
HT-TC1350  Θεπμομπλένηεπ Herenthal 

Οδηγίερ Υπήζηρ 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 

1. Απηή ε ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από παηδηά 8 εηώλ θαη πάλσ θαη άηνκα κε 

πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο ή κε έιιεηςε εκπεηξίαο θαη 

γλώζεο, εάλ ηνπο παξέρεηαη επίβιεςε ή νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο 

θαη αληηιακβάλνληαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ εκπεξηέρνληαη. 

2. Σα παηδηά δελ πξέπεη λα παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. 

3. Ο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε δε ζα πξέπεη λα γίλνληαη από παηδηά εθηόο εάλ είλαη άλσ ησλ 8 

εηώλ θαη κε επίβιεςε 

4. Φπιάμηε ηε ζπζθεπή θαη ην θαιώδηό ηεο καθξηά από παηδηά θάησ ησλ 8 εηώλ. 

5. Ζ ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο μερσξηζηό ρξνλόκεηξν ή ηειερεηξηζηήξην 

6. Οπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο εθηόο ηνπ θαζαξηζκνύ θαη ηεο ζπλεζηζκέλεο θξνληίδαο, ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη από εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν επηζθεπώλ. 

7. Απηή ε ζπζθεπή είλαη κόλν γηα νηθηαθή ρξήζε θαη γηα ηνλ ζθνπό πνπ θαηαζθεπάζηεθε. 

8. Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή γηα άιιεο ρξήζεηο πέξαλ απηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ 

εγρεηξίδην.  

9. Απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα όηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη, πξηλ ηνλ θαζαξηζκό, ηελ 

εγθαηάζηαζε ή ηελ αθαίξεζε κεξώλ ή εμαξηεκάησλ θαη πξηλ ηελ πξνζέγγηζε ηκεκάησλ πνπ 

θηλνύληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία.  

10. ΠΡΟΟΥΖ! Οη ιεπίδεο ηνπ θάδνπ είλαη πνιύ αηρκεξέο. Τπάξρεη θίλδπλνο εθδνξώλ. 

Βεβαησζείηε όηη ηα ρέξηα ζαο δελ πξνζεγγίδνπλ ηα θηλνύκελα κέξε ηεο ζπζθεπήο θαηά ηε 

ιεηηνπξγία. Πξνζέμηε λα κελ θνπείηε κε ηηο ιεπίδεο όηαλ αδεηάδεηε ηνλ θάδν, όπσο θαη όηαλ 

ηνπνζεηείηε, αθαηξείηε ή θαζαξίδεηε ηηο ιεπίδεο.  

11. Ζ ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα νηθηαθή ρξήζε θαη παξόκνηεο ρξήζεηο όπσο: 

Κνπδίλεο πξνζσπηθνύ ζε θαηάζηεκα, γξαθεία θαη άιια εξγαζηαθά πεξηβάιινληα 

Δμνρηθά ζπίηηα 

Από πειάηεο ζε μελνδνρεία, κνηέι θαη άιια πεξηβάιινληα δηακνλήο 

Μνλάδεο ηύπνπ παλζηόλ. 

Δάλ ην θαιώδην ηεο ζπζθεπήο θαηαζηξαθεί, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπό ηνπ ή παξόκνηα θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό ώζηε λα 

απνθεπρζεί βιάβε. 

 ΠΡΟΟΥΖ! Κάπνηεο από ηηο επηθάλεηεο ηεο ζπζθεπήο θηάλνπλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Τπάξρεη θίλδπλνο εγθαπκάησλ.  

 Με βπζίδεηε ηνλ θάδν ή ηε ζπζθεπή ζε λεξό ή νπνηνδήπνηε άιιν πγξό. Καζαξίζηε ην 

εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό ηνπ θάδνπ όπσο θαη ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο ζπζθεπήο 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζθνπγγάξη ή λσπό παλί. Οη ιεπίδεο θαη ηα ππόινηπα αθαηξνύκελα κέξε 

κπνξνύλ λα πιπζνύλ ζε δηάιπκα δεζηνύ ζαπνπλόλεξνπ. 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ 

 

 ΠΡΟΟΥΖ! Κάπνηεο από ηηο επηθάλεηεο ηεο ζπζθεπήο θζάλνπλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά 

ηε ρξήζε. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε δηαθνξεηηθά εμαξηήκαηα από απηά πνπ παξέρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ θάδν κόλν γηα ηηο ζπληαγέο θαη ηα πιηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ 

εγρεηξίδην. Οπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ζα κπνξνύζε λα βιάςεη ηε ζπζθεπή. 



