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GR Αλεστης Κρεατος
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗ
Γενικές προειδοποιήσεις
 ■ Αυτή η  συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. 
Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματός της μακριά 
από παιδιά.

 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα 
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή  πνευματικές 
ικανότητες, ή  από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, 
αν επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες 
σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν 
τους πιθανούς κινδύνους.

 ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 ■ Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, 
αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο 
σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται 
η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.

Προειδοποίηση: 
Η εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε 
τραυματισμούς.

 ■ Προσέξτε ιδιαίτερα να μην τραυματιστείτε στα κοφτερά άκρα 
όταν χειρίζεστε τις λεπίδες κοπής, ειδικά όταν αφαιρείτε τις 
λεπίδες από το σωλήνα τροφοδοσίας, όταν αδειάζετε το 
σωλήνα και όταν τον καθαρίζετε.

 ■ Οι επιφάνειες της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τροφές 
πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο 
παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
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 ■ Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν 
την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, 
την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.

 ■ Πριν από την επανατοποθέτηση αξεσουάρ ή  προσβάσιμων 
μερών που κινούνται κατά τη χρήση, να απενεργοποιείτε τη 
συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 ■ Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα διαβάθμισης αντιστοιχεί στην τάση στην πρίζα ρεύματος.
 ■ Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης
 ■ Ποτέ μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα μέχρι να συναρμολογηθεί σωστά.
 ■ Ξεβιδώστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας πριν τη χρήση.
 ■ Μην συνδέετε και αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του βύσματος τροφοδοσίας δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Αν συμβαίνει αυτό ακριβώς, στεγνώνετε προσεκτικά το 

φις πριν χρησιμοποιήσετε ξανά.
 ■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας 

ή στην πρίζα. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το βύσμα.
 ■ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρεμάει πάνω από την άκρη ενός τραπέζι και 

ότι δεν αγγίζει μια θερμή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
 ■ Μην βγάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.
 ■ Πάντοτε σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και προτού αφαιρέσετε 

ή αντικαταστήσετε εξαρτήματα και προτού καθαρίσετε, συντηρήσετε ή αποθηκεύσετε.
 ■ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας ή μην κάνετε καμία ρύθμιση. Πραγματοποιήστε 

όλες τις επισκευές ή τις ρυθμίσεις της συσκευής σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η παραβίαση της συσκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση.

 ■ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από την ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε ποτέ τη μονάδα του κινητήρα και το καλώδιο τροφοδοσίας του σε νερό 
ή άλλο υγρό ή πλύνετε τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

 ■ Πάντοτε σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν τελειώσετε τη χρήση της.
 ■ Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει μέσα στο νερό, σε καμία περίπτωση δεν φτάνει σε αυτήν την κατάσταση, τότε αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος 

από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια συσκευή που βυθίστηκε στο νερό. Αποστέλλετε το σε εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για έλεγχο.

 ■ Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
 ■ Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
 ■ Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε πρίζα μέχρι να συναρμολογηθεί σωστά.
 ■ Ξετυλίγετε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
 ■ Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του ρεύματος στην/από την πρίζα.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Εάν αυτό συμβεί, στεγνώστε προσεκτικά το φις προτού το χρησιμοποιήσετε 

ξανά.
 ■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε το 

καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος τραβώντας το φις.
 ■ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και 

ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
 ■ Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή.
 ■ Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από την 

τοποθέτηση, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση αξεσουάρ καθώς και πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση. 
 ■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι 

επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/η ίδια στη συσκευή κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.

 ■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην 
πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

 ■ Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.
 ■ Εάν η συσκευή πέσει σε νερό μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ 

συσκευή που έχει βυθιστεί σε νερό. Παραδώστε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και έχει κατασκευαστεί για την επεξεργασία της συνήθους ποσότητας φαγητού σε ένα σπίτι. Μην 

χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για επαγγελματικούς σκοπούς.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο 

προορίζεται.
 ■ Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για χρήση σε παρόμοια μέρη όπως:

 – κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 – στον γεωργικό τομέα,
 – για πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων,
 – ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 ■ Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού που θα επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίησή της.
 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνοδεύουν.
 ■ Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το επιλεγμένο αξεσουάρ για ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αξεσουάρ που έχει υποστεί ζημιά.
 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς 

επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
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 ■ Μην εκθέτετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολική υγρασία ή πολύ 
σκονισμένους χώρους.

