
BEPER 90.307 Ηλεκτρικός Αποχυμωτής 40W 

Αγαπητέ πελάτη,  

σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.  

Χάρη στην τεχνολογία, το σχεδιασμό και το γεγονός ότι συμφωνεί με τα αυστηρότερα 

πρότυπα ποιότητας, μπορεί να διασφαλιστεί η ικανοποιητική χρήση και η μακρά διάρκεια 

ζωής του προϊόντος.  

Υποδείξεις ασφαλείας και προφύλαξης  

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε 

τις για μελλοντική χρήση. Εάν αποτύχετε να ακολουθήσετε και να εφαρμόσετε αυτές τις 

οδηγίες, μπορεί να οδηγηθείτε σε ατύχημα.  

Καθαρίστε όλα τα τμήματα του προϊόντος που θα έρθουν σε επαφή με τα φαγητά, όπως 

περιγράφεται στο κεφάλαιο του Καθαρισμού, πριν την πρώτη χρήση.  

Ασφαλής χρήση της ηλεκτρικής συσκευής  

 Μην τη χρησιμοποιείτε, εάν το καλώδιο ήτο βύσμα είναι φθαρμένα.  

 Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο προϊόν αντιστοιχεί στην τάση 

δικτύου, πριν συνδέστε τη συσκευή.  

 Το βύσμα της συσκευής θα πρέπει να ταιριάζει ακριβώς στην πρίζα. Μην 

αλλάζετε το βύσμα. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες.  

 Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχει πέσει στο πάτωμα και υπάρχουν ορατά 

σημάδια βλάβης ή αν υπάρχει διαρροή. 

 Μην τραβάτε το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να τη σηκώσετε, 

να τη μετακινήσετε ή για να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα.  

 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπλέκεται ή τυλίγεται.  

 Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου. Φθαρμένα καλώδια αυξάνουν τον 

κίνδυνο ηλεκτροσόκ.  

 Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.  

  Αυτή η συσκευή δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε 

(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 

πνευματικές ικανότητες ή από οποιονδήποτε με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση 

χρήσης της συσκευής, εκτός εάν βρίσκεται υπό την επίβλεψη ή του έχουν δοθεί 

οδηγίες εκ των προτέρων για τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι 

υπεύθυνο για την ασφάλειά του. 

 Τα παιδιά θα πρέπει να εποπτεύονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή.  

 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από παρόμοια 

εξουσιοδοτημένο άτομο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.   

Χρήση και φροντίδα του προϊόντος:  

1. Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο πριν από κάθε χρήση. 



2. Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ή είναι 

συνδεδεμένη στο ρεύμα.  

3. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, όταν δε χρησιμοποιείται ή προσπαθείτε να 

την καθαρίσετε.  

4. Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, όχι επαγγελματική η 

εμπορική.  

5. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά θα πρέπει να εποπτεύονται για να 

διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.  

6. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Βεβαιωθείτε ότι δε 

χρησιμοποιείται από άτομα με αναπηρία, παιδιά ή άτομα που αδυνατούν να τη 

χειριστούν σωστά.  

7. Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από παιδιά και άτομα με αναπηρία.  

8. Μην την αποθηκεύετε σε οριζόντια στάση.  

9. Αποθηκεύστε την σε ξηρό μέρος δίχως σκόνη και χωρίς να εκτίθεται στη ηλιακή 

ακτινοβολία. 

10. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς εποπτεία, κατά τη διάρκεια της χρήσης.  

11. Οποιαδήποτε λανθασμένη χρήση ή αποτυχία να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης 

ακυρώνει την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή.  

 

 



Περιγραφή Σχήμα 1 

1. Προστατευτικό κάλυμμα  

2. Πρώτος κώνος  

3. Δεύτερος κώνος  

4. Φίλτρο  

5. Πιατίδιο χυμού με στόμιο  

6. Δοχείο νερού  

7. Πρόσθετο άξονα  

8. Άξονες μετάδοσης 

9. Βάση μονάδας  

Οδηγίες χρήσης 

1. Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο πριν το συνδέσετε στο ρεύμα.  

2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.  

3. Κόψτε τα εσπεριδοειδή για να συμπιεστούν στο μισό.  

4. Τοποθετήστε το γυαλί στην έξοδο χυμού της συσκευής.  

Αν προτιμάτε να ρίξετε το χυμό στο μπολ του αποχυμωτή και στη συνέχεια να 

χύσετε τον αποχυμωτή μόλις πατηθεί, τοποθετήστε το φίλτρο ακριβώς πάνω από 

το δοχείο του χυμού, παραλείποντας το πιατίδιο με το στόμιο. 