 Γηα λα απνθύγεηε ηελ πηζαλή δεκηά, κε ιεηηνπξγείηε ηηο ιεπίδεο ρσξίο ην πξνζηαηεπηηθό 

θάιπκκα ζηε ζέζε ηνπ. Μελ εηζαγάγεηε ηα δάρηπιά ζαο ή εξγαιεία κέζα ζηε ζπζθεπή ελώ 

είλαη ζε ιεηηνπξγία ή ελώ είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ πξίδα. Πξηλ μεθηλήζεηε ηε ζπζθεπή, 

βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρνπλ αληηθείκελα κέζα ζηνλ θάδν. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή όηαλ είλαη άδεηα.  

 Γηα λα απνθύγεηε ππεξρείιηζε, κε γεκίδεηε ηνλ θάδν πέξαλ ηεο γξακκήο ΜΑΥ.  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΡΩΝ ΤΚΔΤΖ 

 

A. Γνζνκεηξηθό θαπάθη 

B. Καπάθη θάδνπ 

C. Λεπίδεο 

D. Κάδνο από αλνμείδσην αηζάιη 

E. Επγαξηά 

F. Πίλαθαο ειέγρνπ 

G. Κνπκπί θιεηδώκαηνο/μεθιεηδώκαηνο 

H. Γηαθόπηεο Δλεξγνπνίεζεο/Απελεξγνπνίεζεο 

I. Καπάθη αηκνκάγεηξα 

J. ράξα αηκνκάγεηξα 

K. Αηκνκάγεηξαο 

L. Αλαδεπηήξαο 

M. Πξνζηαηεπηηθό ιεπίδσλ 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

1. Έλδεημε ηαρύηεηαο 

2. Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο 

3. Κνπκπί Έλαξμεο/Λήμεο 

4. Κνπκπί γηα Αύμεζε/ Μείσζε  

(Σαρύηεηαο/Θεξκνθξαζίαο/Υξόλνπ) 

5. Κνπκπί Υξνλνκέηξνπ 

6. Κνπκπί Θεξκνθξαζίαο 

7. Κνπκπί Παικηθήο Λεηηνπξγίαο 

8. Κνπκπί Επγαξηάο (kg, lb, oz) 

9. Κνπκπί Σαρύηεηαο 

10. Έλδεημε Παικηθήο Λεηηνπξγίαο 

 

ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΗ ΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ 

Γοσείο από ανοξείδωηο αηζάλι (D)  

ΠΡΟΟΥΖ! 

Σν ζύκβνιν ηεο θαπηήο επηθάλεηαο ζην εμσηεξηθό ηνίρσκα ηνπ θάδνπ ελεκεξώλεη όηη ε 

επηθάλεηα ηνπ θάδνπ κπνξεί λα θηάζεη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη γη’ απηό πξέπεη λα 

πξνζέμεηε γηα λα απνθύγεηε εγθαύκαηα!  



Ζ κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ θάδνπ είλαη 1,7L. Παξ’ όια απηά εάλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

επεμεξγαζία πγξώλ, δε ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ πάλσ από 1,5L. Γηα λα εμαζθαιίζεηε 

ηελ αζθαιή ρξήζε, βεβαησζείηε όηη ζπκβνπιεύεζηε ην ραξαγκέλν ζεκάδη πάλσ ζηνλ 

θάδν. 

εκείσζε: εάλ ν θάδνο δελ ηνπνζεηεζεί ζσζηά, έλα «κπηπ» ζεκαίλεη όηη δελ έρεη κπεη 

ζσζηά ζηε ζέζε ηνπ θαη ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ζθάικαηνο Δ02. 

Γοζομεηπικό καπάκι (Α) 

Έρεη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο: θιείζηε ην θαπάθη γηα λα εκπνδίζεηε ηε δηαθπγή ζεξκόηεηαο 

θαη/ή ην πηηζίιηζκα από ηα θαπηά ηξόθηκα. Μπνξείηε επίζεο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα 

κεηξήζεηε ηα πιηθά ζαο θαη/ή ηα πγξά (από 25 έσο 50ml) 

Καπάκι κάδος (Β) 

ηξίςηε ην θαπάθη πξνο ηα αξηζηεξά γηα λα εθαξκόζεη ζηνλ θάδν θαη θιεηδώζηε ην ζηε 

ζέζε ηνπ. 

εκείσζε: Δάλ ην θαπάθη ηνπ θάδνπ δελ έρεη εθαξκόζεη ζσζηά, ζα αθνύζεηε έλα «κπηπ» 

θαη ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ην κήλπκα ζθάικαηνο Δ02. 

