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GR Αεροφριτέζα Vita Fryer 
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική 

ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν 
ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς 
κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει 
να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Τα παιδιά δεν 
πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από 
παιδιά κάτω των 8 ετών. 

 ■ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους 
όπως:

 –   κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 – γεωργικά αγροκτήματα,
 – δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 – ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 ■ Αυτή η συσκευή επεξεργάζεται τρόφιμα μέσω θερμότητας. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς 

από εκείνους για τους οποίους σχεδιάστηκε.
 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε περβάζια παραθύρων, επιφάνειες αποστράγγισης 

νεροχυτών, ασταθείς επιφάνειες, ηλεκτρικά μάτια ή μάτια αερίου. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω 
σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.

 ■ 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.

Προσοχή:
Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, 
εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

 ■ Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ του κατασκευαστή.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας, 

ξύλινες επιφάνειες κ.λπ. 
 ■ Για να διασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να υπάρχει 

απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 15  cm από όλες τις πλευρές της συσκευής. Μην τοποθετείτε 
αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην καλύπτετε τις οπές αερισμού.

 ■ Αποφεύγετε την επαφή με τον καυτό ατμό που απελευθερώνεται από τις οπές αερισμού κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. 

 ■ Μην γεμίζετε το αφαιρούμενο καλάθι πάνω από την ένδειξη μέγιστου σημείου «MAX». Βεβαιωθείτε ότι 
τα τρόφιμα που τοποθετούνται μέσα στο αφαιρούμενο καλάθι δεν έρχονται σε επαφή με το στοιχείο 
θέρμανσης.

 ■ Μην γεμίζετε τον αφαιρούμενο κάδο με λάδι. Το γέμισμα του κάδου με λάδι μπορεί να προκαλέσει 
επικίνδυνες συνθήκες. Αυτή η υγιής μέθοδος τηγανίσματος βασίζεται στην αρχή της κυκλοφορίας του 
θερμού αέρα, όπου δεν απαιτείται η χρήση λαδιού. Μπορεί να προστεθεί μια μικρή ποσότητα λαδιού, 
αποκλειστικά για να δοθεί γεύση στα τρόφιμα.
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 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τηγανίσετε τρόφιμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε λιπαρά. 

Προσοχή: Καυτή επιφάνεια

 ■ Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να 
είναι υψηλότερη. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. 
Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να αφαιρέσετε και να μεταφέρετε τον καυτό κάδο και το καλάθι. Τοποθετείτε 
πάντα τον καυτό κάδο και το καλάθι πάνω σε πυρίμαχες επιφάνειες. Όταν αφαιρείτε τον κάδο από τη 
συσκευή, να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί ώστε να μην καείτε από τον ατμό που απελευθερώνεται από 
τα τρόφιμα. 

 ■ Στην περίπτωση που τα τρόφιμα μέσα στη συσκευή πιάσουν φωτιά, απενεργοποιήστε αμέσως τη 
συσκευή, θέτοντας το χρονομετρητή στη θέση «0», και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Προτού βγάλετε 
τον κάδο από τη συσκευή, περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί ο καπνός που εξέρχεται από τις οπές αερισμού.

 ■ Μην ρίχνετε παγωμένο νερό μέσα στον καυτό κάδο. 
 ■ Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς 

επίβλεψη, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε. Αφήνετε τη 
συσκευή να κρυώσει προτού τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε.

 ■ Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. 
 ■ 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. 
 ■ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις του καλωδίου ρεύματος και όχι το 

καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η πρίζα. 
 ■ Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για να σας το 

αντικαταστήσουν. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει 
υποστεί ζημιά.

 ■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι 
σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. 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 Αεροφριτέζα Vita Fryer 
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. 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 ή 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 Οπές εισαγωγής αέρα αερισμού
A2 Περιστροφικός διακόπτης θερμοκρασίας με τιμές 80–200 °C
A3 Ένδειξη ισχύος
A4 Χρονομετρητής 30 λεπτών 
A5 Λαβή με κουμπί για την απελευθέρωση του αφαιρούμενου καλαθιού από 

