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GR Σούπερ Μπλέντερ
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

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

αναπηρία, ή από άπειρα άτομα 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 
αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα παιδιά.

■ Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρησιμοποιείται για την ανάμειξη 
τροφίμων. 

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

■ Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια εξαρτήματα που τη συνόδευαν.
■ Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά και 

ότι το δοχείο ανάμειξης είναι καλά κλειστό. 
■ Μην θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία αν δεν έχει ασφαλίσει πρώτα σωστά το 

εξωτερικό καπάκι στο δοχείο ανάμειξης.
■ Μην προσπαθήσετε να αναμείξετε ιδιαιτέρως σκληρά υλικά, π.χ. κουκούτσια από 

βερίκοκα, ροδάκινα, αβοκάντο κ.λπ., κελύφη καρυδιών ή κόκαλα. Σε αντίθετη περίπτωση, 
ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

■ Μην ρίχνετε υγρά με θερμοκρασία υψηλότερη από 80 °C στο δοχείο ανάμειξης. Ο θερμός 
ατμός ή το πιτσίλισμα από θερμά υγρά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. 

■ Να ξεκινάτε πάντα την ανάμειξη θερμών υγρών και τροφίμων σε χαμηλή ταχύτητα.
■ Κατά την ανάμειξη θερμών υγρών και τροφίμων, το εσωτερικό κάλυμμα πρέπει να είναι 

τοποθετημένο μέσα στο εξωτερικό καπάκι και να έχει ασφαλίσει καλά. 
■ Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα προώθησης κατά την ανάμειξη, το περιεχόμενο του 

δοχείου ανάμειξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα  της μέγιστης χωρητικότητας του δοχείου.
■ Ο μέγιστος χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας της συσκευής είναι 6 λεπτά. Προτού 

θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά.  
Μετά από τρεις συνεχόμενους κύκλους λειτουργίας, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 
15 λεπτά.

■ Όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα προώθησης, για να αποφευχθεί τυχόν υπερφόρτωση 
του μοτέρ, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχόμενα για περισσότερο από 1 λεπτό. 

■ Μην αναμειγνύετε ξερά τρόφιμα (σπόρους, κ.λπ.) για περισσότερο από 2 λεπτά, σε 
αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο μπλέντερ. Η συχνή ανάμειξη 
ξερών τροφίμων μπορεί να προκαλέσει μεγάλη φθορά στη διάταξη των λεπίδων, καθώς 
και αλλαγές στην εμφάνιση του δοχείου ανάμειξης.
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■ Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς  φορτίο. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.

■ Μπορείτε να προσθέτετε υλικά στο δοχείο ανάμειξης κατά τη διάρκεια της ανάμειξης 
μέσω της οπής που βρίσκεται στο εξωτερικό καπάκι ή να χρησιμοποιείτε το εξάρτημα 
προώθησης για να επιταχύνετε τη διαδικασία ανάμειξης. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας 
ή αντικείμενα, όπως μαχαίρια κουζίνας, πιρούνια, ξύλινες κουτάλες κ.λπ. μέσα στο δοχείο 
ανάμειξης.

Προειδοποίηση: 
Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

■ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το άδειασμα του δοχείου και κατά τον καθαρισμό 
του, για την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμών από τη διάταξη των λεπίδων.

■ Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση, 
να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα αν δεν 
πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ή αν την πρόκειται να την αφήσετε εκτεθειμένη.

■ Να ελέγχετε ότι η μονάδα του μοτέρ είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την 
πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως προτού αφαιρέσετε 
το δοχείο ανάμειξης από τη μονάδα του μοτέρ.

■ Μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ ή το καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε 
αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

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

■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει σημάδια 
φθοράς.

■ Προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάσετε τη συσκευή 
μόνοι σας και μην την τροποποιήσετε με κανέναν τρόπο. Όλες οι επισκευές ή οι 
τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 
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GR Σούπερ Μπλέντερ
Εγχειρίδιο χρήσης

Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο  χρήσης 
ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων 
τύπων συσκευών. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης. Να φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα 
μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε στο μέλλον. 
Σας συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική 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 ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
A1 Εσωτερικό κάλυμμα 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσθήκη υλικών στο δοχείο ανάμειξης ενώ το 
μπλέντερ βρίσκεται σε λειτουργία.

A2 Εξωτερικό καπάκι με οπή 
Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα, μπορείτε να προσθέσετε υλικά στο δοχείο ανάμειξης 
κατά την ανάμειξη ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα προώθησης για να 
επιταχύνετε τη διαδικασία ανάμειξης.

A3 Δοχείο ανάμειξης χωρητικότητας 2 λίτρων 
Είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό πλαστικό Tritan, το οποίο δεν 
απορροφά γεύσεις ή οσμές και δεν περιέχει τοξική Δισφαινόλη Α.

A4 Διάταξη έξι λεπίδων  
Αποτελεί βασικό μέρος του δοχείου ανάμειξης.

A5 Μηχανισμός ασφαλείας 
Εμποδίζει την ενεργοποίηση του μπλέντερ όταν το δοχείο ανάμειξης δεν είναι 
σωστά τοποθετημένο στη μονάδα του μοτέρ.

A6 Προστατευτικό από σιλικόνη.
A7 Μονάδα μοτέρ.
A8 Πίνακας ελέγχου με οθόνη.
A9 Αντιολισθητικά πέλματα.
A10 Λαβή.
A11 Εξάρτημα προώθησης 

Το μήκος του είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε, αφού τοποθετηθεί στην οπή που 
βρίσκεται στο εξωτερικό καπάκι, να μην έρχεται σε επαφή με τη διάταξη των 
λεπίδων.

A12 Βουρτσάκι καθαρισμού.

B1 Κουμπί αφής +/– για τον καθορισμό του χρόνου ανάμειξης από 5 δευτερόλεπτα έως 
6 λεπτά.

B2 Οθόνη LCD 
Εμφανίζει το χρόνο και την ταχύτητα ανάμειξης.

B3 Κουμπί αφής για την ενεργοποίηση της λειτουργίας „Flour” (Αλεύρι).
B4 Κουμπί αφής για την ενεργοποίηση της λειτουργίας „Smoothie” (Σμούθι).
B5 Κουμπί αφής παλμικής λειτουργίας, όπου το μπλέντερ λειτουργεί για σύντομα 

διαστήματα στη μέγιστη ταχύτητα.
B6 Κουμπί αφής +/– για τον καθορισμό της ταχύτητας από το 1 έως το 8.
B7 Κουμπί αφής για την ενεργοποίηση της λειτουργίας „Nut milk” (Γάλα από ξηρούς 

καρπούς).
B8 Κουμπί αφής για την ενεργοποίηση της λειτουργίας „Fruit juice” (Χυμός φρούτων). 
B9 Κουμπί αφής για την ενεργοποίηση της λειτουργίας „Cream soup” (Κρεμώδης 

σούπα).
B10 Κουμπί αφής για την ενεργοποίηση της λειτουργίας „Milkshake” (Μίλκσεϊκ).
B11 Κουμπί αφής START (ΕΝΑΡΞΗ) 

Θέτει το μπλέντερ σε λειτουργία.
B12 Κουμπί αφής POWER (ΙΣΧΥΣ) 

Ενεργοποιεί, απενεργοποιεί το μπλέντερ ή διακόπτει τη λειτουργία του.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
■ Αυτό το πολυλειτουργικό μπλέντερ αποτελεί μια επαναστατική λύση στην επεξεργασία 

τροφίμων. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μπορείτε να ετοιμάσετε μεγάλη ποικιλία 
από γεύματα και ροφήματα, όπως φρέσκους, θρεπτικούς χυμούς, μίλκσεϊκ, κρεμώδεις 
σούπες, σάλτσες, αλοιφές, πολτοποιημένες παιδικές τροφές, ενώ μπορείτε επίσης να 
αλέσετε κρέας, ξηρούς καρπούς ή σπόρους, να φτιάξετε γάλα από καρπούς ή σόγια, να 
θρυμματίσετε πάγο ή να φτιάξετε εξαιρετικά κρεμώδη παγωτά ή σορμπέ. 