Λεπίδερ (C) 

ΠΡΟΟΥΖ! 

Οη 4 ιεπίδεο είλαη αηρκεξέο. Υεηξηζηείηε ηηο κε πξνζνρή. Πάληνηε ρξεζηκνπνηείηε ην 

πξνζηαηεπηηθό ιεπίδσλ.  

Πποζηαηεςηικό λεπίδων (Μ)  

Ζ ζπζθεπή είλαη εμνπιηζκέλε κε πξνζηαηεπηηθό ιεπίδσλ. Μπνξείηε εύθνια λα ην 

ρξεζηκνπνηείηε γηα λα αθαηξείηε ή λα ηνπνζεηείηε ηηο ιεπίδεο όηαλ ζέιεηε λα δεζηαίλεηε θαη 

λα καγεηξεύεηε ην θαγεηό ρσξίο λα ην θόβεηε. Σνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά ην θάιπκκα πάλσ 

ζηηο ιεπίδεο. 

ΠΡΟΟΥΖ! 

Υεηξηζηείηε ηηο ιεπίδεο πξνζεθηηθά όηαλ ηνπνζεηείηε ην πξνζηαηεπηηθό. 

Αθαιπώνηαρ και Δγκαθιζηώνηαρ ηιρ λεπίδερ 

Βεβαησζείηε όηη αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο παξαθάησ γηα λα αθαηξέζεηε ηηο ιεπίδεο από ηε 

ζπζθεπή:  

 

 

 

 

 

 

 

1. Σνπνζεηήζηε ην πξνζηαηεπηηθό ιεπίδσλ (Μ) πάλσ ζηηο ιεπίδεο (Fig 1). 

2. Πεξηζηξέςηε ηνλ θάδν ελώ θξαηάηε ην πξνζηαηεπηηθό ιεπίδσλ από ην αλώηεξν ηκήκα 

ηνπ (Fig 2). Υακειώζηε ηελ αζθάιεηα γηα λα απειεπζεξώζεηε ηηο ιεπίδεο· ζα 

απειεπζεξσζνύλ άκεζα (Fig 3). 



Αθνύ θαζαξίζεηε ηηο ιεπίδεο, επαλεγθαηαζηήζηε ηηο ζηε ζέζε ηνπο αθινπζώληαο 

αληηζηξόθσο ηα βήκαηα γηα ηελ αθαίξεζή ηνπο.  

Σνπνζεηήζηε ηηο ιεπίδεο ζηε ζέζε ηνπο, εμαζθαιίδνληαο όηη νη πξνεμνρέο ηεο βάζεο ησλ 

ιεπίδσλ εθαξκόδνπλ ζηηο εγθνπέο ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ θάδνπ. ηε ζπλέρεηα αλαζεθώζηε 

ην θνύκπσκα γηα λα ηηο θιεηδώζεηε ζηε ζέζε ηνπο.  

Αναδεςηήπαρ (L) 

Ο αλαδεπηήξαο ζα ζαο επηηξέςεη λα εηνηκάζεηε ζαληηγί, καγηνλέδα, καξέγθα ή λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζεηε θαηά ην αξγό καγείξεκα ηνπ θαγεηνύ.  

Δγκαηάζηαζη και αθαίπεζη ηος αναδεςηήπα 
        Δγθαηάζηαζε  Αθαίξεζε 

 

 

 

1. Κξαηήζηε ηνλ αλαδεπηήξα από ην αλώηεξν ηκήκα ηνπ. 

2. Δθαξκόζηε ηνλ πάλσ από ηηο ιεπίδεο (δείηε ηηο παξαπάλσ εηθόλεο) 

3. Ζ ηαρύηεηα ιεηηνπξγίαο πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν (1) γηα λα εκπνδίζεη ηελ θαηαζηξνθή 

ή ην ζπάζηκν ηνπ αλαδεπηήξα. 

Υπηζιμοποιώνηαρ ηον αναδεςηήπα 

Ακολοςθήζηε ηα παπακάηω βήμαηα: 

1. Δγθαηαζηήζηε ηηο ιεπίδεο θαη ηνλ αλαδεπηήξα ζηε ζέζε ηνπο θαη κεηά πξνζζέζηε ηα 

ηξόθηκα ζην δνρείν. 

2. Σνπνζεηήζηε ην θαπάθη ζην δνρείν. 

3. πλδέζηε ηνλ θάδν ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο θαη εηζαγάγεηε ην δνζνκεηξηθό θαπάθη ζην 

θαπάθη. 

4. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα. 

5. Δπηιέμηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν θαη ηελ ηαρύηεηα (1). Ζ ζπζθεπή ζα μεθηλήζεη λα 

ιεηηνπξγεί. 

