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GR Μίξερ χειρός με περιστρεφόμενη γαβάθα
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
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.
 ■ Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από 
τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

 ■ 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.

 ■ Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό και καθαρισμό των 
εξαρτημάτων.

 ■ Οι επιφάνειες της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα 
πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο 
παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
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 ■ Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον 
καθαρισμό ή  τη μετακίνηση της συσκευής, απενεργοποιείτε 
την πάντα και αποσυνδέετέ την από την πρίζα ρεύματος εάν 
δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε ή αν πρόκειται να την 
αφήσετε χωρίς επίβλεψη.

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

Ηλεκτρολογική ασφάλεια
 ■ 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 και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο ρεύματος στην/από την πρίζα.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
 ■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή η πρίζα. Αποσυνδέετε 

το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.
 ■ 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.
 ■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνος/-η 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.

 ■ Μην ψεκάζετε τη μονάδα μοτέρ με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην την πλένετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό και μην την βυθίζετε σε νερό ή άλλο 
υγρό.

 ■ Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετέ την από την πρίζα όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.
 ■ Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

Ορθή χρήση της συσκευής
 ■ Η συσκευή προορίζεται και έχει σχεδιαστεί για την επεξεργασία φυσιολογικής ποσότητας τροφίμων για οικιακή κατανάλωση.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
 ■ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε ποτέ σε εξωτερικό χώρο ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 ■ Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
 ■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνοδεύουν.

Προσοχή:
Η χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε σπρέι κοντά στη συσκευή.
 ■ Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου ή σε ασταθείς επιφάνειες. 

Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή κοντά σε αυτά, ούτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή  αφού έχει πέσει στο δάπεδο ή  έχει βυθιστεί στο νερό ή  έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. 

Παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
 ■ Απαγορεύεται η τροποποίηση της επιφάνειας της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. με τη χρήση αυτοκόλλητου χαρτιού, μεμβράνης κ.λπ.
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να πλύνετε πολύ καλά τα εξαρτήματα (εξαρτήματα ανάδευσης/ζυμώματος και περιστρεφόμενη γαβάθα) με χλιαρό νερό 

και απορρυπαντικό πιάτων, έπειτα να τα ξεπλύνετε με πόσιμο νερό και να τα σκουπίσετε με λεπτή πετσέτα μέχρι να στεγνώσουν εντελώς.
 ■ Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, ελέγξτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά και ότι ο βραχίονας στήριξης είναι τοποθετημένος σε οριζόντια θέση. Ποτέ 

μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους εξαρτημάτων. 
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
 ■ Μην καλύπτετε τις οπές της συσκευής.
 ■ Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
 ■ Ενεργοποιείτε τη συσκευή μόνο αφότου τοποθετήσετε τα εξαρτήματα μέσα στη γαβάθα μαζί με τα υλικά. Για να μην πετάγονται τρόφιμα, όταν η συσκευή είναι 

σε λειτουργία κρατάτε τα εξαρτήματα βαθιά μέσα στο δοχείο.
 ■ Εάν κολλήσει τροφή στα εξαρτήματα ή στο εσωτερικό της γαβάθας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Χρησιμοποιήστε μια 

σπάτουλα για να καθαρίσετε τα εξαρτήματα και το εσωτερικό της γαβάθας.
 ■ Αποφύγετε την επαφή με τα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής. Κατά την ανάμειξη, μην τοποθετείτε τα χέρια σας, πιρούνια ή άλλα εργαλεία μέσα στη 

γαβάθα με τα υλικά, και μην πλησιάζετε μαλλιά, ρούχα, κ.λπ. στα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής. Εάν πέσει μέσα στο δοχείο ένα πιρούνι ή άλλο εργαλείο 
κατά τη λειτουργία, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή.