■ Χάρη στο ισχυρό μοτέρ των 1800 W, αυτό το μπλέντερ μπορεί να επεξεργαστεί ακόμα 
και μεγάλα κομμάτια φρούτων και λαχανικών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι 
μαλακοί πυρήνες και οι φλούδες. Με αυτόν τον τρόπο, θα προσφέρετε στον οργανισμό 
σας τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στον πολτό, τους πυρήνες και 
τις φλούδες, με τη μορφή ενός εύπεπτου, θρεπτικού χυμού, χωρίς να χρειάζεται να 
καταβάλετε κόπο για να κόψετε από πριν τα φρούτα και τα λαχανικά σε μικρά κομμάτια. 
Το εξάρτημα προώθησης θα κάνει την ανάμειξη των μεγάλων κομματιών τροφίμων 
πιο εύκολη και θα επιταχύνει την ανάμειξη των κατεψυγμένων τροφίμων ώστε να μην 
προλάβουν να ξεπαγώσουν. Το καπάκι που αποτελείται από δύο τμήματα επιτρέπει την 
προσθήκη υλικών στο δοχείο ανάμειξης κατά την ανάμειξη ή προσφέρει τη δυνατότητα 
προετοιμασίας ζεστών γευμάτων στο δοχείο ανάμειξης χάρη στις οπές απελευθέρωσης 
ατμού που βρίσκονται στο καπάκι. Τα αντιολισθητικά πέλματα παρέχουν σταθερότητα 
στο μπλέντερ κατά τη λειτουργία.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
1. Αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από τα υλικά της συσκευασίας.
2. Πλύνετε καλά όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (το εσωτερικό 

κάλυμμα A1, το εξωτερικό καπάκι A2, το δοχείο ανάμειξης A3 με τη διάταξη των 
λεπίδων A4, και το εξάρτημα προώθησης  A11), χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και 
ένα ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Έπειτα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε 
τα καλά σκουπίζοντάς τα με ένα απαλό πανί.

Προσοχή:
Κατά τον καθαρισμό του δοχείου ανάμειξης A3, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
για να μην τραυματιστείτε από την κοφτερή ακμή των λεπίδων της διάταξης 
λεπίδων A4.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής, 

ελέγξτε ότι η μονάδα του μοτέρ A7 είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από 
την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως.

2. Τοποθετήστε τη μονάδα του μοτέρ A7 σε μια σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια, 
όπως, για παράδειγμα, σε έναν πάγκο κουζίνας. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης A3 
επάνω στη μονάδα του μοτέρ A7. Το μπλέντερ διαθέτει ένα μηχανισμό ασφαλείας A5 
που το εμποδίζει να ενεργοποιηθεί εάν δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.

3. Τοποθετήστε το εξωτερικό καπάκι A2 στο δοχείο ανάμειξης A3 και πιέστε το δυνατά 
προς τα κάτω σε ολόκληρο το μήκος της περιμέτρου του.

4. Τοποθετήστε το εσωτερικό κάλυμμα A1 μέσα στο εξωτερικό καπάκι A2 και στρέψτε το 
πλήρως προς τα δεξιά. Έτσι θα ασφαλίσει στη θέση του.

5. Για την αποσυναρμολόγηση, εκτελέστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα του μοτέρ A7 είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη 

από την πρίζα. Τοποθετήστε τα υλικά που θέλετε να αναμείξετε μέσα στο δοχείο 
ανάμειξης A3. Συναρμολογήστε το μπλέντερ σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο για 
τη Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της συσκευής.

