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GR  Αναδευτήρας γάλακτος
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου
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GR Αναδευτήρας γάλακτος
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ.
Γενικές προειδοποιήσεις
 ■ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 
 ■ Το παρόν προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών 
και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές 
ικανότητες ή  από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από 
κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο 
χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

 ■  Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.
 ■ Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από 
τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

 ■ Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν (με την εξαίρεση του 
καλύμματος θήκης μπαταριών). Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού 
αν η συσκευή συναρμολογηθεί λάθος.

 ■ Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο προϊόν.
 ■ Μην βυθίζετε τη μονάδα κινητήρα σε νερό ή σε άλλο υγρό. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στο προϊόν.

 ■ Αποτρέψτε την επαφή με καυτές επιφάνειες.
 ■ Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες 
που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Το προϊόν 
έχει σχεδιαστεί μόνο για την ανάδευση γάλακτος. Μην το 
χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον 
οποίο προορίζεται. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν για να 
συμπιέσετε συμπαγή, παγωμένα ή άλλου είδους τρόφιμα.
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Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τις μπαταρίες:
 ■ Μην πετάτε μπαταρίες σε φωτιά. Μην φορτίζετε μπαταρίες 
που δεν προορίζονται για επαναφόρτιση. Υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης της συσκευής.

 ■ Μην αποσυναρμολογείτε, κολλάτε ή συγκολλάτε την μπαταρία. 
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης της συσκευής.

 ■ Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της μπαταρίας. Διαρροή 
ηλεκτρολύτη μπορεί να καταστρέψει το προϊόν.

 ■ Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής 
ηλεκτρολύτη πρώτα φορέστε ζευγάρι προστατευτικών 
γαντιών. Καθαρίστε τη θήκη της μπαταρίας και τις επαφές 
χρησιμοποιώντας στεγνό πανί.

 ■ Διατηρείτε τις μπαταρίες σε σημεία όπου δεν φτάνουν παιδιά. 
Τα παιδιά μπορεί να βάλουν την μπαταρία στο στόμα τους και 
να την καταπιούν. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας 
ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

 ■ Κατά την εισαγωγή των μπαταριών προσέξτε τη σωστή 
πολικότητα.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ παλιές και νέες μπαταρίες ταυτόχρονα.
 ■ Εισάγετε πάντα μόνο νέες μπαταρίες του ίδιου τύπου στο 
προϊόν.

 ■ Σε περίπτωση που οι μπαταρίες είναι άδειες αφαιρέστε τις από 
το προϊόν και απορρίψτε τις σύμφωνα με έγκυρους τοπικούς 
νομικούς κωδικούς. Μην πετάτε τις μπαταρίες στα κοινά οικιακά 
απορρίμματα.
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GR Αναδευτήρας γάλακτος
Εγχειρίδιο χρήσης

 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο 
χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη λειτουργία 
παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται 
στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο 
όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. 

 ■ 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.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
A1 Κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης
A2 Κάλυμμα θήκης μπαταριών
A3 Μονάδα κινητήρα με θήκη 

μπαταριών

A4 Χτυπητήρι από ανοξείδωτο ατσάλι
A5 Βάση

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε το προϊόν και τα εξαρτήματά του από το 

υλικό συσκευασίας καθώς και όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα 
από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν 
έχει φθαρεί. Σκουπίστε το προϊόν χρησιμοποιώντας  μαλακό και στεγνό πανί.

Εγκατάσταση μπαταριών
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση ή σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης είναι απαραίτητο 

να τοποθετήσετε νέες μπαταρίες.
 ■ Στη συνέχεια, περιστρέψτε αριστερόστροφα την αφαιρούμενη θήκη A2 και 

τραβήξτε την προς τα επάνω.
 ■ Τοποθετήστε δύο νέες μπαταρίες τύπου AA/LR6 (2× 1,5 V) στη θήκη μπαταριών. 

Κατά την εισαγωγή των μπαταριών προσέξτε τη σωστή πολικότητα.
 ■ Τοποθετήστε το κάλυμμα θήκης μπαταριών A2 επάνω στη μονάδα κινητήρα A3. 