 ■ Μην ανασηκώνετε τον βραχίονα στήριξης κατά την ανάμειξη.  
 ■ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ζεστά υγρά και τρόφιμα. Ο ατμός ή το πιτσίλισμα από ζεστές τροφές και ζεστά υγρά μπορεί να προκαλέσουν 

εγκαύματα. Για περισσότερη ασφάλεια, συνιστάται να αφήνετε τα ζεστά υγρά και φαγητά να κρυώσουν προτού τα αναμίξετε. Μην αναμιγνύετε ποτέ ζεστά 
φαγητά και υγρά απευθείας σε κατσαρόλα που βρίσκεται επάνω σε αναμμένη εστία.

 ■ Εάν έχετε μόλις επεξεργαστεί ζεστά φαγητά, τα αφαιρούμενα εξαρτήματα ενδέχεται να είναι ζεστά μετά τη χρήση τους.
 ■ Προτού τοποθετήσετε, αφαιρέσετε ή αντικαταστήσετε τα εξαρτήματα στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη 

από την πρίζα.
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Ασφάλεια κατά τη συντήρηση
 ■ Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού την αποθηκεύσετε.
 ■ Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο Συντήρηση και καθαρισμός. Μην πραγματοποιείτε καμία άλλη 

συντήρηση στη συσκευή εκτός από τη διαδικασία συντήρησης που περιγράφεται στο κεφάλαιο Συντήρηση και καθαρισμός.
 ■ Μην πλένετε τη μονάδα μοτέρ ή τη βάση σε τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό. Η μονάδα μοτέρ δεν έχει σχεδιαστεί για πλύσιμο 

στο πλυντήριο πιάτων.
 ■ Τα αφαιρούμενα εξαρτήματα προορίζονται για σύντομη επαφή με τρόφιμα (και ποτά), το πολύ έως 4 ώρες. Για να αποφύγετε ζημιές στην επιφάνειά τους, μην 

τα αφήνετε βυθισμένα σε νερό, για παράδειγμα, για παρατεταμένα διαστήματα.
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GR
Μίξερ χειρός με 
περιστρεφόμενη γαβάθα
Εγχειρίδιο χρήσης

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ 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 χρήσης σε ασφαλές σημείο 
όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που 
παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον άλλο, φροντίστε να παραδώσετε και το 
εγχειρίδιο χρήσης.

 ■ Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική 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, συνιστούμε 
να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

 ■ Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά 
συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
A1 Μονάδα μοτέρ
A2 Καπάκι γαβάθας με άνοιγμα 

πλήρωσης
A3 Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι
A4 Βάση με υποδοχή γαβάθας
A5 Κουμπιά απελευθέρωσης 

εξαρτημάτων 
A6 Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας και 

απενεργοποίησης
A7 Κουμπί Turbo για μέγιστη ταχύτητα
A8 Κουμπί αποδέσμευσης μονάδας 

μοτέρ

A9 Ανακλινόμενος βραχίονας
A10 Κουμπί ανάκλισης του βραχίονα
A11 Σετ εξαρτημάτων ζυμώματος
 Κατάλληλα για παρασκευή ζύμης
A12 Σετ εξαρτημάτων ανάδευσης
 Κατάλληλα για χτύπημα σαντιγί, 

κρεμών, πουρέ πατάτας, αλοιφών, 
ασπραδιών και κρόκων

A13 Δακτύλιος προσαρμογής 
εξαρτημάτων ζυμώματος

A14 Δακτύλιος προσαρμογής 
εξαρτημάτων ανάδευσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ
 ■ Το μίξερ χειρός προορίζεται για την ανάμειξη και το ζύμωμα φυσιολογικής 

ποσότητας τροφίμων για οικιακή κατανάλωση.
 ■ Η  επεξεργασία των τροφίμων γίνεται με δύο τύπους εξαρτημάτων με επίστρωση 

χρωμίου, τα οποία πλένονται και αντικαθίστανται εύκολα.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση πλύνετε σχολαστικά όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή 

με τρόφιμα (εξαρτήματα ανάδευσης και ζυμώματος, γαβάθα και καπάκι) με ζεστό 
νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Έπειτα ξεπλύνετέ τα όλα με καθαρό νερό 
και αφήστε να στεγνώσουν ή στεγνώστε τα καλά με πετσέτα. Τα εξαρτήματα είναι 
κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

 ■ Σκουπίστε τα εξωτερικά μέρη της βάσης A4 και του ανακλινόμενου βραχίονα A9 με 
ελαφρώς υγρή πετσέτα.

