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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 
 
 
 
 
 
 

 



Ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να προετοιμάσετε τον στιγμιαίο καφέ, το 

καπουτσίνο ή τα κοκτέιλ σας. Ο άξονας περιστροφής του μίξερ είναι κατασκευασμένος 

από ανοξείδωτο χάλυβα, για να αντισταθεί στη σκουριά και τη σκληρή χρήση και η 

στρογγυλή πεταλούδα είναι κατασκευασμένη από μη τοξικό πλαστικό. 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:  

 Αυτή η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο στην ίδια κύρια τάση όπως φαίνεται στην 

ετικέτα της. 

 Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη μονάδα του 

κινητήρα ή το καλώδιο ή το φις του σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση 

των συσκευών από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

 Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να μην παίζουν με τη συσκευή. 

 Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε, αλλάξετε εξαρτήματα ή την 

μετακινήσετε. 

 Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα αξεσουάρ για τη μονάδα. 

 Ποτέ μην αφαιρείτε το περίβλημα του κινητήρα του μηχανήματος - στο εσωτερικό 

του δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. 

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί από τον 

κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό, ώστε 

να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

 Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με 

οποιονδήποτε τρόπο, μην τη χρησιμοποιήσετε. Μεταβείτε στο πλησιέστερο 

εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για εξέταση, προσαρμογή ή επισκευή. 

 

ΧΡΗΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 Εύκολο στη χρήση, μόνο με το πάτημα του διακόπτη λειτουργίας. Εύκολος 

καθαρισμός: Μετά από κάθε χρήση του μίξερ, καθαρίστε προσεκτικά μόνο τις 

επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα τρέχοντας τον άξονα σε ένα 

φλιτζάνι καθαρό νερό και καθαρίστε το με ένα στεγνό και μαλακό πανί. 

 Εάν θέλετε να καθαρίσετε το περίβλημα του κινητήρα της συσκευής, πάντα 

αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή από το ρεύμα και στη συνέχεια σκουπίστε την 

επιφάνεια με ένα μαλακό και ελαφρώς υγρό πανί. Αφήστε να στεγνώσει τελείως πριν 

από την επόμενη χρήση.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση μόνο! ΜΗΝ 

ΛΕΙΡΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ. 

Μπορείτε να κάνετε μικρές παύσεις για να παρατείνετε το χρόνο ζωής του κινητήρα.   
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα. Ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος αποτελείται από τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές μετρήσεις, βρίσκονται στην έδρα της εταιρίας στην Θέρμη, 
Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από κάθε εποπτεύουσα αρχή.  

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr  

 

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 Ε.Ο.ΑΝ.: 1349 
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