
 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 

1. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. 
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά κάτω των 8 ετών ή άτομα μειωμένης 
κινητικότητας μόνο υπό την επίβλεψη ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να κατανοήσουν και να 
εγγυηθούν την ασφαλή χρήση. 
3. Τα παιδιά δε θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
4. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δε θα πρέπει να γίνονται από παιδιά κάτω των 8 ετών. 
5. Η συσκευή και το καλώδιο της θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από παιδιά. 
6. Η συσκευή δεν έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί με τηλεχειρισμό. 
7. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή κατασκευάστηκε για εσωτερική 
χρήση.  
8. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση. 
9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν αυτή έχει βλάβη.  
10. Μη βυθίζετε τη συσκευή ή τα καλώδια της σε νερό ή άλλο υγρό. 
11.Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται σε σημεία που τα παιδιά μπορούν να το φτάσουν. 
12.Αν το καλώδιο φθαρεί θα πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό. 
13. Το καλώδιο δε θα πρέπει να βρίσκεται ποτέ κοντά σε πηγές θερμότητας ή αιχμηρά 
αντικείμενα. 
14. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή διασφαλίστε ότι το καπάκι είναι ασφαλισμένο. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα. 
2. Κόψτε τα υλικά σε κυβάκια 1,5 έως 2,5 εκ. για να πετύχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα. 
3. Ρίξτε στο μπλέντερ πρώτα τα υγρά υλικά και μετά τα στερεά για καλύτερο αποτέλεσμα και 
αποφυγή υπερθέρμανσης. 
4. Το μπλέντερ διαθέτει 2 ταχύτητες και TURBO. Αφού ρίξετε τα υλικά χρησιμοποιήστε την 
ταχύτητα 1. Μόλις αρχίσει η ομογενοποίηση μπορείτε να ανεβάσετε στο 2. Για να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία TURBO, γυρίστε το διακόπτη στη θέση «PULSE». 
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχόμενα για περισσότερο από 1 λεπτό. Μετά από ένα λεπτό 
λειτουργίας αφήστε τη να ξεκουραστεί άλλο ένα λεπτό. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος στην πρίζα είναι η ίδια με την οποία λειτουργεί η 
συσκευή. 
2. Η χρήση θα πρέπει να γίνεται σε καθαρή, σταθερή και στεγνή επιφάνεια. 
3. Το καπάκι πρέπει πάντα να είναι ασφαλισμένο κατά τη χρήση. 
4. Μην τοποθετήσετε το βάζο στη βάση όσο αυτή λειτουργεί. 
5. Μην αποσυνδέσετε το βάζο εν ώρα λειτουργίας. 
6. Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Η χωρητικότητά της είναι 1,5 lit. 
7. Όταν προσθέτετε τα υλικά βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κλειστή. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
1. Βγάλτε από την πρίζα. 
2. Αφαιρέστε το βάζο από το μοτέρ. 
3. Αφαιρέστε το καπάκι και πλύντε το με ζεστό νερό και σαπούνι. 
4. Καθαρίστε τη βάση με ένα μαλακό πανί. 
5. Βάλτε λίγο καθαρό νερό στο βάζο και 
λειτουργείστε για λίγο τη συσκευή μόνο με 
το νερό. 
 