Προσοχή:
Μην ξεπλένετε ή βυθίζετε τη βάση A4 ή τη μονάδα μοτέρ A1 και 
το καλώδιο ρεύματος στο νερό. Η βάση και η μονάδα μοτέρ δεν 
ενδείκνυνται για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Εξαρτήματα ανάδευσης
 ■ Χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζύμης, πουρέ πατάτας, κρέμας σαντιγί, 

μαρέγκας και κρεμών. Μην χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα ανάδευσης για να 
αναμείξετε ζύμη με μαγιά.

Εξαρτήματα ζυμώματος
 ■ Χρησιμοποιούνται για ζύμωμα ζύμης με μαγιά και ζύμης για ζυμαρικά, για ανάμειξη 

κιμά και για παρασκευή ζύμης σφολιάτας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Επίπεδο 1: Ενδείκνυται ως ταχύτητα αφετηρίας για την ανάμειξη μεγαλύτερης 
ποσότητας υλικών ή ξηρών συστατικών
Επίπεδο 2: Ενδείκνυται για την επεξεργασία υγρών υλικών και την ανάμειξη ντρέσινγκ 
σαλάτας.
Επίπεδο 3: Ενδείκνυται για την ανάμειξη υλικών κατά την παρασκευή κέικ, μπισκότων 
και ψωμιού.
Επίπεδο 4: Ενδείκνυται για την ανάδευση βουτύρου ή ζάχαρης κατά την παρασκευή 
γλυκών, επιδορπίων κ.λπ.
Επίπεδο 5: Ενδείκνυται για το χτύπημα αυγών, σαλτσών, κρεμών κ.λπ.
Κουμπί TURBO: Το κουμπί παλμικής ισχύος TURBO ισοδυναμεί με ταχύτητα επιπέδου 
5 και χρησιμοποιείται για σύντομη λειτουργία της συσκευής στη μέγιστη ταχύτητα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Προειδοποίηση:
Πριν από τη συναρμολόγηση του μίξερ χειρός, η  μονάδα μοτέρ 
A1 πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα δικτύου 
και ο  διακόπτης A6 πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0 (off ). 
Η  τοποθέτηση των εξαρτημάτων ενώ η  μονάδα μοτέρ είναι 
συνδεδεμένη στο δίκτυο μπορεί να οδηγήσει στην ακούσια 
ενεργοποίηση της μονάδας και σε σοβαρούς τραυματισμούς.

 ■ Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο εξαρτήματος και τοποθετήστε τον στην οπή στην 
κάτω πλευρά της μονάδας μοτέρ σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν: 
ΠΡΟΣΟΧΗ – τα μέρη σύνδεσης των εξαρτημάτων δεν είναι πανομοιότυπα και 
μπορούν να προσαρμοστούν μόνο στις ειδικά προβλεπόμενες οπές στο κάτω μέρος 
της μονάδας μοτέρ. Το εξάρτημα με τον δακτύλιο προσαρμογής (A13 στο εξάρτημα 
ζυμώματος, A14 στο εξάρτημα ανάδευσης) μπορεί να προσαρτηθεί μόνο στη δεξιά 
οπή στο κάτω μέρος της μονάδας μοτέρ (κοιτώντας τη συσκευή από μπροστά), ενώ 
το εξάρτημα χωρίς τον δακτύλιο μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στην αριστερή οπή. 

 ■ Πιέστε τα επιλεγμένα εξαρτήματα έως ότου ασφαλίσουν κάνοντας ένα 
χαρακτηριστικό κλικ. Τραβήξτε απαλά τα δύο εξαρτήματα για να βεβαιωθείτε ότι 
έχουν ασφαλίσει στη θέση τους. 

