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 ■ Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται κατά το χειρισμό ζεστών υγρών, διότι 
ενδέχεται να διαφύγουν ατμοί ή πιτσιλιές και να προκληθούν εγκαύματα. Αφήνετε 
τα καυτά υγρά να κρυώσουν σε θερμοκρασία τουλάχιστον 50 °C πριν τα αδειάσετε 
στο δοχείο ανάμειξης.

 ■ Μην αφήνετε τη συσκευή σε συνεχόμενη λειτουργία για περισσότερο από 3 
λεπτά. Προτού θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, αφήστε τη να κρυώσει 
για τουλάχιστον 10 λεπτά. Κατά την επεξεργασία σκληρότερων τροφίμων ή 
παχύρρευστων υγρών, μην αφήνετε τη συσκευή σε συνεχόμενη λειτουργία για 
περισσότερο από 1 λεπτό. 

 ■ Η συσκευή διαθέτει θερμική ασφάλεια η οποία προστατεύει το μοτέρ από βλάβη 
σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Σε περίπτωση που διακοπεί αυτόματα η λειτουργία 
της συσκευής λόγω υπερφόρτωσης του μοτέρ, αποσυνδέστε την από την πρίζα και 
αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Τότε μπορείτε να τη θέσετε ξανά 
σε λειτουργία.

 ■ Εάν κολλήσουν υλικά στη διάταξη των λεπίδων ή στα εσωτερικά τοιχώματα του 
δοχείου ανάμειξης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την 
πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η  διάταξη λεπίδων έχει σταματήσει να περιστρέφεται. 
Αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης από τη μονάδα μοτέρ και αναποδογυρίστε το 
ώστε η διάταξη λεπίδων να δείχνει προς τα επάνω. Αφαιρέστε τη διάταξη λεπίδων 
και καθαρίστε τα τμήματα που έχουν αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας μια πλαστική 
σπάτουλα. Συναρμολογήστε τη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια 
πρίζα και συνεχίστε τη διαδικασία ανάμειξης.

 ■ Κατά τον χειρισμό της διάταξης λεπίδων, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην 
τραυματιστείτε από την κοφτερή ακμή τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν αφαιρείτε 
τη διάταξη λεπίδων από το δοχείο ανάμειξης, όταν αδειάζετε το δοχείο και όταν το 
καθαρίζετε. 

 ■ Τα δοχεία ανάμειξης που περιλαμβάνονται δεν προορίζονται για τη θέρμανση 
τροφίμων σε φούρνο μικροκυμάτων.

 ■ Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση των 
αξεσουάρ και πριν από τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση, να απενεργοποιείτε 
πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να τη 
χρησιμοποιήσετε ή εάν 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 τη διάταξη του δοχείου ανάμειξης από τη μονάδα του μοτέρ.

 ■ Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». 
Μη βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και 
μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

 ■ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι 
το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν 
βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια. 
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 ■ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ το καλώδιο 
ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. 

 ■ Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί 
από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να 
αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια 
βλάβης. 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 οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε 
τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για 
ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.