 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.
 ■ Η μηχανή του κιμά δεν μπορεί να λειτουργεί συνεχόμενα για περισσότερο από 15 λεπτά. Προτού την εκκινήσετε ξανά, αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 10 

λεπτά.
 ■ Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της. Μην αφήνετε τη 

συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.
 ■ Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα μέρη που κινούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο τραυματισμού.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή του κιμά για τη σύνθλιψη κοκάλων, ξηρών καρπών ή άλλων σκληρών φαγητών. 
 ■ Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή του κιμά, αφαιρέστε τυχόν κόκαλα, πέτσα, χόνδρους κ.λπ.
 ■ Μην επεξεργάζεστε ποτέ κατεψυγμένα τρόφιμα. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να ξεπαγώσουν πριν επεξεργαστούν στη μηχανή του κιμά.
 ■ Για να αποφύγετε τη στόμωση της μηχανής του κιμά, πιέστε ελαφρά προς τα κάτω τον πιεστήρα όταν προσθέτετε την τροφή στο σωλήνα τροφοδοσίας. 
 ■  Χρησιμοποιείτε πάντα τον πιεστήρα που παρέχεται μαζί με αυτήν τη συσκευή. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα για να σπρώξετε 

τα υλικά μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας ενώσω η συσκευή είναι σε λειτουργία.
 ■ Πριν από την αποσυναρμολόγηση και την εγκατάσταση αξεσουάρ, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και ελέγχετε ότι τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει.
 ■ Μην εκτελείτε καμία εργασία συντήρησης στη συσκευή πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών της, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Καθαρισμός 

και συντήρηση.
 ■ Προσέξτε ιδιαίτερα κατά το χειρισμό της σταυροειδούς λεπίδας, για να αποφύγετε τραυματισμό από τα άκρα της λεπίδας.
 ■ Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε 

εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για 
ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

 ■ Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον.
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GR Αλεστης Κρεατος
Εγχειρίδιο χρήσης

 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο 
χρήσης, ακόμη και σε περιπτώσεις που έχετε ήδη εξοικειωθεί με την προηγούμενη 
χρήση παρόμοιων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που 
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη 
σε ένα ασφαλές μέρος όπου μπορεί εύκολα να ανακτηθεί για μελλοντική χρήση. 
Σε περίπτωση που παραδώσετε αυτή τη συσκευή σε κάποιον άλλο, φροντίστε να 
συμπεριλάβετε και αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

 ■ Αποσυσκευάστε προσεκτικά τη συσκευή και προσέξτε να μην πετάξετε 
οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας πριν βρείτε όλα τα μέρη της. Συνιστούμε να 
αποθηκεύσετε το αρχικό κουτί από χαρτόνι, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη 
αγοράς και τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή  της κάρτας εγγύησης τουλάχιστον 
για τη διάρκεια της νομικής ευθύνης για μη ικανοποιητική απόδοση ή ποιότητα. Σε 
περίπτωση μεταφοράς, συνιστάται η  συσκευασία της συσκευής στο αρχικό κουτί 
από τον κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ
A1 Βάση μονάδας κινητήρα
A2 Κύριος διακόπτης ισχύος 
A3 Τρύπα με άξονα για την τοποθέτηση 

του θαλάμου άλεσης
A4 Θάλαμος άλεσης
A5 Τροφοδοτικό σωλήνα
A6 Ασφάλεια συμπλέκτη

A7 Δακτύλιο φλάντζας
A8 Άξονας βίδας
A9 Cross blade
A10 Δίσκος λείανσης
A11 Βίδα δακτυλίου
A12 Δίσκος γεμίσματος
A13 Ωθών

D1 Χυμός αποστράγγισης χυμού 
φρούτων

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 ■ Ο μύλος προορίζεται για την επεξεργασία κρέατος, πουλερικών, ψαριών, φρούτων 

και λαχανικών. 
 ■ Ο  μύλος δεν προορίζεται για θραύση οστών, καρύδια ή  άλλα σκληρά συστατικά 

ή κατεψυγμένα τρόφιμα.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Πριν από τη χρήση του, πλύνετε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το φαγητό 

σε ζεστό νερό χρησιμοποιώντας μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού κουζίνας, 
στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και σκουπίστε.