Προσοχή:
Μην συγχέετε τα εξαρτήματα ανάδευσης και ζυμώματος. 
Χρησιμοποιείτε μόνο τον ίδιο τύπο εξαρτημάτων ταυτόχρονα.

 ■ Πατήστε το κουμπί A10 για να απελευθερώστε την ασφάλεια στον βραχίονα A9 και 
ανασηκώστε τον βραχίονα έως ότου ανοίξει.

 ■ Τοποθετήστε τη γαβάθα στη βάση, γεμισμένη με τα υλικά που επιθυμείτε να 
επεξεργαστείτε.

 ■ Πατήστε το κουμπί A10 και χαμηλώστε τον βραχίονα σε οριζόντια θέση. 
 ■ Εισαγάγετε τη μονάδα μοτέρ A1 με τα προσαρτημένα εξαρτήματα στον βραχίονα 

και ωθήστε ελαφρά προς τον βραχίονα έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό 
«κλικ». Η μονάδα μοτέρ έχει προσαρτηθεί με ασφάλεια στον βραχίονα όταν δεν είναι 
πλέον δυνατόν να την ανασηκώσετε μόνη της.

Σημείωση:
Η  μονάδα μοτέρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητη, χωρίς τη 
βάση. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε τη συσκευή ακολουθώντας τις 
οδηγίες που περιγράφονται παραπάνω και συνεχίστε στο κεφάλαιο 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Κατά τη λειτουργία της συσκευής 
θα πρέπει να κρατάτε τη μονάδα μοτέρ με το χέρι.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
 ■ Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του μίξερ χειρός στην πρίζα.
 ■ Με τον διακόπτη A6, ρυθμίστε την ταχύτητα στα επίπεδα 1–5. 
 ■ Συνίσταται να ξεκινήσετε από χαμηλή ταχύτητα και να την αυξάνετε σταδιακά. 

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της ταχύτητας ακόμα και κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του μίξερ. Προτείνεται η επεξεργασία των ρευστών μιγμάτων και των 
σαλτσών να γίνεται με χαμηλή ταχύτητα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε το 
πιτσίλισμα εκτός της γαβάθας.

Προσοχή:
Κατά τη διάρκεια ανάμειξης δεν πρέπει να τοποθετούνται 
αντικείμενα όπως κουτάλια, μαχαίρια κουζίνας, πιρούνια κ.λπ. στη 
γαβάθα καθώς ενδέχεται να τραυματιστείτε ή  να προκαλέσετε 
ζημιά στο μίξερ χειρός.

 ■ Κατά τη λειτουργία της συσκευής, η  γαβάθα που βρίσκεται πάνω στη βάση 
περιστρέφεται αυτόματα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η  ομοιόμορφη 
ανάμειξη των υλικών.

 ■ Αν επιθυμείτε να αυξήσετε για λίγο την ταχύτητα στο μέγιστο επίπεδο, πιέστε 
το κουμπί TURBO A7. Ωστόσο, μην πατάτε παρατεταμένα το κουμπί TURBO για 
περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα διότι υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του 
μίξερ χειρός.

Απομάκρυνση υλικών κολλημένων στα τοιχώματα 
 ■ Αν παρά την ομοιόμορφη ανάμειξη που επιτυγχάνεται με την περιστρεφόμενη 

γαβάθα, ορισμένα υλικά (π.χ. ζύμη) κολλούν στα τοιχώματα της γαβάθας, 
απενεργοποιήστε το μίξερ χειρός ρυθμίζοντας τον διακόπτη A6 στη θέση 0 (off ). 

 ■ Ανασηκώστε τον βραχίονα πατώντας το κουμπί A10.
 ■ Χρησιμοποιώντας μια κοινή σπάτουλα, αφαιρέστε τα υλικά που έχουν κολλήσει στα 

τοιχώματα της γαβάθας και τοποθετήστε τα στο κέντρο της γαβάθας.
 ■ Πατήστε το κουμπί A10 και χαμηλώστε εκ νέου τον βραχίονα στη θέση λειτουργίας. 