Βεβαιωθείτε ότι οι γλωττίδες στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος της θήκης 
μπαταριών A2 χωράνε στις αυλακώσεις της μονάδας κινητήρα A3. Στρέψτε το 
κάλυμμα της θήκης μπαταριών A2 δεξιόστροφα μέχρι να νιώσετε αντίσταση.

Σημείωση:
Όταν αλλάζετε μπαταρίες, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τις παλιές 
μπαταρίες.

Συναρμολόγηση
 ■ Για να χρησιμοποιήσετε τον αναδευτήρα γάλακτος, εισαγάγετε το χτυπητήρι 

ανοξείδωτου χάλυβα Α4 στην οπή της μονάδας κινητήρα Α3 - βλ. εικ. Β.

Λειτουργία
 ■ Πριν το χρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά 

και ότι ο αναδευτήρας γάλακτος έχει συναρμολογηθεί σωστά.
1.  Γεμίστε ένα ψηλό ποτήρι / φλιτζάνι στο 1/3 με το γάλα που θέλετε να αναδεύσετε.
2.  Εισαγάγετε τον αναδευτήρα γάλακτος στο ποτήρι / κύπελλο έτσι ώστε το χτυπητήρι 

Α4 να βυθιστεί ακριβώς κάτω από την επιφάνεια.
3.  Πατήστε το κουμπί On/Off και θα ξεκινήσει ο αναδευήρας γάλακτος.
4.  Μετακινήστε προσεκτικά τον αναδευτήρα γάλακτος σε κυκλική κίνηση ακριβώς 

κάτω από το επίπεδο του γάλακτος.
5.  Μόλις αρχίσουν να σχηματίζονται φυσαλίδες, τραβήξτε αργά τον αναδευτήρα 

γάλακτος προς τα πάνω, έτσι ώστε το χτυπητήρι Α4 να βυθιστεί τόσο στο γάλα όσο 
και στο σχηματισμένο αφρώδες στρώμα.

6.  Όταν το γάλα έχει αφρίσει επαρκώς, πατήστε το κουμπί On/Off και περιμένετε να 
σταματήσει το χτυπητήρι A4. Μόνο τότε μπορείτε να το βγάλετε από το αφρισμένο 
γάλα.

Συμβουλή:
Για να επιτύχετε πλούσιο και πλούσιο αφρό γάλακτος, συνιστάται να χρησιμοποιείτε 
κατάλληλα ψυγμένο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα λιπαρών.

Σημείωση:
Πάντα περιμένετε μέχρι το χτυπητήρι Α4 να σταματήσει τελείως πριν το 
αφαιρέσετε από το αφρισμένο γάλα. Αν το βγάλετε νωρίτερα, το γάλα θα 
πιτσιλίσει.

Συμβουλή:
Εάν επιθυμείτε να αφρίσετε ζεστό γάλα, χρησιμοποιήστε γάλα με μέγιστη θερμοκρασία 
60 ° C. Εάν το γάλα είχε υψηλότερη θερμοκρασία, το αποτέλεσμα του αφρισμού 
ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.

Βάση
 ■ Ο  αναδευτήρας γάλακτος παρέχεται με πρακτική βάση Α5 στην οποία 

ο αναδευτήρας γάλακτος μπορεί να τοποθετηθεί βολικά έτσι ώστε να είναι έτοιμος 
για χρήση σε κατάλληλο μέρος, π.χ. δίπλα σε μηχανή εσπρέσο.

 ■ Τοποθετήστε προσεκτικά τον αναδευτήρα γάλακτος στη βάση Α5 - δείτε την εικ. C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Καθαρίζετε τον αναδευτήρα γάλακτος μετά από κάθε χρήση. Αποξηραμένα 

υπολείμματα γάλακτος μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν.
 ■ Για τον καθαρισμό οποιουδήποτε μέρους του προϊόντος μην χρησιμοποιείτε 

διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.ά. που θα μπορούσαν να 
προξενήσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής. Κανένα μέρος αυτού του 
προϊόντος δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποίηση:
Μην βυθίζετε τη μονάδα κινητήρα σε νερό ή σε άλλο υγρό. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στο προϊόν.

Καθαρισμός χτυπητηρίου
Καθαρίζετε το χτυπητήρι Α4 μετά από κάθε χρήση.
1. Για να καθαρίσετε σωστά το χτυπητήρι Α4, γεμίστε το ποτήρι / φλιτζάνι περίπου 

στα μισά με νερό και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων και 
εισαγάγετε τον αναδευτήρα γάλακτος στο νερό έτσι ώστε το χτυπητήρι Α4 να 
βυθιστεί στο νερό.