 ■ Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της βάσης της μονάδας κινητήρα 
χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι που βυθίζεται σε ζεστό νερό με λίγο 
απορρυπαντικό κουζίνας και σκουπίστε το

Προσοχή:
Κατά τον καθαρισμό της εγκάρσιας λεπίδας A8, προσέξτε 
ιδιαίτερα να μην τραυματιστείτε στις αιχμηρές ακμές κοπής.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 ■ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, είναι πάντα απαραίτητο να 

συναρμολογήσετε σωστά το εξάρτημα λείανσης (εικ. Β), το οποίο αποτελείται από 
μέρη Α4 έως Α11.

 ■ Περάστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης A7 επάνω στον άξονα του κοχλία Α8 και 
έπειτα τοποθετήστε τον συμπλέκτη ασφαλείας A6 μαζί με τον άξονα μέσα στον 
θάλαμο λείανσης Α4 με τον συμπλέκτη ασφαλείας να μπαίνει πρώτα.

 ■ Τοποθετήστε την εγκάρσια λεπίδα A9 στο άκρο του κοχλία. Το κοπτικό άκρο πρέπει 
να δείχνει προς τα έξω από το θάλαμο λείανσης.

Προσοχή:
Κατά την τοποθέτηση της εγκάρσιας λεπίδας, προσέξτε ιδιαίτερα 
να μην τραυματιστείτε στις αιχμηρές ακμές κοπής.

 ■ Τοποθετήστε τον δίσκο λείανσης A10 στη λεπίδα. Όταν τοποθετείτε το δίσκο, 
βεβαιωθείτε ότι η γλωττίδα στην κεφαλή του θαλάμου λείανσης γλιστράει μέσα στο 
δάσος του δίσκου λείανσης.

 ■ Βιδώστε τον δακτύλιο βιδώματος A11 στο θάλαμο λείανσης και σφίξτε καλά.
 ■ Τοποθετήστε το συναρμολογημένο εξάρτημα λείανσης στον άξονα του κινητήρα 

στην οπή A3 έτσι ώστε οι οδοντοτροχοί στο πίσω μέρος του εξαρτήματος λείανσης 
να γλιστρήσουν στους οδόντες του άξονα του κινητήρα (εικ. C) και στη συνέχεια να 
περιστρέψετε το εξάρτημα αριστερόστροφα. Ελέγξτε ότι το εξάρτημα είναι σωστά 
τοποθετημένο και ότι δεν κινείται στον άξονα του κινητήρα.

 ■ Τοποθετήστε το δίσκο πλήρωσης A12 στον σωλήνα τροφοδοσίας A5 του θαλάμου 
άλεσης.

 ■ Τώρα ο συγκολλητής είναι συναρμολογημένος και έτοιμος για τρόχισμα τροφίμων.
 ■ Κατά την αποσυναρμολόγηση, ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά της 

συναρμολόγησης.

ΑΛΕΣΗ
 ■ Πριν από την άλεση, αφαιρέστε τα οστά, τους χόνδρους και τους τένοντες από το 

κρέας. Κόψτε το κρέας σε τεμάχια μεγέθους περίπου 20 × 20 × 40 mm.
 ■ Κόψτε τα φρούτα και τα λαχανικά σε κομμάτια που θα περνούν ελεύθερα μέσω του 

σωλήνα τροφοδοσίας

Προσοχή:
Ποτέ μην προσπαθείτε να αλέσετε το κατεψυγμένο κρέας 
ή  άλλους τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Είναι απαραίτητο να 
αφήσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα να ξεπαγωθούν εντελώς πριν 
τα λειανθείτε.

 ■ Κάτω από το εξάρτημα λείανσης, τοποθετήστε ένα κατάλληλο μπολ στο οποίο θα 
πέσει η τροφή εδάφους.