Συνεχίστε την επεξεργασία.

Χρόνος λειτουργίας του μίξερ χειρός
 ■ Όταν παρασκευάζετε ζύμη, χρησιμοποιήστε τα επίπεδα 1 και 2 μόνο για το αρχικό 

στάδιο ενσωμάτωσης των υλικών. Αφήστε το μίξερ να λειτουργήσει αλλά όχι για 
περισσότερο από 3 λεπτά και έπειτα ανεβείτε επίπεδο βάσει του είδους της γέμισης 
που παρασκευάζετε.

 ■ Κατά την ανάδευση, μη χρησιμοποιείτε το μίξερ χειρός για περισσότερο από 10 
συνεχόμενα λεπτά.

 ■ Όταν ζυμώνετε πυκνή, σφιχτή ζύμη, μην αφήνετε το μίξερ σε λειτουργία για 
περισσότερο από 5 λεπτά.
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 ■ Σε περίπτωση υπερφόρτωσης (αυξημένος χρόνος λειτουργίας, υπερβολικά σφιχτή 
ζύμη, υπερβολική ποσότητα υλικών) η ενσωματωμένη θερμική ασφάλεια θα 
απενεργοποιήσει το μίξερ. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θέστε το διακόπτη ταχύτητας στο 
μηδέν, βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε το μίξερ να κρυώσει 
για περίπου 15 λεπτά.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
Εξαρτήματα ανάδευσης

Υλικά Ποσότητα Χρόνος 
επεξεργασίας

Επιλογή 
ταχύτητας

Ασπράδια αυγού μέγ. 5 ασπράδια 
αυγού 4 λεπτά επίπεδο 5

Πουρές πατάτας μέγ. 750 g 4 λεπτά επίπεδο 4

Κρέμες περ. 750 ml 4 λεπτά επίπεδο 5

Μαγιονέζα μέγ. 3 κρόκοι 
αυγού 3 λεπτά επίπεδο 5

Κρέμα σαντιγί μέγ. 500 g 5 λεπτά επίπεδο 5

Ζύμη για κέικ περίπου 750 g 4 λεπτά επίπεδο 3

Εξαρτήματα ζυμώματος

Υλικά Ποσότητα Χρόνος 
επεξεργασίας

Επιλογή 
ταχύτητας

Ζύμη με μαγιά μέγ. 500 g αλεύρι  5 λεπτά  επίπεδο 3

Σημείωση:
Οι παραπάνω χρόνοι επεξεργασίας αναφέρονται ενδεικτικά. Για να 
μην πετάγονται υλικά έξω από τη γαβάθα, επιλέξτε ένα αρχικό επίπεδο 
ταχύτητας 1 έως 2. Στη συνέχεια, επιλέξτε υψηλότερη
ταχύτητα, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για την ευκολότερη ανάμειξη 
ζύμης συνιστάται η χρήση μαλακής μαργαρίνης ή βουτύρου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
 ■ Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, τοποθετήστε το διακόπτη A6 στη 

θέση 0 (κλειστός) και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. 
 ■ Πατήστε το κουμπί A10 για να ανασηκώσετε τον βραχίονα A9.
 ■ Πατήστε το κουμπί A8 για να απελευθερώσετε τη μονάδα μοτέρ και να αφαιρέσετε 

τη μονάδα.
 ■ Για να απασφαλίσετε το καπάκι, πατήστε το κουμπί A5. Τα εξαρτήματα 

απελευθερώνονται μόνο όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη 0. 
 ■ Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στις θέσεις 1–5, τα εξαρτήματα είναι ασφαλισμένα και 

