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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ.  
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες 
ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε 
πιθανά ατυχήματα.  
Αφαιρέστε τη συσκευασία και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη, προσέχοντας 
ιδιαίτερα το καλώδιο παροχής ρεύματος. Τα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, 
πολυστυρένιο κ.τ.λ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε παιδιά για να προστατευτούν από 
πηγές πιθανού κινδύνου.  
Συνιστάται να μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας στα σκουπίδια του σπιτιού αλλά να τα 
απορρίπτετε σε ειδικούς χώρους σε συνεργασία με το δήμο σας.  
Πριν συνδέσετε τη συσκευή σιγουρευτείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι κατάλληλη για τη 
συσκευή με βάση την ετικέτα της.  
Εάν το φις της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, δώστε το για αντικατάσταση μόνο σε 
εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα εξασφαλίσει επιπλέον ότι τα καλώδια της πρίζας είναι 
κατάλληλα για την απορρόφηση ισχύος της συσκευής σας.  
Ποτέ μην τραβήξετε το καλώδιο του ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.  
Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με καυτές ή αιχμηρές 
επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά. Σε αυτήν την 
περίπτωση πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο 
επισκευαστή ή παρόμοια εξειδικευμένους τεχνικούς ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε ζημιά.  
Συνδέστε τη συσκευή αποκλειστικά σε εναλλασσόμενο ρεύμα.  
Γενικά, η χρήση μετασχηματιστών για διαφορετικές πρίζες και/ή επεκτάσεις δε συνιστώνται. 
Εάν είναι απαραίτητο, παρακαλώ χρησιμοποιείστε μόνο απλούς ή πολλαπλούς 
μετασχηματιστές και επεκτάσεις σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας σε ισχύ, 
εξασφαλίζοντας ότι το όριο της δυνατότητας απορρόφησης πάνω στους απλούς 
μετασχηματιστές και τις επεκτάσεις και το ανώτατο όριο ισχύος πάνω στον πολλαπλό 
μετασχηματιστή δεν υπερβαίνονται. 
Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ειδική της χρήση.  
Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατ’ επέκταση επικίνδυνη. Ο 
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη, 
λανθασμένη ή απρόσεκτη χρήση. 
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος, συνιστάται να ξετυλίξετε πλήρως το καλώδιο του 
ρεύματος και να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δε χρησιμοποιείται.  
Πριν το καθάρισμα αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή. 
Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε 
μέρος της συσκευής στο νερό ή σε άλλα υγρά. 
Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. 
Μην κρατάτε τη συσκευή με γυμνά πόδια. 
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες όπως βροχή, άνεμο, χιόνι, χαλάζι. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά, πολύ εύφλεκτα υλικά, αέρια, φλόγες, 
συσκευές θέρμανσης.  
Μην επιτρέπετε σε παιδιά, άτομα με αναπηρία ή σε οποιονδήποτε άπειρο ή χωρίς τεχνική 
ικανότητα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Η αυστηρή επίβλεψη είναι 
απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά ή από παιδιά.  



Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με αυτή τη συσκευή.  
Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, κάντε την μη επισκευάσιμη 
κόβοντας απλώς το καλώδιό της αφού το βγάλετε από την πρίζα. Επίσης μετατρέψτε σε μη 
επισκευάσιμα όλα τα επικίνδυνα μέρη, ειδικά για παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν με 
τη συσκευή.    
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Βεβαιωθείτε ότι τα βολτ της οικιακής παροχής ρεύματός σας συμφωνεί με τα δεδομένα που 
αναφέρονται πάνω στη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή 
επιφάνεια, μακριά από πηγές κρύου ή θερμότητας. 
Βεβαιωθείτε ότι ο μπολ είναι καλά τοποθετημένο στο μοτέρ πριν τη χρήση. 
Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα κατά τη λειτουργία. Η περιστρεφόμενη δεξαμενή γυρνάει 
γρήγορα και αναπτύσσει μεγάλη θερμοκρασία, μην την αγγίζετε προς αποφυγή 
τραυματισμών. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι τοποθετημένη η 
περιστρεφόμενη δεξαμενή.  Κατά την λειτουργία, ζάχαρη μπορεί να πεταχτεί στον αέρα. 
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν αφαιρέσετε το μπολ η την περιστρεφόμενη δεξαμενή. 
Η θερμοκρασία της περιστρεφόμενης δεξαμενής εξακολουθεί να είναι υψηλή μετά και από 
15 λεπτά, μην αγγίζετε προς αποφυγή τραυματισμών. Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή 
περιμένετε μέχρι η περιστρεφόμενη δεξαμενή σταματήσει τελείως. Κρατάτε πάντα τη 
συσκευή από το σώμα της και όχι από το μπολ για να τη μετακινήσετε. Μην αφήνετε τη 
συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα χωρίς επίβλεψη, πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή  από την 
πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα. Αν το 
καλώδιο καταστραφεί, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για την αντικατάστασή 
του. Μη βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά. Μην αφήνετε μαλλί της 
γριάς μέσα στο μπολ αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για καιρό. Μην εκθέτετε 
τη συσκευή σε υγρασία και μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Μη βάζετε υγρά 
στη συσκευή. Σε περίπτωση που μπει υγρό, αποσυνδέστε τη συσκευή και αναθέστε σε 
εξουσιοδοτημένο σέρβις την επισκευή της. Μην αγγίζετε τη συσκευή με γυμνά χέρια. Η 
συσκευή δεν είναι παιχνίδι και προορίζεται μόνο για οικιακή και όχι εμπορική χρήση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
1 – ΜΠΟΛ 
2 – Περιστρεφόμενη δεξαμενή 
3 – Θερμαινόμενα στοιχεία 
4 – Σώμα συσκευής 
5 – Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
6 – Αντιολισθητικά πόδια με βεντούζα 
7 – Υποδοχή καλωδίου 
8 - Μεζούρα 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύντε το μπολ (1) και το περιστρεφόμενη 
δεξαμενή (2) με ζεστό νερό και στεγνώστε. 
Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και στεγνή επιφάνεια. 
Τοποθετήστε το μπολ (1) στο σώμα της συσκευής (4). 
Εισάγετε τη περιστρεφόμενη δεξαμενή (2) 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μια λανθασμένη τοποθέτηση της περιστρεφόμενης δεξαμενής (2) μπορεί να επηρεάσει την 
παραγωγή του μαλλιού της γριάς ή να προκαλέσει εκτενείς δονήσεις. 
 
 
ΧΡΗΣΗ 
Συνδέστε το καλώδιο (7) σε μια πρίζα και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης (5). 
Προθερμάνετε για περίπου 5 λεπτά (τα θερμαινόμενα στοιχεία λαμπυρίζουν). 
Απενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας τον διακόπτη (5) στη θέση 0. Περιμένετε μέχρι η 
περιστρεφόμενη δεξαμενή (2) σταματήσει. Τοποθετήστε τη ζάχαρη μέσα στην 
περιστρεφόμενη δεξαμενή (2) χρησιμοποιώντας τη μεζούρα (8). 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μη βάζετε ζάχαρη μέσα στη συσκευή ενώ λειτουργεί. Μη βάζετε πολλή ζάχαρη 
(χρησιμοποιήστε τη μεζούρα, περίπου 10γρ.) Χρησιμοποιείτε μόνο λευκή ζάχαρη. Μη 
χρησιμοποιείτε άλλα συστατικά. 
Ενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας το διακόπτη ενεργοποίησης (5) στη θέση Ι. Η 
περιστρεφόμενη δεξαμενή (2) αρχίζει να περιστρέφεται και να θερμαίνεται από τα 
θερμαινόμενα στοιχεία (3).  
ΠΡΟΣΟΧΗ! 



Η περιστρεφόμενη δεξαμενή γυρνάει γρήγορα και αναπτύσσει μεγάλη θερμοκρασία, μην την 
αγγίζετε προς αποφυγή τραυματισμών. 
Μετά από 2-3 λεπτά, η ζάχαρη μετατρέπεται σε μαλλί της γριάς. Τυλίξτε το μαλλί της γριάς 
σε ένα ξυλάκι (μπορείτε να τα προμηθευτείτε από ένα σούπερ μάρκετ).  
Απενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας τον διακόπτη (5) στη θέση 0. 
Μετά την απενεργοποίηση περιμένετε μέχρι να σταματήσει η περιστρεφόμενη δεξαμενή (2) 
πριν προσθέσετε ζάχαρη. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Η θερμοκρασία της περιστρεφόμενης δεξαμενής (2) εξακολουθεί να είναι υψηλή μετά και 
από 15 λεπτά, μην αγγίζετε προς αποφυγή τραυματισμών. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Συστήνεται να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. 
Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από 
τη πρίζα. Περιμένετε μέχρι όλα τα μέρη της συσκευής να έχουν κρυώσει. Καθαρίστε τη 
συσκευή με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μη ψεκάζετε 
καθαριστικά πάνω στη συσκευή, αν είναι απαραίτητη η χρήση τους, ψεκάστε πάνω στο πανί. 
Τεχνικές προδιαγραφές 
Ισχύς 500W 
Τροφοδοσία 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. 
 