 ■ Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ομοιόμορφη, στεγνή επιφάνεια, ξετυλίξτε το 
καλώδιο τροφοδοσίας από την κάτω πλευρά της βάσης μονάδας κινητήρα A1 και 
συνδέστε το σε πρίζα ρεύματος.

 ■ Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να αλέσετε στο δίσκο πλήρωσης A12.
 ■ Ενεργοποιήστε τον μύλο πιέζοντας το πλήκτρο A2.
 ■ Τοποθετήστε σταδιακά το φαγητό στο σωλήνα τροφοδοσίας A5 και, 

χρησιμοποιώντας το ωστήριο A13, πιέστε το προς τα κάτω στον θάλαμο άλεσης. 
Για να αποφύγετε την απόφραξη του μύλου, μην γεμίζετε υπερβολικά τον σωλήνα 
τροφοδοσίας. Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω τον ωστήριο.

Προσοχή:
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας ή  άλλα αντικείμενα 
για να σπρώξετε τρόφιμα μέσω του σωλήνα τροφοδοσίας ενώ 
λειτουργεί ο  μύλος. Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο 
προωθητή για αυτό το σκοπό.

 ■ Για να επεξεργαστείτε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε χυμούς (ορισμένα 
είδη φρούτων), ο  θάλαμος λείανσης Α4 είναι εφοδιασμένος με αυλάκι D1 για 
αποστράγγιση του πλεονάζοντος χυμού.

 ■ Σε περίπτωση που ο σωλήνας τροφοδοσίας έχει φράξει, απενεργοποιήστε πρώτα 
τον μύλο χρησιμοποιώντας το κουμπί A2 και στη συνέχεια αποσυνδέστε τον από 
την πρίζα. Στη συνέχεια αφαιρέστε το εξάρτημα λείανσης και καθαρίστε τα τυχόν 
επεξεργασμένα τρόφιμα. Εάν είναι απαραίτητο, αποσυνδέστε πλήρως το εξάρτημα 
λείανσης, καθαρίστε το και ξανασυναρμολογήστε το. Βάλτε το εξάρτημα στη βάση 
A1 και συνεχίστε να εργάζεστε

Προσοχή:
Ο  μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας της συσκευής είναι 
15  λεπτά. Στη συνέχεια, αφήστε το να κρυώσει για περίπου 
10 λεπτά.

 ■ Όταν τελειώσετε τη χρήση του μύλου, απενεργοποιήστε το χρησιμοποιώντας το 
κουμπί A2 και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Βεβαιωθείτε 
ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν σταματήσει να περιστρέφονται και να 
αφαιρέσετε το εξάρτημα λείανσης από τη βάση μονάδας κινητήρα A1 και, στη 
συνέχεια, να το αποσυναρμολογήσετε στα μεμονωμένα μέρη του. Στη συνέχεια, 
καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες στο 
κεφάλαιο Καθαρισμός και συντήρηση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ■ Σε περίπτωση που ένα κομμάτι σκληρού τροφίμου εισέλθει στον θάλαμο άλεσης Α4 

και στη συνέχεια ο άξονας του κοχλία Α8 μπλοκαριστεί, ο συμπλέκτης ασφαλείας 
A6 θα σπάσει. Με αυτό τον τρόπο, η  μονάδα κινητήρα προστατεύεται από 
υπερφόρτωση και ζημιά.

 ■ Σε περίπτωση θραύσης του συμπλέκτη ασφαλείας, πάντα να σταματάτε αμέσως 
να εργάζεστε με τον μύλο, να τον σβήσετε και να τον αποσυνδέσετε από το 
ηλεκτρικό δίκτυο. Αφαιρέστε το εξάρτημα λείανσης και καθαρίστε προσεκτικά όλα 
τα μέρη του. Τα θραύσματα του σπασμένου συμπλέκτη που δεν έχουν αφαιρεθεί 
ενδέχεται να προκαλέσουν ξανά εμπλοκή στον άξονα του κοχλία ή  ζημιά στη 
μονάδα κινητήρα. Αφού καθαρίσετε το εξάρτημα λείανσης, σύρετε έναν καινούργιο 
συμπλέκτη ασφαλείας στον άξονα του κοχλία και συνεχίστε να εργάζεστε.

