Beper 90.321 Μπλέντερ Χειρός 220W Ανοξείδωτο
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ποτέ μη βυθίζετε τη μονάδα της συσκευής μέσα στο νερό ή σε άλλο υγρό, ούτε να
το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί για να
καθαρίσετε τη μονάδα της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται πάνω στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση του
τοπικού δικτύου, πριν συνδέσετε τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο, το βύσμα ή άλλα τμήματα της
συσκευής έχουν υποστεί βλάβη.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να το αντικαταστήσετε
από την Beper, ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης από την Philips ή κάποιο
παρόμοια εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς εποπτεία.
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 επιβλέπονται, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ιδίως όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη το ρεύμα. Οι
λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.
Εάν κολλήσουν οι λεπίδες, αποσυνδέστε τη συσκευή, προτού αφαιρέσετε τα υλικά,
που προξενούν το πρόβλημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα παροχής
ρεύματος, προτού αλλάξετε τα εξαρτήματα ή πλησιάσετε τμήματα που κινούνται
κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και τους χρόνους που αναγράφονται στον πίνακα.
Μη λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα τη μία φορά,
όταν ανακατεύετε μεγάλες ποσότητες. Μετά από τα 60 δευτερόλεπτα, αφήστε τη

συσκευή να κρυώσει αρκετά, προτού συνεχίσετε. Καμία από τις συνταγές σε αυτό
το εγχειρίδιο περιέχει μεγάλες ποσότητες υλικών.
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Περιστρεφόμενο καλώδιο
Κουμπί φυσιολογικής ταχύτητας
Κουμπί υψηλής ταχύτητας
Μονάδα της συσκευής
Μηχανισμός συναρμολόγησης (αφαιρούμενο πλαίσιο)
Γραμμή μπλέντερ
Ατσάλινη λεπίδα

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Καθαρίστε προσεκτικά τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το φαγητό, πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά (Βλ. κεφάλαιο ‘’Καθαρισμός’’).
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
1 – Αφήστε τα ζεστά υλικά να κρυώσουν, προτού τα ψιλοκόψετε ή τα ρίξετε μέσα
στο δοχείο (μέγιστη θερμοκρασία: 80°C).
2 – Κόψτε τα μεγάλα υλικά σε κομμάτια μήκους περίπου 2 εκ., προτού τα
ανακατέψετε.
3 – Συναρμολογήστε τη συσκευή σωστά, προτού τη συνδέσετε με το ρεύμα.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Το μπλέντερ χειρός προορίζεται για:





Ανάδευση υγρών π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, σάλτσες, χυμοί φρούτων,
σούπες, ποτά.
Ανάδευση μαλακών υλικών π.χ. ζύμη για κρέπες ή μαγιονέζα.
Πουρέ μαγειρεμένων συστατικών π.χ. βρεφικές κρέμες.

1. Προσαρτήστε τη γραμμή μπλέντερ στη μονάδα της συσκευής (‘’κλικ’’).
2. Βυθίστε τη λεπίδα εντελώς μέσα στα υλικά.
3. Πιέστε το κουμπί φυσιολογικής ή υψηλής ταχύτητας για να ενεργοποιήσετε
τη συσκευή.
4. Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω-κάτω με κυκλικές κινήσεις για να
ανακατέψετε τα υλικά.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
1 – Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε τα εξαρτήματα.
2 – Μη βυθίζετε τη μονάδα στο νερό. Σκουπίστε τη μονάδα με ένα υγρό πανί.
3 – Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υγρό πανί
και ένα ήπιο καθαριστικό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρά
αντικείμενα.
4 – Το χαμηλό μέρος του μπλέντερ μπορεί να καθαριστεί με τρεχούμενο νερό ή σε
ένα δοχείο που περιέχει ζεστό νερό και ήπιο καθαριστικό. Προσέξτε όταν
καθαρίζετε να μη βυθίζετε το περίβλημα της μονάδας στο νερό.
5 – Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές.
Μην τις αγγίζετε. Χρησιμοποιήστε μία μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τη
λεπίδα.
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Συστατικά
Φρούτα και λαχανικά
Βρεφικό γεύμα, σούπες
και σάλτσες
Ζύμες
Κοκτέιλ και shakes

Ποσότητα
100-200g
100-400mL

Χρόνος
60 λεπτά
60 λεπτά

100-500mL
100-1000mL

60 λεπτά
60 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ισχύς: 220W
Τροφοδοσία: 220-240V 50Hz

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.