Προσοχή:
Για βέλτιστα αποτελέσματα, το δοχείο ανάμειξης πρέπει να γεμίζει τουλάχιστον 
στο  της χωρητικότητάς του.
Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου ανάμειξης A3 είναι 2 λίτρα. Μην γεμίζετε 
το δοχείο επάνω από την ένδειξη μέγιστου σημείου.
Εάν θέλετε να αναμείξετε ζεστά υγρά, να φτιάξετε γάλα σόγιας ή να 
χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα προώθησης A11 κατά την ανάμειξη, μη 
γεμίσετε το δοχείο ανάμειξης A3 περισσότερο από τα .

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια  πρίζα. Ο πίνακας ελέγχου A8 ανάβει 
για  μια στιγμή. Έπειτα, το μπλέντερ μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής. Το κουμπί 
B12 αρχίζει να αναβοσβήνει. Για να ενεργοποιήσετε το μπλέντερ, πατήστε το κουμπί 
B12. Τα κουμπιά αφής προεπιλεγμένων λειτουργιών θα ανάψουν και στην οθόνη θα 
εμφανιστούν ο χρόνος ανάμειξης 00:00 και η ταχύτητα στο επίπεδο 4.

3. Για να επιλέξετε μια από τις προεπιλεγμένες λειτουργίες, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 
αφής B3–4 και B7–10. Θα βρείτε μια επισκόπηση όλων των λειτουργιών στο κεφάλαιο 
“Σύντομος οδηγός για την επεξεργασία υλικών”. Για να θέσετε το μπλέντερ σε 
λειτουργία, πατήστε το κουμπί B11. Σε όλες τις λειτουργίες, η ταχύτητα και η διάρκεια 
της ανάμειξης ρυθμίζονται αυτόματα. Κατά την ανάμειξη, συνιστάται να κρατάτε από 
πάνω το δοχείο με το χέρι σας. Μετά τη λήξη του προεπιλεγμένου χρόνου ανάμειξης, 
θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η λειτουργία του μπλέντερ θα σταματήσει αυτόματα. 
Εάν θέλετε να σταματήσετε το μπλέντερ νωρίτερα, πατήστε το κουμπί B12. Μετά 
από 2 λεπτά αδράνειας, το μπλέντερ θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.  
Ο πίνακας ελέγχου με την οθόνη A8 θα απενεργοποιηθεί και το κουμπί B12 θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει.

4. Εάν δεν θέλετε να εκμεταλλευτείτε τις διαθέσιμες προεπιλεγμένες λειτουργίες, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά B1 και B6 για να ρυθμίσετε χειροκίνητα το χρόνο και 
την ταχύτητα ανάμειξης.

5. Το κουμπί παλμικής λειτουργίας B5 χρησιμοποιείται για να λειτουργήσει το μπλέντερ 
για σύντομα διαστήματα στη μέγιστη ταχύτητα. Το μπλέντερ θα λειτουργεί για 
όσο διάστημα παραμένει πατημένο το κουμπί B5. Ο μέγιστος χρόνος συνεχόμενης 
λειτουργίας της συσκευής σε αυτήν τη λειτουργία είναι 1 λεπτό.

6. Κατά την ανάμειξη ή μετά την παύση, μπορείτε να προσθέσετε υλικά στο δοχείο 
ανάμειξης A3 μέσω της οπής στο καπάκι A2. Κατά την ανάμειξη ζεστών υγρών και 
γευμάτων, το εσωτερικό κάλυμμα A1 πρέπει να παραμένει ασφαλισμένο στη θέση του.