ΠΡΟΟΥΖ! 

πλδέζηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα κόλν αθνύ έρεηε ηνπνζεηήζεη ηνλ αλαδεπηήξα. 

Μελ πξνζζέηεηε πιηθά πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βιάςνπλ ηνλ αλαδεπηήξα θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

σάπα και αημομάγειπαρ με καπάκι (I/J/Κ) 

Απηά ηα δύν εμαξηήκαηα είλαη ηδαληθά γηα ην καγείξεκα ηνπ θαγεηνύ ζαο ζηνλ αηκό κε 

πγηεηλό θαη γξήγνξν ηξόπν (π.ρ.: ιαραληθά, ινπθάληθα, ςάξη θηι) 

Υπήζη:  

1. Σνπνζεηήζηε ηηο ιεπίδεο ζηε ζέζε ηνπο. 

2. Πξνζζέζηε λεξό ζηνλ θάδν (0,5L≤ λεξό ≤ 1,5L). 

ΠΡΟΟΥΖ! 

Ζ ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζηνλ θάδν ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ από 0,5L. 

3. Σνπνζεηήζηε ηνλ αηκνκάγεηξα (Κ) ζηνλ θάδν. Πεξηζηξέςηε ηνλ αηκνκάγεηξα 

αξηζηεξόζηξνθα γηα λα εθαξκόζεη ζηνλ θάδν θαη θιεηδώζηε ηνλ ζηε ζέζε ηνπ. 



4. Σνπνζεηήζηε ηνλ θάδν (D) ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο. 

5. Σνπνζεηήζηε ηα επηζπκεηά ηξόθηκα ζηνλ αηκνκάγεηξα. Δάλ είλαη απαξαίηεην, 

ρξεζηκνπνηήζηε ηε ζράξα (J). 

6. Σνπνζεηήζηε ην θαπάθη ηνπ αηκνκάγεηξα (Η). 

7. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα θαη ελεξγνπνηήζηε ηελ. 

 

Εςγαπιά (Δ) 

Απηή ε ελζσκαησκέλε δπγαξηά ζα είλαη ηδαληθή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγώλ ζαο. Έρεη 

ηελ ηθαλόηεηα λα δπγίδεη ηξόθηκα από 0 έσο 5 kg, κε αθξίβεηα γξακκαξίσλ.  

Υπήζη: 

1. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα. 

2. Πηέζηε ην θνπκπί ηεο δπγαξηάο (8)· Ζ νζόλε LCD ζα δείμεη ην κεδέλ. 

3. Δπηιέμηε ηε κνλάδα κέηξεζεο (kg / lb / oz). 

4. Σνπνζεηήζηε ην πιηθό πνπ ζέιεηε λα δπγίζεηε πάλσ ζηε γπάιηλε πιάθα ηεο δπγαξηάο 

ώζηε ε ζπζθεπή λα δείμεη ην βάξνο ηνπ. 

Λειηοςπγία ΑΠΟΒΑΡΟΤ 

Ζ ιεηηνπξγία απόβαξνπ ζαο βνεζά λα κεηξήζεηε κόλν ην βάξνο ησλ πεξηερνκέλσλ ελόο 

δνρείνπ ρσξίο λα ζπκπεξηιάβεη ην βάξνο ηνπ δνρείνπ. 

1. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα. 

2. Σνπνζεηήζηε ην άδεην δνρείν ζηε δπγαξηά θαη πηέζηε ην θνπκπί ηεο δπγαξηάο (8)· Ζ 

νζόλε LCD ζα δείμεη 0. 

3. Σνπνζεηήζηε ηα ηξόθηκα κέζα ζην δνρείν. Ζ δπγαξηά ζα δπγίζεη ην πεξηερόκελν θαη ε 

νζόλε LCD ζα δείμεη ην βάξνο. 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΥΡΖΖ 

 Αθαηξέζηε όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. 

 Καζαξίζηε ην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό ηνπ θάδνπ όπσο θαη ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο 

ηεο ζπζθεπήο ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζθνπγγάξη ή έλα λσπό παλί. Πεξηκέλεηε κέρξη λα 

ζηεγλώζνπλ.  

 Οη ιεπίδεο θαη ηα άιια αθαηξνύκελα εμαξηήκαηα (θαπάθη θηι.) κπνξνύλ λα πιπζνύλ ζε 

δηάιπκα δεζηνύ ζαπνπλόλεξνπ. Ξεβγάιηε θαη ζηεγλώζηε δηεμνδηθά. 

ΥΔΗΡΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ πίλαθα ειέγρνπ: 

Δνεπγοποίηζη/Απενεπγοποίηζη 

Δλεξγνπνηήζηε ή απελεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αληίζηνηρν δηαθόπηε 

ζην πίζσ κέξνο ηεο βάζεο ηεο ζπζθεπήο (Ζ). 

Ζ νζόλε ηεο ζπζθεπήο ζα ζαο επηηξέςεη λα πξνγξακκαηίζεηε ηνλ ρξόλν καγεηξέκαηνο θαη 

ηε ζεξκνθξαζία, όπσο θαη ηελ ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ ηξνθίκνπ.  

 

Υπονόμεηπο: 

Πηέζηε ην θνπκπί έλαξμεο/παύζεο (3) γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή. 

Πηέζηε ην θνπκπί ηνπ ρξνλνκέηξνπ (5) γηα λα επηιέμεηε ηα ιεπηά, δεύηεξε θνξά γηα λα 

επηιέμεηε ηα δεπηεξόιεπηα θαη κεηά ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα «+» ή «-» (5) γηα λα 

νξίζεηε ηελ ώξα (κπνξεί λα ξπζκηζηεί από 1 δεπηεξόιεπην έσο 60 ιεπηά):  

εκείσζε: Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ ώξα πνπ έρεηε επηιέμεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

πηέδνληαο ην θνπκπί (4). Γηα λα ζηακαηήζεη πηέζηε ην θνπκπί (3).  



Θεπμοκπαζία: 

Πηέζηε ην θνπκπί (6) θαη επηιέμηε ηε ζεξκνθξαζία ρξεζηκνπνηώληαο ηα πιήθηξα «+» ή «-» 

(5) (ε πηζαλή ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη από 40°C έσο 120°C). 

 Υξεζηκνπνηήζηε ην θνπκπί «+» γηα λα αλεβάζεηε ηε ζεξκνθξαζία αλά 20°C. 

 Υξεζηκνπνηήζηε ην θνπκπί «-» γηα λα κεηώζεηε ηε ζεξκνθξαζία αλά 20°C. 

Ζ νζόλε LCD ζα δείμεη ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία (2).  

εκείσζε: Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Γηα λα 

ην θάλεηε απηό πηέζηε ην θνπκπί (4). Γηα λα αθπξώζεηε ηε δηαδηθαζία πηέζηε ην θνπκπί (3).  

 

ημείωζη: Παξάδεηγκα πξνγξακκαηηζκνύ: ζεξκνθξαζία 100°C / ρξνλόκεηξν 3 ιεπηώλ. 

Μόιηο επηιέμεηε ηελ επηζπκεηή δηάξθεηα καγεηξέκαηνο θαη ηε ζεξκνθξαζία, ε ζπζθεπή ζα 

μεθηλήζεη λα ζεξκαίλεη ην θαγεηό εκθαλίδνληαο ηελ αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία ζηελ νζόλε 

LCD (Fig.1).   

 

 

 

Μόιηο ε επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία επηηεπρζεί, ε νζόλε ζα εκθαλίζεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

ώξα καγεηξέκαηνο θαη ζα αξρίζεη ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε (Fig.2). 

 

 

 

Σασύηηηα: 

Πηέζηε ην θνπκπί ηεο ηαρύηεηαο (9) γηα λα ξπζκίζεηε ηελ επηζπκεηή ηαρύηεηα ιεηηνπξγίαο. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε αλάκεζα ζηελ ηαρύηεηα 1 (4000 πεξηζηξνθέο/ιεπηό) θαη ζηελ 

ηαρύηεηα 2 (6500 πεξηζηξνθέο/ιεπηό) ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά «+» θαη «-». 

Ζ επηιεγκέλε ηαρύηεηα (1) ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. 

εκείσζε: Μπνξείηε λα αθπξώζεηε ηελ επηινγή ζαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Γηα λα ην θάλεηε 

απηό, απιώο πηέζηε ην θνπκπί (3).  

 

ημείωζη:  

Ζ ηαρύηεηα 1 είλαη ηδαληθή γηα ηελ αλάκεημε πιηθώλ θαη ζαο επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ 

αλαδεπηήξα. Ζ ηαρύηεηα 2 είλαη ηδαληθή γηα ηεκαρηζκό θαη ηξίςηκν.  

 

Κοςμπί παλμικήρ λειηοςπγίαρ (Pulse) 

Σν θνπκπί παικηθήο ιεηηνπξγίαο (7) ζαο επηηξέπεη λα επηιέμεηε απεπζείαο ηελ ηαρύηεηα 2 

όζν ην θξαηάηε παηεκέλν. Υξεζηκνπνηήζηε ην θάλνληαο ζύληνκα παικηθά ρηππήκαηα 2-3 

δεπηεξνιέπησλ ην κέγηζην.  

