
Beper  90.470 – Πολυκόφτης 
  

Οδηγίες ασφαλείας 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούμε λάβετε τα παρακάτω μέτρα προστασίας 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης 
2. Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι η σωστή 
3. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή αν φθαρεί κάποιο καλώδιο ή αν έχει υποστεί ζημιά 
4. Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
5. Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο να κρέμεται  από το τραπέζι ή τον πάγκο, ούτε και να έρθει σε επαφή με 

εστίες θερμότητας 
6. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, με λειτουργείτε το μηχάνημα με βρεγμένα χέρια και μη το βυθίσετε σε 

νερό 
7. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείστε τα χερούλια 
8. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν η χρήση της συσκευής γίνεται κοντά σε ανήλικους 
9. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε αναμμένη κουζίνα 
10. Η συσκευή έχει κατασκευαστεί για τεμαχισμό φαγητού σε λωρίδες και μικρά κομμάτια ή για ανάμειξη 

φαγητού. Παρακαλούμε μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους λόγους 
11. Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους 
12. Μην αγγίζετε τις λεπίδες και μη βάζετε αντικείμενα (μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια κ.α.) μέσα στη συσκευή 

όταν αυτή είναι σε λειτουργία. Χρησιμοποιείστε σπάτουλα, μόνο αφού η μηχανή έχει σταματήσει  
13. Απαγορεύεται η χρήση από παιδιά 
14. Μη λειτουργείτε τη συσκευή άδεια και μην ανοίγετε το καπάκι ασφαλείας αν οι λεπίδες δεν έχουν 

σταματήσει εντελώς 
15. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες 

 
 
  

Περιγραφή προϊόντος 

1. Μηχανισμός 
2. Διακόπτης 0-1-2-PULSE 
3. Άξονας περιστροφής 
4. Δοχείο 
5. Καπάκι με είσοδο 
6. Ασφάλεια 
7. Έμβολο τροφίμων 
8. Προσαρμογέας 
9. Ατσάλινη λεπίδα 
10. Δίσκος κοπής 
11. Αντιολισθητικά ποδαράκια 
12. Καλώδιο τροφοδοσίας 

 
 



 

 

 

Οδηγίες Χρήσεως 

1. Καθαρίστε όλα τα μέρη πριν την πρώτη χρήση 
2. Πριν τοποθετήσετε το δοχείο στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα και ο 

διακόπτης είναι στη θέση «0» 
3. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ερχόμαστε σε επαφή τις λεπίδες κοπής. Ιδιαίτερα κατά το άδειασμα και 

το καθάρισμα 
4. Για να κόψετε το φαγητό σε λωρίδες, τοποθετήστε το δίσκο κοπής στην αντίστοιχη θέση. Τοποθετήστε το 

φαγητό στην ειδική υποδοχή και γυρίστε το διακόπτη στην επιθυμητή ταχύτητα. Πατήστε με το έμβολο 
μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

5. Για να κόψετε το φαγητό σε κομμάτια, τοποθετήστε το δίσκο κοπής στην αντίστοιχη θέση (ανάποδα από 
την κοπή σε λωρίδες. Επαναλάβετε τη διαδικασία όπως πιο πάνω. 

6. Για να θρυμματίσετε τοποθετήστε την ατσάλινη λεπίδα στη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία όπως 
στο 4. 

7. Για να ανακατέψετε τοποθετήστε το πλαστικό εργαλείο στη συσκευή 
8. Μετά τη χρήση γυρίστε το διακόπτη στη θέση «0» και μετά βγάλτε την από την πρίζα 

Σημειώσεις: 

 Μη λειτουργείτε τη συσκευή περισσότερο από 1 λεπτό συνεχόμενα 
 Γυρίστε το διακόπτη στη θέση «0» πριν βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα 

Καθαρισμός 

 Πριν τον καθαρισμό, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα 
 Καθαρίστε με απαλό (όχι διαβρωτικό) καθαριστικό. Αποφύγετε το πλυντήριο πιάτων  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ισχύς: 500watt 

Τάση: 220volt 