5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας προς τα κάτω το φρούτο, μόλις τοποθετηθεί 

στον κώνο.  

6. Για να σταματήσετε τη συσκευή, απλά σταματήστε να ασκείτε πίεση στον κώνο.  

7. Αφαιρέστε και τον κώνο και το φίλτρο για να αδειάσετε το δοχείο νερού.  

8. Χύστε το χυμό από το δοχείο απευθείας στο ποτήρι.  

9. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία μεγάλη ποσότητα φρούτων, θα πρέπει τακτικά 

να καθαρίζετε το φίλτρο και να αφαιρείτε τα υπολείμματα του πολτού.  

 

Καθαρισμός  

 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει, προτού 

ξεκινήσετε τον καθαρισμό. 

 Εκτός από τη μονάδα ενέργειας και το καλώδιο, όλα τα τμήματα μπορούν να 

καθαριστούν με καθαριστικό και νερό ή με υγρό απορρυπαντικό πιάτων. 

Ξεπλύνετε καλά για να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα.  

 Καθαρίστε τον εξοπλισμό με ένα υγρό πανί με λίγες σταγόνες καθαριστικού πιάτων 

και στεγνώστε.  

 Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα με pH οξέος ή βάσης, όπως λευκαντικά ή 

λειαντικά προϊόντα για να καθαρίσετε τη συσκευή.  

 Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλο υγρό και μη το τοποθετείτε κάτω από 

βρύση με τρεχούμενο νερό.  

 Συνίσταται να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και να αφαιρείτε τα υπολείμματα 

τροφών.  

 Τα ακόλουθα τμήματα μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων: Προστατευτικό 

κάλυμμα, φίλτρο, δοχείο.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά  



Ισχύς : 40W 

Τάση : 220-240V ~ 50/60Hz 

 

Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Beper διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει 

το προϊόν χωρίς ειδοποίηση.  

 

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην 

απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές 

πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση 

των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και 

στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν 

πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς ισχύει εγγύηση 24 

μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη χρήση της εγγύησης θα πρέπει να 

επιδείξετε την απόδειξη αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης.   

Η εγγύηση ισχύει μόνο με το πιστοποιητικό εγγύησης και την απόδειξη αγοράς που 

αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.  

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον έμπορο ή τα κεντρικά 

μας, ώστε να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της συσκευής και ΝΑ ΜΗΝ ακυρώσετε την 

εγγύηση. 

Όροι εγγύησης 

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή/και 

υλικού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εγγυόμαστε δωρεάν επισκευή υπό τον όρο 

ότι: 

 Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό που προορίζεται 

 Η συσκευή δεν έχει παραποιηθεί, αλλιώς δεν μπορεί να συντηρηθεί.  



 Θα επιδείξετε την απόδειξη αγοράς. 

 Τυχόν φυσική φθορά της συσκευής λόγω χρήσης δεν θα καλυφθεί από την παρούσα 

εγγύηση. 

Κατ’ επέκταση, οποιοδήποτε κομμάτι που θα μπορούσε να σπάσει από ατύχημα ή μέρη 

που καταναλώνονται με εμφανή σημάδια φθοράς (όπως λάμπες, μπαταρίες, μέρη που 

παράγουν θερμότητα…)και τα αισθητικά κομμάτια εξαιρούνται από την εγγύηση, καθώς 

και κάθε αλλοίωση που προκύπτει από τη μη εφαρμογή των κανόνων χρήσης, από την 

αμέλεια κατά τη χρήση και/ή τη συντήρηση της συσκευής, την απροσεξία, τη λάθος ή 

ακατάλληλη εγκατάσταση, τη ζημιά κατά τη μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που 

δεν μπορεί να αποδοθεί στον κατασκευαστή. 

Για κάθε βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός της περιόδου εγγύησης, η συσκευή 

θα αντικαθίσταται δωρεάν.  

Σε κάθε περίπτωση, εάν το τμήμα προς αντικατάσταση λόγω ελαττώματος, θραύσης ή 

δυσλειτουργίας είναι ένα αξεσουάρ και/ή ένα αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος, η Beper 

διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο το συγκεκριμένο μέρος και όχι όλο το 

προϊόν.  

Τεχνική υποστήριξη 

Ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης πάντα θα επικεντρωνόμαστε την επισκευή 

ελαττωματικών συσκευών. Για τεχνική υποστήριξη και/ή επισκευές μετά τη λήξη της 

εγγύησης, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην παρακάτω διεύθυνση: 

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 

της Beper στο email assistenza@beper.com, το οποίο θα προωθήσει το αίτημά σας στον 

αντιπρόσωπο της χώρας σας. 
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