7. Εάν κατά τη διάρκεια της ανάμειξης τα υλικά δεν αναδεύονται μέσα στο δοχείο 
ανάμειξης A3, αφαιρέστε το εσωτερικό κάλυμμα A1 και χρησιμοποιήστε το εξάρτημα 
προώθησης A11 για να προωθήσετε τα υλικά προς τη διάταξη των λεπίδων A4. Το 
εξάρτημα προώθησης A11 είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε, αφού τοποθετηθεί στην οπή 
που βρίσκεται στο εξωτερικό καπάκι A2, να μην έρχεται σε επαφή με τη διάταξη των 
λεπίδων A4. Μην τοποθετείτε ποτέ το εξάρτημα προώθησης A11 στο δοχείο ανάμειξης 
A3 αν δεν είναι κλεισμένο με το εξωτερικό καπάκι A2.
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Προσοχή:
Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 6 λεπτά. Στη συνέχεια αφήστε τη να 
κρυώσει για 5 λεπτά. Μετά από τρεις συνεχόμενους κύκλους λειτουργίας, 
αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15 λεπτά.
Για να αποφύγετε τυχόν υπερφόρτωση του μοτέρ, μην χρησιμοποιείτε το 
εξάρτημα προώθησης A11 συνεχόμενα για περισσότερο από 1 λεπτό.

8. Εάν κολλήσουν υλικά στη διάταξη των λεπίδων A4 ή στα εσωτερικά τοιχώματα 
του δοχείου ανάμειξης A3, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την 
από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη των λεπίδων A4 έχει σταματήσει να 
περιστρέφεται. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο ανάμειξης A3 από τη μονάδα 
του μοτέρ A7. Αφαιρέστε το καπάκι και, χρησιμοποιώντας μια πλαστική σπάτουλα, 
καθαρίστε τη διάταξη των λεπίδων A4 και τα τοιχώματα του δοχείου ανάμειξης 
A3. Επανατοποθετήστε το καπάκι και τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης A3 ξανά 
στη μονάδα του μοτέρ A7. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια  πρίζα και 
συνεχίστε την ανάμειξη.

9. Αφού τελειώσετε, αποσυνδέστε το μπλέντερ από την πρίζα. Ελέγξτε ότι η διάταξη 
των λεπίδων A4 έχει πάψει να περιστρέφεται και αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης 
A3 από τη μονάδα του μοτέρ A7. Χρησιμοποιήστε μια  πλαστική σπάτουλα για 
να αφαιρέσετε τα τρόφιμα από το δοχείο ανάμειξης A3. Αποσυναρμολογήστε και 
καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Καθαρισμός και 
συντήρηση".

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
■ Η θερμική ασφάλεια προστατεύει το μοτέρ από την υπερθέρμανση. Εάν η συσκευή 

απενεργοποιηθεί αυτόματα κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
από την πρίζα. Αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης A3 από τη μονάδα του μοτέρ A7 και 
ελέγξτε ότι η διάταξη των λεπίδων A4 δεν εμποδίζεται από υλικά στο εσωτερικό του 
δοχείου ανάμειξης A3. Περιμένετε περίπου 15 λεπτά έως ότου κρυώσει η μονάδα του 
μοτέρ A7. Έπειτα, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το μπλέντερ.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Κουμπί Λειτουργία Διάρκεια 

λειτουργίας
Επίπεδο 
ταχύτητας

Συνιστώμενη χρήση

B3 "Flour" 
(Αλεύρι)

2 λεπτά 6, 8 Για να αλέσετε σπόρους

B4 "Smoothie" 
(Σμούθι)

30 
δευτερόλεπτα

8 Για να θρυμματίσετε πάγο, να 
παρασκευάσετε σμούθι, σορμπέ, 
κρεμώδη παγωτά και για να 
αναμείξετε άλλα παγωμένα 
τρόφιμα

B7 "Nut milk" 
(Γάλα από 
καρπούς)

4 λεπτά 6, 8 Για να παρασκευάσετε γάλα από 
καρπούς ή από σόγια

B8 "Fruit juice" 
(Χυμός 
φρούτων)

2 λεπτά 6 Για να παρασκευάσετε φρέσκους 
χυμούς φρούτων και θρεπτικά 
ροφήματα

B9 "Cream soup" 
(Κρεμώδης 
σούπα)

5 λεπτά 4, 8 Για να αναμείξετε κρεμώδεις 
σούπες, σάλτσες κ.λπ.