Προσοχή:
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα λείανσης χωρίς τον 
συμπλέκτη ασφαλείας A6. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
ζημιά στη μονάδα κινητήρα.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η μονάδα κινητήρα 
λειτουργεί, αλλά 
ο άξονας του κοχλία 
δεν στρέφεται.

Ο συμπλέκτης 
ασφαλείας έχει σπάσει.

Αποσυναρμολογήστε το εξάρτημα 
λείανσης και καθαρίστε προσεκτικά 
τα θραύσματα του συμπλέκτη 
από όλα τα μέρη του. Σύρετε έναν 
καινούργιο συμπλέκτη ασφαλείας 
στον άξονα του κοχλία.

Λανθασμένος 
συμπλέκτης 
ή κινητήρας.

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή 
ή το επαγγελματικό κέντρο 
εξυπηρέτησης.

Η μοναδα κινητηρα 
λειτουργει 
ακανονιστα, 
η ταχυτη της 
κυμαινεται. 

Εισáγεται μεγáλη 
ποσóτητα φαγητοú 
η πιéζετε πολυ σκληρα 
στον ωστηριο.

Εισαγáγετε το φαγητο πιο αργá και 
πιεστε απαλα στο ωστηριο.

Η μονάδα κινητήρα 
σταματά κατά τη 
λειτουργία και δεν 
μπορεί να ξεκινήσει

Ο κινητήρας έχει 
υπερθερμανθεί 
και η προστασία 
υπερφόρτωσης 
τον απενεργοποιεί 
αυτόματα.

Απενεργοποιήστε τον μύλο του 
κρέατος, αποσυνδέστε τον από την 
πρίζα και αφήστε την να κρυώσει 
αρκετά

Βλάβη κινητήρα
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή 
ή το επαγγελματικό κέντρο 
εξυπηρέτησης.

Τα τρόφιμα δεν 
έχουν αποψυχθεί 
επαρκώς.

Η εγκαρσíα λεπíδα ειναι 
τοποθετημενη σε λαθος 
κατεθυνση.

Αποσυνδέστε το εξάρτημα λείανσης 
και ελέγξτε τη θέση της εγκάρσιας 
λεπίδας.

Η εγκαρσíα λεπíδα ειναι 
αμβλυ.

’Εχετε την λεπíδα επαγγελματικα 
ακονισιμενη η την αντικαταστησετε 
με μια νεα. 

Ο θάλαμος λείανσης 
κλείνει συνεχώς.

Το φαγητό που είναι 
το έδαφος είναι πολύ 
μεγάλο.

Κόψτε το φαγητό σε μικρότερα 
κομμάτια.

Ο σωλήνας 
τροφοδοσίας 
υπερχειλίζεται.

Καθαρίστε τον σωλήνα 
τροφοδοσίας.

Εισάγετε τροφή 
πολύ γρήγορα στον 
σωλήνα τροφοδοσίας 
ή πιέζοντας πολύ 
σκληρά πάνω στον 
ωστήριο.

Εισαγάγετε το φαγητό πιο αργά και 
πιέστε απαλά στο ωστήριο.

Είναι πιθανό ότι ένα 
θραύσμα οστού ή άλλο 
παρόμοιο αντικείμενο 
έχει μπλοκαριστεί στο 
θάλαμο άλεσης.

Αφαιρέστε το εξάρτημα λείανσης 
και καθαρίστε το καλά.

Ο μύλος δεν μπορεί 
να ενεργοποιηθεί, 
η μονάδα κινητήρα 
δεν αρχίζει να 
περιστρέφεται.

Εαν δεν υπαρχει 
διακóπη ρευματος η το 
καλωδιο τροφοδοσιας 
ειναι ελαττωματικο. 

Επικοινωνηστε με τον προμηθευτη 
η το επαγγελματικó εξυπηρετησης. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Υπόδειξη:
Μπορεί να παραμείνουν στο θάλαμο λείανσης υπόλοιπα κρέατα που 
δεν έχουν υποστεί φρύξη και είναι δύσκολο να καθαριστούν. Για να γίνει 
ευκολότερη η  απομάκρυνσή τους, μπορείτε να αλέσετε ένα κομμάτι 
ψωμιού ή ψωμί. Συνιστούμε την αποσυναρμολόγηση του εξαρτήματος 
λείανσης σε μια νεροχύτη κουζίνας ή σε ένα μεγαλύτερο μπολ, ώστε να 
αποφευχθεί η ενδεχόμενη ρύπανση της επιφάνειας εργασίας.

