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Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης  

Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω μέτρα 

ασφαλείας: 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες 

2. Πριν από την χρήση, ελέγξτε ότι η τάση του ηλεκτρικού σας δικτύου αντιστοιχεί σε αυτή 

που αναγράφεται στην συσκευή 

3.  Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από το τραπέζι ή τον πάγκο. 

4. Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω ή δίπλα σε καυτή εστία φούρνου ή πηγή αερίου 

5.Μη λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις ή μετά από 

οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή αν έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε την 

συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση. 

 6.Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, απαιτείται αντικατάσταση από τον 

κατασκευαστή ή την αντιπροσωπεία του ή ένα παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο προκειμένου να 

αποφευχθεί κίνδυνος. 

7. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείτε από ή κοντά σε παιδιά. 

8. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής. 

9. Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε προσεκτικά. 

10. Η χρήση των εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων κανάτας, καπάκι κανάτας  τα οποία δεν 

έχουν αγοραστεί ή προτείνονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, 

ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. 

 11. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάμειξη σκληρών και στεγνών ουσιών, 

διαφορετικά η λεπίδα ενδέχεται να στραβώσει. 

12. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε 

εξαρτήματα και πριν από τον καθαρισμό. 
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13.Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε το μοτέρ ή το 

καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε νερό ή άλλο υγρό.  

14. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 

15. Μην βάζετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στο δοχείο ανάμειξης όταν η συσκευή 

λειτουργεί ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών στο άτομο ή την συσκευή..  

16. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τις λεπίδες κοπής  στη 

βάση χωρίς να είναι σωστά τοποθετημένη η κανάτα. 

17. Η συσκευή να χρησιμοποιείται πάντα με το καπάκι τοποθετημένο στη θέση του. 

18.Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένη 

αντίληψη και περιορισμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, 

εφόσον επιβλέπονται και εκπαιδεύονται με προσοχή από άτομο υπεύθυνο για τη σωματική 

ακεραιότητα τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η 

συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.  

 

19. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για την διασφάλιση ότι δεν παίζουν με την συσκευή. 

20. Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με ζεστά υγρά ή εντελώς άδεια. 

21. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. 

 

 

Οικιακή χρήση μόνο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

Περιγραφή συσκευής 
 

Measuring Cup

Jar lid

    Jar Handle

Motor UnitSpeed selector

 

1. Μεζούρα 
2. Καπάκι κανάτας 
3. Κανάτα 
4. Λαβή  
5. Μπουτόν επιλογής ταχύτητας  
6. Κύριο σώμα  
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Cup Lid

Portable Cup

Cup Base
 

1. Cup Lid: Καπάκι αποθήκευσης 
2. Portable cup: Δοχείο μεταφοράς 

3. Cup base: Καπάκι βάσης 
 

 

Για την αρχική χρήση 

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και τοποθετήστε όλα τα μέρη σε μια οριζόντια 

επιφάνεια. 

2. Βυθίστε όλα τα μέρη της κανάτας, και τα δοχεία μεταφοράς σε ζεστό νερό και σαπούνι, 

ξεπλύνετε και στεγνώστε. 

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε ποτέ το σώμα της συσκευής σε νερό για να το 

καθαρίσετε. 

Προσοχή: η λεπίδα είναι πολύ αιχμηρή, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε με προσοχή. 

3.  Ο σωστός τρόπος συναρμολόγησης περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω. 

Πριν συναρμολογήσετε το δοχείο στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το φις δεν είναι στην πρίζα και 

ότι ο ρυθμιστής ταχύτητας είναι στην ένδειξη 0. 
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 Η κανάτα του μπλέντερ είναι κατάλληλη για την παρασκευή μείγματος στο οποίο ο χυμός και 

ο πολτός αναμειγνύονται. 

Για να τοποθετήσετε τη κανάτα, ασφαλίστε πρώτα το καπάκι της κανάτας, στη συνέχεια 

τοποθετήστε κατάλληλα τη κανάτα στο σώμα της συσκευής.  

 Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι όλα τα κομμάτια έχουν τοποθετηθεί σωστά. 

 

Ανάμειξη φρούτων και λαχανικών 

1. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στην επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε έχετε βγάλει το φις 

από την πρίζα. 

2. Αφαιρέστε την φλούδα από τα φρούτα (π.χ. μήλο, μπανάνα και αχλάδι) ή τα λαχανικά και 

στη συνέχεια, κόψτε τα σε μικρά κομμάτια και τοποθετήστε τα κομμάτια μέσα στο δοχείο. 

Συνήθως, πρέπει να τοποθετείτε μια συγκεκριμένη ποσότητα καθαρού νερού για να 

εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της συσκευής. Η αναλογία φαγητού και νερού είναι 2:3. Η 

ποσότητα του μίγματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο που ορίζει το δοχείο. 

 Σημείωση: μην χρησιμοποιείτε ποτέ βραστά υγρά ή μην χρησιμοποιείτε την συσκευή άδεια. 

3. Τοποθετείστε τη κανάτα  σωστά στη συσκευή και σφίξτε το καπάκι.  

4. Βάλτε το φις στην πρίζα και η συσκευή θα ξεκινήσει την λειτουργία της. 

Σημείωση: πριν βάλετε το φις στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής ταχύτητας είναι στην 

ένδειξη 0. 

5. Γυρίστε τον ρυθμιστή ταχύτητας στο επιθυμητό σημείο. Η ένδειξη 1 είναι η χαμηλότερη 

ταχύτητα και η ένδειξη 2 είναι η υψηλότερη.   

6. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, μπορείτε να προσθέσετε υλικά μέσα στην κανάτα, από 

το άνοιγμα που βρίσκεται πάνω στο καπάκι της. Στη συνέχεια επανατοποθετήστε τη 

μεζούρα στο καπάκι της κανάτας. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

Τύπος φαγητού SPEC βάρος ταχύτητα 
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Καρότο (μήλο, 

αχλάδι κα) 

Κόψτε σε 

15mm*15mm*15mm 

καρότο: 400g 

νερό: 600g 

Μέγιστη 

ταχύτητα 

7. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 λεπτά συνεχόμενης 

λειτουργίας τη φορά. Επιπλέον αφήνετε τη συσκευή να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 3 λεπτά 

μετά από κάθε χρήση.   

8. Γυρίστε τον ρυθμιστή ταχύτητας στη θέση 0 όταν ολοκληρωθεί η ανάμειξη του μείγματος. 

9. Απομακρύνετε τη κανάτα από το σώμα της συσκευής, αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι της 

κανάτας και σερβίρετε.  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

 Η συσκευή περιέχει δοχεία μεταφοράς προς διευκόλυνσή σας και για άμεση κατανάλωση. 

1. Τοποθετήστε το κύριο σώμα σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο 

τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο. 

2. Τοποθετήστε το δοχείο μεταφοράς σε μια επίπεδη επιφάνεια με την ανοιχτή μεριά να κοιτάει 

προς τα πάνω. Γεμίστε το δοχείο με τα αγαπημένα σας συστατικά. Βεβαιωθείτε ότι τα 

συστατικά δεν ξεπερνούν την ένδειξη των 600ml, μπορείτε να προσθέσετε 240γρ καρότο και 

360γρ νερό.  

Σημείωση: για καλύτερη απόδοση, τοποθετήστε τα επιθυμητά υλικά με την παρακάτω σειρά: 

υγρά, φρέσκα υλικά, παγωμένο γιαούρτι, γιαούρτι, παγωτό. 

3.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα φρούτα ή τα λαχανικά πρέπει να αφαιρείται η φλούδα και 

στη συνέχεια να τα κόβετε σε μικρά κομμάτια. Γενικά το μέγεθος των φρούτων ή λαχανικών 

θα πρέπει να είναι 15×15×15mm. Η φλούδα σε φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να αφαιρείται, 

όπως για παράδειγμα σε καρότο, ανανά, λεμόνι, σταφύλι, ντομάτα. 

 

 Σημείωση: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βραστά υγρά στη συσκευή ή χρησιμοποιείτε την συσκευή 

άδεια. 

4. Τοποθετήστε τη βάση του κυπέλου στο άνοιγμα του δοχείου περιστρέφοντάς το 

δεξιόστροφα. 



 7 

5. Αναποδογυρίστε το δοχείο και την βάση του, τοποθετήστε τα στο κύριο σώμα της συσκευής, 

βεβαιωθείτε ότι το βέλος στο κύριο σώμα της συσκευής έχει ευθυγραμμιστεί με την βάση, και 

στη συνέχεια γυρίστε δεξιόστροφα την βάση για να κλειδώσει. 

6. Βάλτε το φις στην πρίζα και γυρίστε τον ρυθμιστή ταχύτητας στην επιθυμητή ένδειξη. Η 

ένδειξη 1 είναι η χαμηλότερη ταχύτητα και η ένδειξη 2 η υψηλότερη.   

 Σημείωση: η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει συνεχόμενα για 3 λεπτά. Μετά την πάροδο των 

3 λεπτών θα πρέπει να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη ξαναθέσετε σε λειτουργία.  

7. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Στη συνέχεια, γυρίστε 

το καπάκι αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε. 

8. Αναποδογυρίστε το καπάκι, κρατήστε το με το ένα χέρι, και στρέψτε τη βάση 

αριστερόστροφα με το άλλο χέρι  για να το αφαιρέσετε. 

9.Στη συνέχεια, τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο. Μπορείτε να πάρετε το δοχείο μαζί σας. 

Όταν επιθυμείτε να πιείτε, απλά ανοίξτε το στόμιο για μεγαλύτερη ευκολία.  

Σημείωση: αφού καταναλώσετε το μείγμα, πλύνετε το δοχείο και χρησιμοποιήστε το ξανά μέσα 

στη μέρα για νερό ή άλλα κρύα υγρά. 

 

Καθαρισμός και συντήρηση 

Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού μπορεί να καθαρίσει το μπλέντερ και την λεπίδα εύκολα, 

γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια. 

- Μετά την χρήση επανατοποθετήστε το δοχείο, ρίξτε λίγο ζεστό νερό και στη συνέχεια 

γυρίστε τον ρυθμιστή ταχύτητας στη θέση Pulse για μερικά δευτερόλεπτα για να αφαιρέσετε 

υπολείμματα φαγητού. 

- Αφού σταματήσετε, αφαιρέστε το δοχείο από το κύριο σώμα της συσκευής και ξεβγάλετέ το 

σε τρεχούμενο νερό. 

- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα νωπό πανί, μην χρησιμοποιείτε 

σκληρά καθαριστικά. Ποτέ μην  βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλου είδους καθαριστικά. 

- Στεγνώστε όλα τα μέρη της συσκευής και στην συνέχεια επανατοποθετήστε.  
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 Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.  Μην βυθίζετε ποτέ σε νερό για να 

καθαρίσετε την συσκευή. 

 Σημείωση: η λεπίδα είναι πολύ αιχμηρή, χρησιμοποιήστε με προσοχή όταν την καθαρίζετε. 

 

 
 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 
 
Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. 
Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή 
στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας 
ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 
την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται 
ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της 
υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου 
απορριμμάτων. 
 