2. Πατήστε το κουμπί On/Off και αφήστε τον αναδευτήρα γάλακτος να λειτουργήσει 
μέχρι να αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα γάλακτος από το χτυπητήρι Α4. Πατήστε 
το κουμπί On/Off, για να απενεργοποιήσετε τον αναδευτήρα γάλακτος.

3. Αφαιρέστε προσεκτικά το χτυπητήρι A4 από τη μονάδα κινητήρα A3 και ξεπλύνετε 
με καθαρό κρύο νερό. Στεγνώστε το χρησιμοποιώντας καθαρό πανί σκουπίσματος 
ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Εισαγάγετε το καθαρό χτυπητήρι A4 στη μονάδα 
κινητήρα A3 και τοποθετήστε το στη βάση A5.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που τα υπολείμματα αποξηραμένου γάλακτος παραμένουν 
στο χτυπητήρι Α4 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βούρτσα με απαλές 
τρίχες για να τα αφαιρέσετε.

Καθαρισμός της μονάδας κινητήρα
 ■ Για να καθαρίσετε τη μονάδα κινητήρα Α3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαλακό 

πανί που έχετε βρέξει με χλιαρό νερό. Αποτρέψτε την είσοδο νερού στη μονάδα 
κινητήρα A3.

Αποθήκευση
 ■ Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον αναδευτήρα γάλακτος για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

βγάλτε τις μπαταρίες και καθαρίστε σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο 
«Καθαρισμός και συντήρηση».

 ■ Τοποθετήστε τον αναδευτήρα γάλακτος στη βάση. Αποθηκεύστε τον σε στεγνό και 
καλά αεριζόμενο μέρος.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Βιενέζικος καφές
 ■ Ρίξτε 125 ml δυνατού μαύρου καφέ σε φλιτζάνι.
 ■ Αφρίστε περίπου 100 ml γάλακτος και γεμίστε το φλιτζάνι με αφρό γάλακτος μέχρι 

την άκρη του. Προσθέστε όση ζάχαρη/γλυκαντικά θέλετε.

Μαροτσίνο
 ■ Ζεστάνετε περίπου ένα κουτάλι σοκολάτας γάλακτος και ρίξτε στις εσωτερικές 

πλευρές ενός ποτηριού αυτήν τη ζεστή σοκολάτα.
 ■ Ρίξτε μία δόση εσπρέσο στο ποτήρι. Αφρίστε λίγο γάλα και προσθέστε 3 - 

4 κουταλάκια του γλυκού αφρό γάλακτος στο ποτήρι.
 ■ Πασπαλίστε τον αφρό γάλακτος με κακάο.

Ζεστή σοκολάτα
 ■ Αφρίστε λίγο ζεστό γάλα και προσθέστε κακάο ή  ζεστό μίγμα σοκολάτας. 

Ανακατέψτε καλά.
 ■ Μπορείτε να προσθέσετε ό,τι λικέρ θέλετε, π.χ. Αμαρέτο.

Κρύα σοκολάτα
 ■ Προσθέστε λίγο μίγμα ζεστής σοκολάτας ή σιρόπι σοκολάτας σε κρύο γάλα.
 ■ Αφρίστε το γάλα με το μίγμα σοκολάτας. 
 ■ Προσθέστε μια κουταλιά παγωτού βανίλιας και ρίξτε από επάνω μικρή ποσότητα 

σιροπιού σοκολάτας.

Μίλκσεϊκ
 ■ Προσθέστε λίγη μαρμελάδα ή σιρόπι φρούτων σε κρύο γάλα. Αφρίστε το γάλα σε 

απαλό αφρό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Βολτ ..................................................................................................................................... 2 × 1,5 V  
Τύπος μπαταριών ............................................................................................. 1,5 V, τύπος AA (LR6)

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



- 7 -  01/2021 Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

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 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και άρα 
δεν κατατάσσονται στα τυπικά αστικά απορρίμματα. Παραδώστε τις 
χρησιμοποιημένες μπαταρίες, για τη σωστή απόρριψή τους, σε 
τοποθεσίες που προορίζονται για τη συλλογή μπαταριών.

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