τον κάδο
A6 Αφαιρούμενος κάδος με αντικολλητική επιφάνεια
A7 Αφαιρούμενο καλάθι με αντικολλητική επιφάνεια (δεν εμφανίζεται)
 Βρίσκεται μέσα στον κάδο.
A8 Ένδειξη θέρμανσης
A9 Στοιχείο θέρμανσης και ανεμιστήρας (δεν εμφανίζεται)
 Βρίσκεται μέσα στη συσκευή.
A10 Οπές αερισμού εξαγωγής αέρα (δεν εμφανίζονται)
 Βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της 

από τα υλικά της συσκευασίας. 
 ■ Πλύνετε τα αφαιρούμενα μέρη (κάδος A6 και καλάθι A7) που πρόκειται 

να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό 
χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με 
καθαρό νερό, στεγνώστε τα καλά και τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.

 ■ Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα και ενεργοποιήστε την άδεια, γυρίζοντας 
τον περιστροφικό διακόπτη θερμοκρασίας A2 στο μέγιστο και ρυθμίζοντας 
το χρονομετρητή A4 στα 10 λεπτά, για να εξαλείψετε τυχόν οσμές από το 
εργοστάσιο.

Σημείωση: 
Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί 
μια μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και 
θα εξαλειφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 ■ Στο τέλος του ρυθμισμένου χρόνου, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση 
και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

 ■ Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή 
να κρυώσει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
1.  Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και καθαρή επιφάνεια. 

Τραβήξτε τη λαβή A5 για να ολισθήσει ο αφαιρούμενος κάδος A6 με το 
καλάθι A7 έξω από τη συσκευή. Τοποθετήστε τα τρόφιμα που επιθυμείτε να 
επεξεργαστείτε μέσω θερμότητας μέσα στο καλάθι A7. Όταν τοποθετείτε 
μέσα τα τρόφιμα, μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστου σημείου «MAX» 
στο αφαιρούμενο καλάθι A7. Για βέλτιστα αποτελέσματα, τηρείτε την 
ελάχιστη και τη μέγιστη ποσότητα τροφίμων που υποδεικνύεται στον 
πίνακα «Συνιστώμενοι χρόνοι τηγανίσματος». 

Προσοχή:
Μην τοποθετείτε ποτέ τα τρόφιμα απευθείας μέσα στον κάδο A6.

2.  Σύρετε τον αφαιρούμενο κάδο A6 με το γεμισμένο καλάθι A7 πίσω στη 
συσκευή και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.

3.  Θέστε τον περιστροφικό διακόπτη θερμοκρασίας A2 στην επιθυμητή 
θερμοκρασία και το χρονομετρητή A4 στο χρόνο λειτουργίας. Η ρύθμιση 
του χρονομετρητή A4 θα θέσει τη συσκευή σε λειτουργία και οι δύο 
ενδεικτικές λυχνίες A3 και A8 θα ανάψουν. Οι αναμμένες ενδεικτικές λυχνίες 
υποδεικνύουν ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και το στοιχείο 
θέρμανσης A9 θερμαίνεται. Όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, η 

ενδεικτική λυχνία A8 θα απενεργοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, 
η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης A3 ενεργοποιείται και απενεργοποιείται 
κατά διαστήματα. Αυτό υποδεικνύει ότι διατηρείται η επιλεγμένη 
θερμοκρασία. Το πλεονάζον λίπος από τα τρόφιμα αποστραγγίζεται στον 
κάδο A6.

Σημείωση: 
Για να επιλέξετε τη σωστή θερμοκρασία και το σωστό χρόνο, 
μπορείτε να ανατρέξετε στον πίνακα «Συνιστώμενοι χρόνοι 
τηγανίσματος». 

4.  Ορισμένα τρόφιμα μπορεί να απαιτούν την προθέρμανση της συσκευής. 
Αυτό διαρκεί περίπου 3 έως 4  λεπτά. Θέστε τον περιστροφικό διακόπτη 
θερμοκρασίας A2 στην επιθυμητή θερμοκρασία και το χρονομετρητή A4 
στα 4 λεπτά. Περιμένετε έως η ενδεικτική λυχνία A8 να απενεργοποιηθεί. 
Αυτό υποδεικνύει ότι έχει επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Στη 
συνέχεια, σύρετε προσεχτικά τον κάδο A6 με το καλάθι A7 προς τα έξω 
και τοποθετήστε τον πάνω σε μια πυρίμαχη επιφάνεια. Να είστε ιδιαίτερα 
προσεχτικοί ώστε να μην αγγίξετε την καυτή επιφάνεια. Γεμίστε το καλάθι 
A7 με τρόφιμα. Σύρετε τον αφαιρούμενο κάδο A6 με το γεμισμένο καλάθι 
A7 πίσω στη συσκευή και επιλέξτε το χρόνο λειτουργίας.