Πηέζηε ην θνπκπί ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο (3) γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή.  

Πηέζηε ην θνπκπί παικηθήο ιεηηνπξγίαο (7)· ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε «Pulse» 

(10).  

 

εκείσζε: Πξνζέμηε ην πηηζίιηζκα. Βεβαησζείηε όηη ην θαπάθη είλαη ζσζηά θνπκπσκέλν 

ζηνλ θάδν όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηήλ ηε ιεηηνπξγία. πγθεθξηκέλα όηαλ ην θαγεηό είλαη  



δεζηό. πληζηάηαη λα πεξηκέλεηε κεξηθά ιεπηά ώζηε ην θαπηό πεξηερόκελν λα θξπώζεη ιίγν, 

κέρξη ηνλ βαζκό ηνπ ριηαξνύ, πξηλ μεθηλήζεηε ηε ρξήζε ηεο παικηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Πάληνηε λα θξνληίδεηε ώζηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ παικηθή ιεηηνπξγία παηώληαο ην θνπκπί 

γηα ηδηαίηεξα ζύληνκα δηαζηήκαηα όηαλ αλακεηγλύεηε θξύα ή δεζηά πγξά.  

 

Δπιπλέον μέθοδοι λειηοςπγίαρ: 

 Ανάμειξη ηποθίμων 

Αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Σνπνζεηήζηε ηηο ιεπίδεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζηε ηα πιηθά ζηνλ θάδν. 

2. Καιύςηε ηνλ θάδν κε ην θαπάθη ηνπ 

3. Σνπνζεηήζηε ηνλ θάδν ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο 

4. ηξίςηε ην θαπάθη αξηζηεξά γηα λα εθαξκόζεη ζηνλ θάδν θαη θιεηδώζηε ην ζηε ζέζε 

ηνπ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ην δνζνκεηξηθό θαπάθη. 

5. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα θαη ζπλερίζηε αθνινύζσο: 

i. Πηέζηε ην θνπκπί ηνπ ρξνλνκέηξνπ θαη κεηά ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά «+» θαη «-» 

γηα λα ξπζκίζεηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν. 

ii. Πηέζηε ην θνπκπί ηεο ηαρύηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα  ηα θνπκπηά «+» θαη «-» γηα λα 

επηιέμεηε ηελ ηαρύηεηα 1. 

iii. Πηέζηε ηα θνπκπηά ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο θαη ε ζπζθεπή ζα μεθηλήζεη λα 

ιεηηνπξγεί.  

6. Όηαλ νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα, ζα αθνπζηεί έλα «κπηπ» θαη ε έλδεημε «END» ζα 

εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. 

7. Μεηά ηε ρξήζε, απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα. Ξεθιεηδώζηε θαη αθαηξέζηε 

ηνλ θάδν από ηε βάζε ηεο ζπζθεπήο.  

8. Αθαηξέζηε ην θαπάθη από ηνλ θάδν. 

9. Αδεηάζηε ηα πεξηερόκελα ηνπ θάδνπ. 

 

ΠΡΟΟΥΖ! 

Οη ιεπίδεο είλαη πνιύ αηρκεξέο. Υεηξηζηείηε ηηο κε πξνζνρή. 

Κξαηήζηε ηηο ιεπίδεο από ηελ επάλσ ιαβή. 

 

 Μαγείπεμα θαγηηού (σωπίρ ηη λειηοςπγία ανάμειξηρ) 

Ζ ζπζθεπή είλαη ηδαληθή γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζπγθεθξηκέλσλ θαγεηώλ όπσο παηδηθώλ 

ηξνθώλ, ξηδόην, καξκειάδαο θηι. 

Αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Δγθαηαζηήζηε ηηο ιεπίδεο κε ην πξνζηαηεπηηθό ιεπίδσλ θαη κεηά πξνζζέζηε ηα ηξόθηκα 

ζηνλ θάδν. 

2. Καιύςηε ηνλ θάδν κε ην θαπάθη. 

3. Σνπνζεηήζηε ηνλ θάδν ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο 

4. ηξίςηε ην θαπάθη αξηζηεξά γηα λα εθαξκόζεη ζηνλ θάδν θαη θιεηδώζηε ην ζηε ζέζε 

ηνπ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ην δνζνκεηξηθό θαπάθη. 

5. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα θαη ζπλερίζηε αθνινύζσο: 

i. Πηέζηε ην θνπκπί ηνπ ρξνλνκέηξνπ θαη κεηά ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά «+» θαη «-» 

γηα λα ξπζκίζεηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν. 

ii. Πηέζηε ην θνπκπί ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα  ηα θνπκπηά «+» θαη «-» γηα λα 

επηιέμεηε ηε ζεξκνθξαζία. 

iii. Πηέζηε ηα θνπκπηά ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο θαη ε ζπζθεπή ζα μεθηλήζεη λα 

ιεηηνπξγεί. 



6. Μόιηο ε ζεξκνθξαζία θηάζεη εθείλε πνπ έρεηε επηιέμεη, ε νζόλε ζα δείμεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκέλν ρξόλν καγεηξέκαηνο θαη ζα αξρίζεη ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε. 

Ζ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία ζα παξακείλεη ζηαζεξή. 

7. Όηαλ νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα, ζα αθνπζηεί έλα «κπηπ» θαη ε έλδεημε «END» ζα 

εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. 

8. Μεηά ηε ρξήζε, απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα. Ξεθιεηδώζηε θαη αθαηξέζηε 

ηνλ θάδν από ηε βάζε ηεο ζπζθεπήο.  

9. Αθαηξέζηε ην θαπάθη από ηνλ θάδν. 

10. Αδεηάζηε ηα πεξηερόκελα ηνπ θάδνπ. 

 

ΠΡΟΟΥΖ! 

Μελ αγγίδεηε ηελ κεηαιιηθή επηθάλεηα ηνπ θάδνπ όζν είλαη αθόκα θαπηό.  

Κξαηήζηε ηνλ θάδν από ηε ιαβή γηα λα ηνλ κεηαθηλήζεηε. 

Πνηέ κε δεζηαίλεηε ηνλ θάδν ελώ είλαη άδεηνο. 

 

 Μαγείπεμα θαγηηού με ηαςηόσπονη ανάμειξη 

Ζ ζπζθεπή είλαη ηδαληθή γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζπγθεθξηκέλσλ θαγεηώλ όπσο πνπξέ 

παηάηαο, ζνύπαο ιαραληθώλ θηι. 

Αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Δγθαηαζηήζηε ηηο ιεπίδεο κε ην πξνζηαηεπηηθό ιεπίδσλ θαη κεηά πξνζζέζηε ηα ηξόθηκα 

ζηνλ θάδν. 

2. Καιύςηε ηνλ θάδν κε ην θαπάθη. 

3. Σνπνζεηήζηε ηνλ θάδν ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο 

4. ηξίςηε ην θαπάθη αξηζηεξά γηα λα εθαξκόζεη ζηνλ θάδν θαη θιεηδώζηε ην ζηε ζέζε 

ηνπ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ην δνζνκεηξηθό θαπάθη. 

5. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα θαη ζπλερίζηε αθνινύζσο: 

i. Πηέζηε ην θνπκπί ηνπ ρξνλνκέηξνπ θαη κεηά ρξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά «+» θαη «-» 

γηα λα ξπζκίζεηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν. 

ii. Πηέζηε ην θνπκπί ηεο ηαρύηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα  ηα θνπκπηά «+» θαη «-» γηα λα 

επηιέμεηε ηελ θαηάιιειε. 

iii. Πηέζηε ην θνπκπί ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα  ηα θνπκπηά «+» θαη «-» γηα λα 

επηιέμεηε ηελ επηζπκεηή. 

iv. Πηέζηε ηα θνπκπηά ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο θαη ε ζπζθεπή ζα μεθηλήζεη 

λα ιεηηνπξγεί. 

6. Μόιηο ε ζεξκνθξαζία θηάζεη εθείλε πνπ έρεηε επηιέμεη, ζα μεθηλήζεη ε αλάκεημε ζηελ 

επηιεγκέλε ηαρύηεηα θαη ε νζόλε ζα δείμεη ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξόλν καγεηξέκαηνο 

θαη ζα αξρίζεη ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε. 

Ζ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία ζα παξακείλεη ζηαζεξή. 

7. Όηαλ νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα, ζα αθνπζηεί έλα «κπηπ» θαη ε έλδεημε «END» ζα 

εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. 

8. Μεηά ηε ρξήζε, απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα. Ξεθιεηδώζηε θαη αθαηξέζηε 

ηνλ θάδν από ηε βάζε ηεο ζπζθεπήο.  

9. Αθαηξέζηε ην θαπάθη από ηνλ θάδν. 

10. Αδεηάζηε ηα πεξηερόκελα ηνπ θάδνπ. 

 

ΠΡΟΟΥΖ! 