B10 "Milkshake" 
(Μίλκσεϊκ)

70 
δευτερόλεπτα

4, 8 Για να παρασκευάσετε μίλκσεϊκ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
■ Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, να την απενεργοποιείτε και να την αποσυνδέετε 

πάντα από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι τα περιστρεφόμενα μέρη δεν περιστρέφονται και 
αποσυναρμολογήστε το μπλέντερ στα επιμέρους τμήματά του.

■ Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση για να μην ξεραίνονται 
τρόφιμα στις επιφάνειές της.

■ Πλύνετε σχολαστικά το δοχείο ανάμειξης A3, το εσωτερικό κάλυμμα A1, το εξωτερικό 
καπάκι A2 και το εξάρτημα προώθησης A11, χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και 
ένα  ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων, ξεπλύνετε με τρεχούμενο, καθαρό νερό και 
στεγνώστε καλά με ένα απαλό πανί ή αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν φυσικά. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βουρτσάκι A12, το οποίο συμπεριλαμβάνεται, για 
να καθαρίσετε τη διάταξη των λεπίδων A4. Παρομοίως, μετά τη χρήση, μπορείτε να 
καθαρίσετε το δοχείο ανάμειξης A3 λειτουργώντας το μπλέντερ στη μέγιστη ταχύτητα 
για περίπου 10 δευτερόλεπτα, αφού το γεμίσετε με μισό λίτρο καθαρό, χλιαρό νερό, στο 
οποίο θα έχετε προσθέσει λίγες σταγόνες απορρυπαντικού πιάτων. Για να λειτουργήσετε 
το μπλέντερ στη μέγιστη ταχύτητα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε 
το κουμπί παλμικής λειτουργίας B5. Αυτό θα αφαιρέσει τα υπολείμματα τροφίμων 
που απομένουν στο εσωτερικό τοίχωμα του δοχείου ανάμειξης A3 και στη διάταξη 
των λεπίδων A4. Μετά τη χρήση απορρυπαντικού πιάτων, ξεπλύνετε καλά το δοχείο 
ανάμειξης A3 με καθαρό νερό.

Προσοχή:
Κατά τον καθαρισμό, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε 
από την κοφτερή ακμή των λεπίδων της διάταξης λεπίδων A4.

■ Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της μονάδας του μοτέρ A7, 
χρησιμοποιήστε ένα  πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ένα  απαλό απορρυπαντικό 
διάλυμα. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού πιάτων, σκουπίστε την επιφάνεια με 
ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με καθαρό νερό και έπειτα σκουπίστε την επιφάνεια για 
να στεγνώσει. Μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ A7 και το καλώδιο τροφοδοσίας σε 
νερό ή άλλο υγρό, και μην ξεπλένετε αυτά τα μέρη κάτω από τρεχούμενο νερό.

■ Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού για τον καθαρισμό. 
Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια της συσκευής.

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

φτάνουν παιδιά. Συνιστάται να αποθηκεύετε το δοχείο ανάμειξης A3 ελαφρά ανοιχτό 
για να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα και για να αποτραπεί η δημιουργία 
δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό του. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομαστικό εύρος τάσης ......................................................................................................... 220−240 V
Ονομαστική συχνότητα  ...............................................................................................................50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς  .............................................................................................................................1800 W
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.

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε  κάποιο ειδικό χώρο 
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 μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. 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 κάποιον υπεύθυνο συλλογής απορριμμάτων 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.
Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει 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.

Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.