5.  Είναι σκόπιμο να ανακατεύετε ορισμένα είδη τροφίμων κατά τη διάρκεια του 
μαγειρέματος. Σύρετε τον κάδο A6 έξω από τη συσκευή και τοποθετήστε τον 
πάνω σε μια πυρίμαχη επιφάνεια. Για λόγους ασφαλείας, κατά τη διάρκεια 
αυτού του χρόνου, το στοιχείο θέρμανσης A9 απενεργοποιείται αλλά ο 
χρονομετρητής A4 συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση μέχρι το τέλος του 
χρόνου λειτουργίας. Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί ώστε να μην αγγίξετε 
την καυτή επιφάνεια ή να μην καείτε από τον ατμό που απελευθερώνεται 
από τα τρόφιμα. Πατήστε το κουμπί στη λαβή A5 (βλέπε εικ. B) για να 
απελευθερώσετε το αφαιρούμενο καλάθι A7, σηκώστε το και κρατήστε τον 
κάδο A6 κάτω. Προσέξτε το καυτό λίπος ή τους καυτούς χυμούς που μπορεί 
να στάξουν από ορισμένα τρόφιμα. Ανακινήστε το προσεχτικά μπρος-πίσω 
για να ανακατέψετε τα τρόφιμα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά 
μέσα στον κάδο A6. Προκειμένου το καλάθι A7 να εδράζεται σωστά μέσα 
στον κάδο A6, πρέπει η λαβή A5 να ολισθήσει πίσω στη θέση της. Αυτό 
υποδεικνύεται από έναν ήχο κλικ. Σύρετε τον κάδο A6 με το καλάθι A7 πίσω 
στη συσκευή. Η ενέργεια αυτή θα συνεχίσει τη λειτουργία του στοιχείου 
θέρμανσης A9. 

6.  Για να θερμάνετε τρόφιμα, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150 °C και το 
χρονομετρητή A4 στα 10 λεπτά.

7.  Στο τέλος του ρυθμισμένου χρόνου, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση 
και η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα. Για να σταματήσετε τη συσκευή 
πρόωρα, θέστε το χρονομετρητή A4 στη θέση 0.

8.  Όταν η συσκευή σταματήσει, σύρετε τον κάδο A6 προς τα έξω. Πατήστε το 
κουμπί στη λαβή A5 (βλέπε εικ. B) για να απελευθερώσετε το αφαιρούμενο 
καλάθι A7, σηκώστε το και αδειάστε το περιεχόμενό του. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε μαγειρικά εργαλεία από σιλικόνη ή ξύλο για να αφαιρέσετε 
τρόφιμα από το καλάθι A7. Για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς στην 
αντικολλητική επιφανειακή στρώση του αφαιρούμενου καλαθιού A7, σας 
συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαγειρικά εργαλεία.

9.  Μόλις τελειώσετε τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει 
απενεργοποιηθεί. Αποσυνδέστε την από την πρίζα, αφήστε την να κρυώσει 
και καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο 
«Καθαρισμός και συντήρηση».

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

Είδος 
τροφίμων

ΕΛΑΧ. 
και ΜΕΓ. 
ποσότητα

Θερμοκρασία Χρόνος 
τηγανίσματος

Ανακάτεμα 
κατά τη 
διάρκεια του 
τηγανίσματος

Σημείωση

Κατεψυγμένες 
τηγανητές 
πατάτες 
7 × 7 mm

100–400 g 200 °C 9–16 λεπτά ναι

Σπιτικές 
τηγανητές 
πατάτες 
10 × 10 mm

100–400 g 200 °C 16–20 λεπτά ναι Προσθέστε 
μισό 
κουταλάκι του 
γλυκού λάδι

Σπιτικές 
κυδωνάτες 
πατάτες

100–400 g 180 °C 18–22 λεπτά ναι Προσθέστε 
μισό 
κουταλάκι του 
γλυκού λάδι

Χοιρινά 
μπριζολάκια

100–400 g 180 °C 10–14 λεπτά όχι

Μπιφτέκι 
χάμπουργκερ

100–400 g 180 °C 7–14 λεπτά όχι
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Μπουτάκια 
κοτόπουλου