Μελ αγγίδεηε ηελ κεηαιιηθή επηθάλεηα ηνπ θάδνπ όζν είλαη αθόκα θαπηό.  

Κξαηήζηε ηνλ θάδν από ηε ιαβή γηα λα ηνλ κεηαθηλήζεηε. 

Πνηέ κε δεζηαίλεηε ηνλ θάδν ελώ είλαη άδεηνο. 



Με δεζηάλεηε πεξηζζόηεξν από 400ml γάια! 

 

Μηνύμαηα θαλμάηων: Δπεξήγηζη και Δπίλςζη 

Κσδηθόο Δπεμήγεζε Λύζεηο 

Δ02 Ο θάδνο δελ είλαη ζσζηά 
ηνπνζεηεκέλνο. Σν θαπάθη 

ηνπ θάδνπ δελ είλαη 
ηνπνζεηεκέλν ζσζηά.  

Απελεξγνπνηήζηε ηε 
ζπζθεπή, αθαηξέζηε ηνλ 
θάδν ή ην θαπάθη από ηε 

ζέζε ηνπ θαη 
επαλαηνπνζεηήζηε ην όπσο 

θαίλεηαη ζηηο νδεγίεο 
ρξήζεο. ηε ζπλέρεηα 

επαλεθθηλήζηε ηε ζπζθεπή. 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

 

Απνθύγεηε ηε ρξήζε απνξξππαληηθώλ ζε ζθόλε θαη ζθιεξώλ ζθνπγγαξηώλ γηα λα 

θαζαξίζεηε ηε ζπζθεπή θαζώο κπνξεί λα θαηαζηξέςνπλ ην θηλίξηζκα ηεο επηθάλεηάο ηεο. 

ΠΡΟΟΥΖ! Πνηέ κε βπζίζεηε ηνλ θάδν ή ηε ζπζθεπή δε νπνηνπδήπνηε είδνπο πγξό, θαζώο 

κπνξεί λα πξνθιεζεί βξαρπθύθισκα ή ειεθηξνπιεμία. 

Απελεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή θαη αθαηξέζηε ηελ από ηελ πξίδα.  

Πεξηκέλεηε κέρξη λα θξπώζεη επαξθώο. 

Αθαηξέζηε ηηο ιεπίδεο από ηνλ θάδν. 

Καζαξίζηε ην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό ηνπ θάδνπ όπσο θαη ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο 

ζπζθεπήο ρξεζηκνπνηώληαο ζθνπγγάξη ή λσπό παλί. Πεξηκέλεηε κέρξη λα ζηεγλώζνπλ. 

Οη ιεπίδεο θαη ηα άιια αθαηξνύκελα κέξε κπνξνύλ λα πιπζνύλ ζε δηάιπκα δεζηνύ 

ζαπνπλόλεξνπ. Ξεβγάιηε θαη ζηεγλώζηε ελδειερώο. 

Δπαλαζπλαξκνινγήζηε ηε ζπζθεπή θαη απνζεθεύζηε ηε.   

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

Σξνθνδνζία: 220-240V ~50Hz 

πλνιηθή ηζρύο: 1450W 

Ηζρύο θηλεηήξα: 600W 

Ηζρύο ζεξκαηλόκελνπ ζηνηρείνπ: 850W 

 

 

Γιασείπιζη Αποππιμμάηων  

Σν ζύκβνιν πνπ βξίζθεηαη εδώ θαη πάλσ ζην πξντόλ ζεκαίλεη όηη ην πξντόλ 

είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλν σο Ζιεθηξηθόο ή Ζιεθηξνληθόο εμνπιηζκόο θαη δελ ζα 

πξέπεη λα απνξξίπηεηαη όηαλ πάςεη λα ιεηηνπξγεί κε ηα ππόινηπα νηθηαθά θαη 

εκπνξηθά απνξξίκκαηα. Ζ επξσπατθή νδεγία (2012/19/EU) ζρεηηθά κε ηα 

Απόβιεηα εηδώλ Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ) είλαη ζε ηζρύ γηα ηελ 

αλαθύθισζε πξντόλησλ κε ηε ρξήζε ησλ θαιύηεξσλ δηαζέζηκσλ κεζόδσλ επαλαθνξάο 

θαη αλαθύθισζεο ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ, λα 

εμνπδεηεξσζνύλ πηζαλέο βιαβεξέο νπζίεο θαη λα απνθεπρζεί ε αύμεζε ησλ ρσκαηεξώλ. 

Δπηθνηλσλήζηε κε ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα πιεξνθνξίεο πάλσ ζηελ νξζή απόξξηςε 

Ζιεθηξηθνύ ή Ζιεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ. 

 


