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ΜΙΞΕΡ ΦΡΑΠΕ  
 (230V~50Hz  100W) 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά 
 
 

 Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση 

 
Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 

της ΕΕ 
 
 
 
 
 
 

 
 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΜΙΞΕΡ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΣΧΥΡΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΡΟΠΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΑΠΟΔΙΔΕΙ 100 WATT.  ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΕΝΑ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΜΙΞΕΡ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. 
 
[A] Οδηγίες ασφάλειας & λειτουργίας 
(1) Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά, 
πρέπει να τηρείτε πάντοτε ορισμένες προφυλάξεις ασφαλείας. 

(2) Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική παροχή μόνο AC 220~240V 50 Hz. 
(3) Βγάζετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση, τραβώντας το φις και όχι 
το καλώδιο. 
(4) Μη βάζετε ποτέ το μίξερ μέσα σε νερό, κάτω από τη βρύση ή σε πλυντήριο πιάτων. Να το 
καθαρίζετε μόνο με ένα υγρό σφουγγάρι. 
(6) Μη βάζετε ποτέ σε λειτουργία το μίξερ όταν είναι άδειο. 
(7) Μην προσπαθήσετε ποτέ να πιάσετε τον άξονα όταν περιστρέφεται. 

(8) Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή ή 
τον αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος. 
(9) Για λόγους ασφαλείας, η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από μη ειδικευμένα άτομα. Αν η 
συσκευή χρειάζεται ρύθμιση ή επισκευή, απευθύνεστε πάντα σε ένα κέντρο συντήρησης. 

(10) Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτομα που η 
φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν 
τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί 

σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο 
είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 
(11) Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Η 
λάθος χρήση της συσκευής προκαλεί κινδύνους. 
 

 

[Β] Γνωριμία με το ΜΙΞΕΡ 
 
 
 

 

 

 

 

Α: Κυρίως Σώμα 

Β: Άξονας 

C: Κύπελλο 

D: Διακόπτης Ενεργοποίησης 

 

 



 

[Γ] Πώς να χρησιμοποιείτε το ΜΙΞΕΡ 
Το συγκεκριμένο μίξερ μπορεί να φτιάξει διάφορα αφεψήματα όπως γάλα, καφές και σοκολάτα 
μέσα σε ένα λεπτό. 
⚫ Προσθέστε νερό (ΠΡΟΣΟΧΗ! ποτέ βραστό νερό), στιγμιαίο καφέ ή σκόνη σοκολάτας, γάλα 

και ζάχαρη στο δοχείο μέχρι 0,1 λίτρο περίπου.   
⚫ Σηκώστε το δοχείο μέχρι να αγγίξει το μίξερ. 
⚫ Ανοίξτε το διακόπτη του μίξερ είτε στη θέση I (χαμηλή ταχύτητα) είτε στη θέση II (γρήγορη 

ταχύτητα) για 30 δευτερόλεπτα. Τα συστατικά αναμιγνύονται και διαλύονται σε 30 
δευτερόλεπτα περίπου. 

⚫ Σβήστε το μίξερ γυρίζοντας το διακόπτη στο 0. 
⚫ Προσθέστε ζεστό ή κρύο νερό στο δοχείο μέχρι εκεί που θέλετε. 

⚫ Μπορείτε να φτιάξετε άλλο ένα αφέψημα αφού αφήσετε τη συσκευή σβηστή για 1λεπτό. 
⚫ Αυτή η λειτουργία μπορεί να γίνει 5 φορές.  
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

⚫ 220~240V 50 Hz     

⚫ 100 Watt     

⚫ Δοχείο 450ml 

⚫ Δυο δίσκοι περιστροφής 

⚫ Διακόπτης 2 ταχυτήτων: Η ένδειξη “II” σημαίνει ΓΡΗΓΟΡΟ, 

   η ένδειξη “I” ΑΡΓΟ και η ένδειξη “0” ΣΒΗΣΤΟ. 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 
 
Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα 
τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ 
Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε 
εποπτεύουσα αρχή.  
 
Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ  ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα 
αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».  
 
 
Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!                                          
                                                                                                                                                  

 

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα 
υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της 
συσκευής  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 1349 
 


