του δοχείου χυμού
■	 Πλύνετε όλα τα μέρη σε ζεστό νερό όπου έχετε προσθέσει απορρυπαντικό για τα 

πιάτα. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε.

Καθαρισμός του φίλτρου αποχύμωσης
■	 Για σωστή αποχύμωση, πρέπει το φίλτρο αποχύμωσης A4 να είναι εντελώς 

καθαρό. Ο πολτός που στεγνώνει πάνω στο φίλτρο αποχύμωσης A4 μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία της αποχύμωσης.

■	 Αφού έχετε ολοκληρώσει την αποχύμωση, μουλιάστε το φίλτρο αποχύμωσης A4 
σε καυτό νερό, στο οποίο έχετε προσθέσει απορρυπαντικό πιάτων, για περίπου 10 
λεπτά. 

■	 Κρατήστε το φίλτρο αποχύμωσης A4 κάτω από τρεχούμενο νερό και καθαρίστε το 
με ένα νάυλον βουρτσάκι κάνοντας κινήσεις με κατεύθυνση από το κέντρο προς τα 
άκρα. Για να μην τραυματιστείτε, μην αγγίζετε τη λεπίδα που βρίσκεται στο κέντρο 
του φίλτρου αποχύμωσης. Αφού καθαρίσετε το φίλτρο αποχύμωσης A4, κρατήστε 
το κάθετα στο φως για να δείτε αν κάποια από τις μικρές οπές έχει μείνει φραγμένη. 
Εάν υπάρχουν ακόμη φραγμένες οπές, μουλιάστε το φίλτρο αποχύμωσης A4 σε 
καυτό νερό που να περιέχει 10% χυμό λεμονιού για να μαλακώσουν τα στεγνά 
κατάλοιπα και στη συνέχεια καθαρίστε τα ξανά με το βουρτσάκι.

■	 Στη συνέχεια, ξεπλύνετε το φίλτρο αποχύμωσης A4 σε νερό βρύσης και αφήστε το 
να στεγνώσει φυσικά.

Αφαίρεση επικαθίσεων, δύσκολων λεκέδων και μυρωδιών
■	 Κάποια φρούτα και λαχανικά μπορούν ενδεχομένως να αποχρωματίσουν τα 

πλαστικά μέρη του αποχυμωτή. Για να μη συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε όλα τα 
αφαιρέσιμα μέρη αμέσως μετά τη χρήση. Εάν έχει ήδη συμβεί ο αποχρωματισμός, 
βυθίστε τα αφαιρέσιμα πλαστικά μέρη σε νερό στο οποίο έχετε προηγουμένως 
προσθέσει χυμό λεμονιού 10%.

■	 Μη βυθίζετε την κύρια μονάδα ή το καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε 
τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό.

■	 Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικές ουσίες, σφουγγάρια με σκληρές 
επιφάνειες ή σκληρά καθαριστικά ή προϊόντα λείανσης για τον καθαρισμό του 
αποχυμωτή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
■	 Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη σε στεγνό μέρος όπου δεν 

φτάνουν παιδιά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή συναρμολογημένη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομαστική ισχύς ................................................................................................................... 220−240 V 
Ονομαστική συχνότητα  ...........................................................................................................50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου  ......................................................................................................1.200 W 
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία ....................................................................................2
Επίπεδο θορύβου  ........................................................................................................................85 dB(A) 

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 85 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο 
επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.
Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας
Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με 
μόνωση υψηλής αντοχής.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές 
προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων 
του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, 
αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 
προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο των οικιακών 
απορριμμάτων. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, 
παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. 
Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό 
κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα 
συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων 
φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που 
διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. 
Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή τη μονάδα συλλογής για περισσότερες 
πληροφορίες.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για 
εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Η απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε 
αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο 
απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.

Αυτή η συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών 
οδηγιών της Ε.Ε.