δεν αφαιρούνται.
 ■ Έπειτα, καθαρίστε το μίξερ χειρός και όλα τα χρησιμοποιημένα μέρη σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κεφαλαίου ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ
Το μίξερ χειρός διαθέτει ασφάλεια προστασίας από υπερθέρμανση. Όταν το 
χρησιμοποιείτε για περισσότερο από 10 λεπτά ή όταν αναμειγνύετε πολύ σκληρά υλικά 
και η θερμοκρασία της μονάδας μοτέρ φτάσει σε υψηλά επίπεδα, το μίξερ χειρός θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλτε το φις από την πρίζα και 
αφήστε το μίξερ χειρός να κρυώσει. Εφόσον κρυώσει, μπορείτε να το θέσετε ξανά σε 
λειτουργία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Προσοχή:
Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση αποσυνδέετε πάντα το 
μίξερ χειρός από το ηλεκτρικό δίκτυο και αφήστε το να κρυώσει 
εντελώς.
Η μονάδα μοτέρ και το καλώδιο ρεύματος, τα εξαρτήματα 
ανάμιξης και ζυμώματος, και το καπάκι του δοχείου δεν πρέπει να 
πλένονται σε πλυντήριο πιάτων. Μόνο το ανοξείδωτο δοχείο είναι 
κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
Μην ψεκάζετε τη βάση, τη μονάδα μοτέρ ή το καλώδιο ρεύματος 
με νερό ή άλλα υγρά, ή μην τα βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

 ■ Πλύνετε σχολαστικά τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε, χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό 
και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Έπειτα, ξεπλύνετε όλα αυτά τα εξαρτήματα 
με καθαρό νερό και στεγνώστε τα σχολαστικά, σκουπίζοντας με λεπτή πετσέτα.  Τα 
εξαρτήματα πλένονται και στο πλυντήριο πιάτων.

Προσοχή:
Τα εξαρτήματα προορίζονται για σύντομη επαφή με τρόφιμα (και 
ποτά), το πολύ έως 4 ώρες. Για να αποφύγετε ζημιές στην επιφάνειά 
τους, μην τα αφήνετε βυθισμένα σε νερό, για παράδειγμα, για 
παρατεταμένα διαστήματα.

 ■ Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της μονάδας  μοτέρ, χρησιμοποιήστε 
ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα. Μετά τη χρήση 
του απορρυπαντικού διαλύματος, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα πανί ελαφρώς 
βρεγμένο με καθαρό νερό και έπειτα σκουπίστε την επιφάνεια για να στεγνώσει.

Προσοχή:
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χημικά, συρματάκια και προϊόντα με 
σύρμα ή λειαντικά καθαριστικά καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν 
ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας μοτέρ ή στη βάση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 ■ Πριν από την αποθήκευση, το μίξερ χειρός πρέπει να έχει κρυώσει εντελώς, να είναι 

απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα, καθαρό και στεγνό.
 ■ Προσαρτήστε τη μονάδα μοτέρ στον βραχίονα και χαμηλώστε τον σε οριζόντια 

θέση. Αποθηκεύστε τη μονάδα μοτέρ και τα εξαρτήματα σε ένα καθαρό, στεγνό 
μέρος μακριά από παιδιά. 

Προσοχή:
Φυλάσσετε το μίξερ χειρός προστατευμένο από ακραίες 
θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική 
υγρασία και μην το αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκονισμένο 
περιβάλλον. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο μίξερ χειρός.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Εύρος ονομαστικής τάσης  .......................................................................................  220−240 V AC
Ονομαστική συχνότητα .......................................................................................................50 / 60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .......................................................................................................  500 W
Μήκος καλωδίου ρεύματος ........................................................................................................ 1,2 m
Χωρητικότητα γαβάθας ανάμειξης ............................................................................................  2,5 l
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία ................................................................................. II
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.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος αλλαγών στο κείμενο και στις τεχνικές 
παραμέτρους.

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

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό 
σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα 
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 
απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, 
παραδώστε αυτά τα προϊόντα στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. 
Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό 
κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας 

παρόμοιας συσκευής.
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 είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε 
αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο 
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.