100–400 g 180 °C 18–22 λεπτά όχι

Σπρινγκ ρολς 100–400 g 200 °C 8–10 λεπτά ναι Προθερμάνετε 
τη συσκευή

Κατεψυγμένες 
κροκέτες 
κοτόπουλου

100–400 g 200 °C 6–10 λεπτά ναι Προθερμάνετε 
τη συσκευή

Κατεψυγμένες 
ψαροκροκέτες

100–400 g 200 °C 6–10 λεπτά όχι Προθερμάνετε 
τη συσκευή

Ψητά γεμιστά 
λαχανικά

100–400 g 160 °C 10 λεπτά όχι

Κέικ 300 g 160 °C 20–25 λεπτά όχι Χρησιμοποιήστε 
μια φόρμα 
για κέικ

Γαλλική τάρτα 
κις

400 g 180 °C 20–22 λεπτά όχι Χρησιμοποιήστε 
μια φόρμα για 
ψήσιμο

Κεκάκια μάφιν 300 g 200 °C 15–18 λεπτά όχι Χρησιμοποιήστε 
φόρμες για 
μάφιν

Σημείωση: 
Οι χρόνοι που υποδεικνύονται στον πίνακα είναι από τη φύση τους 
μόνο ενδεικτικοί και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος 
και την ποσότητα των τροφίμων, καθώς και τις προσωπικές σας 
προτιμήσεις.
Ζύμες για κέικ, γαλλική τάρτα κις, κεκάκια μάφιν κ.λπ. πρέπει να 
τοποθετούνται πρώτα μέσα σε μια κατάλληλη φόρμα για ψήσιμο 
που χωράει μέσα στο αφαιρούμενο καλάθι A7. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και 

αφήστε τη να κρυώσει. Η συσκευή θα κρυώσει γρηγορότερα, αν αφαιρέσετε 
το περιεχόμενο A6 και το καλάθι A7.

 ■ Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως αφού κρυώσει για να 
μην ξεραίνονται τα υπολείμματα από τρόφιμα στις επιφάνειές της. Είναι πιο 
δύσκολο να τα αφαιρέσετε αργότερα. 

 ■ Πλύνετε τον κάδο A6 με το καλάθι A7 κάτω από τρεχούμενο νερό 
χρησιμοποιώντας ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, 
ξεπλύνετε τα μέρη αυτά με καθαρό νερό, στεγνώστε τα καλά και 
τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.

 ■ Αν δεν μπορέσετε να αφαιρέσετε τα ψημένα υπολείμματα τροφίμων που 
έχουν κολλήσει στο καλάθι A7 ή στον κάδο A6, γεμίστε τον κάδο A6 με ζεστό 
νερό προσθέτοντας ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων και τοποθετήστε 
το καλάθι A7 μέσα. Αφήστε το νερό και το απορρυπαντικό διάλυμα 
να δράσουν για περίπου 10  λεπτά για να μουλιάσουν τα υπολείμματα 
τροφίμων. Στη συνέχεια, καθαρίστε και τα δύο μέρη όπως συνήθως.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι τα ψημένα υπολείμματα τροφίμων δεν συσσωρεύονται 
στον κάδο A6 και στο καλάθι A7. Πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά, πρέπει και 
τα δύο μέρη να είναι καθαρά.

 ■ Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί, εμποτισμένο 
σε διάλυμα ζεστού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Μετά 
τη χρήση του απορρυπαντικού πιάτων, σκουπίστε τη συσκευή με ένα 
ελαφρώς βρεγμένο πανί και έπειτα σκουπίστε όλα τα μέρη της καλά για να 
στεγνώσουν. 

 ■ Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα ή διαλύτες 

για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος αυτής της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομαστικό εύρος τάσης .................................................................................220−240 V
Ονομαστική συχνότητα ........................................................................................50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου ....................................................................................1 350 W
Επίπεδο θορύβου .................................................................................................... 60 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 60  dB(A), το οποίο 
αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική 
ισχύ αναφοράς 1 pW. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές 
προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορ-
ριμμάτων 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.