 ■ Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αποσυνδεθεί 
από την πρίζα. Ποτέ μην καθαρίζετε το μηχάνημα ή τα εξαρτήματά του όταν είναι 
ενεργοποιημένο και λειτουργεί.

 ■ Αν ο μύλος χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιθανό η μονάδα να 
είναι ζεστή στην αφή. Αφήστε την να κρυώσει πριν καθαρίσετε.

 ■ Αποσυνδέστε το εξάρτημα από τα εξαρτήματά του. Καθαρίστε τα υπολείμματα 
τροφίμων, πλύνετε σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό πλυσίματος πιάτων και 
ξεπλύνετε με καθαρό τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια, αφήστε τα να στεγνώ 
φυσικά ή  να τα στεγνώσουν καλά χρησιμοποιώντας ένα πανί καθαρισμού. Μην 
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού.

 ■ Κανένα μέρος του εξαρτήματος αλέσματος δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε 
πλυντήριο πιάτων.

Προσοχή:
Κατά τον καθαρισμό της εγκάρσιας λεπίδας A8, προσέξτε 
ιδιαίτερα να μην τραυματιστείτε στις αιχμηρές ακμές κοπής.

 ■ Εάν παραμένουν υπολείμματα τροφίμων σε μερικά μέρη του εξαρτήματος 
αλέσματος, συνιστούμε να εμποτίζετε αυτά τα μέρη σε ζεστό νερό με μικρή 
ποσότητα απορρυπαντικού κουζίνας και να τα αφήνετε να εμποτιστούν για κάποιο 
χρονικό διάστημα, π.χ. διανυκτέρευση. Ο  χρόνος εμβάπτισης εξαρτάται από το 
πόσο λερωμένα είναι τα αξεσουάρ.

 ■ Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της βάσης μονάδας κινητήρα A1, 
χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρά βυθισμένο σε αδύναμη λύση απορρυπαντικού. 
Αφού εφαρμόσετε το διάλυμα απορρυπαντικού, σκουπίστε την επιφάνεια με 
ένα πανί ελαφρά βρεγμένο σε καθαρό νερό και στη συνέχεια σκουπίστε. Μη 
χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά προϊόντα καθαρισμού κ.λπ. για τον καθαρισμό 
της συσκευής. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στην επίστρωση της 
συσκευής

Προσοχή:
Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση του κινητήρα A1 ή  το καλώδιο 
τροφοδοσίας στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 ■ Όταν τελειώσετε τη χρήση της συσκευής, τοποθετήστε την και τα εξαρτήματά 

της σε καθαρό, στεγνό μέρος μακριά από παιδιά. Κρατήστε την αποθηκευμένη 
συσκευή και τα εξαρτήματά της μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό 
φως και υπερβολική υγρασία και μην την αποθηκεύετε σε περιβάλλον υπερβολικά 
σκονισμένο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομαστικό εύρος τάσης ................................................................................................... 220-240 V
Ονομαστική συχνότητα ........................................................................................................ 50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς .........................................................................................................................160 W
Μέγιστος ισχύς ...............................................................................................................................500 W
Δυνατότητα λείανσης ............................................................................................................. 30 kg / h
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας χωρίς διακοπή ................................................................15 λεπτά
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία ................................................................................  ΙΙ
Βάρος ................................................................................................................................................. 3,5 kg
Επίπεδο θορύβου .................................................................................................................. ≤82 dB(A)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Κλάση ασφαλείας για προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κλάση ΙΙ - Η προστασία από ηλεκτροπληξία παρέχεται με διπλή 
ή βαριά μόνωση

Οι τροποποιήσεις στο κείμενο και οι τεχνικές παράμετροι επιφυλάσσονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή 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 
αυτές τις συσκευές 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  κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για 
περισσότερες λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για 
την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.
Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε 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 τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των 
σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.


