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ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 

Μοντέλο: R-545  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες φυλάξτε για μελλοντική αναφορά 
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1 Διακόπτης Λειτουργίας 9 Στρόφυγγα 

2 Κυρίως σώμα 10 Πλαστικό κάλυμμα 

3 Μπουτόν σύσφιξης 11 Προσαρμογέας 

4 Είσοδος κεφαλής 12 Φίλτρο 

5 Πιεστήρας 13 Φίλτρο αποστράγγισης 

6 Δίσκος κοπής  

7 Κεφαλή  

8 Άξονας  

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμοστάτη. Το σύστημα αυτό απενεργοποιεί αυτόματα 

την παροχή ρεύματος στη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης.  

Εάν η συσκευή σας σταματήσει ξαφνικά να λειτουργεί: 

1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 

2. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.  

3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 60 λεπτά.  

4. Συνδέστε ξανά το φις στην πρίζα.  

5. Θέστε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία.  

6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το 

καλώδιο μακριά από παιδιά.  

7. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ( συμπεριλαμβανομένων 

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

εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν είναι υπό την επίβλεψη ή καθοδηγούνται σχετικά με 

την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και κατανοούν 

τους κινδύνους που υπάρχουν.  

8. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.  

9. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη συναρμολόγηση 

και αποσυναρμολόγηση των αξεσουάρ ή πριν αγγίξετε τα κινούμενα μέρη της 

συσκευής.  

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις αν ο 

θερμοστάτης ενεργοποιείται πολύ συχνά.  

Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε μια επιβλαβή κατάσταση, μη συνδέετε ποτέ τη συσκευή με 

χρονοδιακόπτη. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

 

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και προσέξτε καλά τις απεικονίσεις του 

εγχειριδίου πριν την χρήση της συσκευής.  

2. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το 

καλώδιο μακριά από παιδιά. 

3. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.  

4. Ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ταμπέλα της συσκευής αντιστοιχεί με την 

τάση του ρεύματος της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης πριν από τη χρήση της συσκευής. 

5. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα από άλλο κατασκευαστή. Η εγγύηση ακυρώνεται σε 

περίπτωση που χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα ή αξεσουάρ από άλλο κατασκευαστή.  

6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή οποιοδήποτε άλλο 

μέρος της συσκευής έχει υποστεί βλάβη.  

7. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί  από 

εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. 

8. Πλύνετε καλά τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τις τροφές πριν από την 
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πρώτη χρήση. 

9. Αποσυνδέετε τη συσκευή αμέσως μετά το πέρας της λειτουργίας.  

10. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το δάκτυλό σας ή άλλο αντικείμενο για να σπρώξετε τα τρόφιμα 

προς τον σωλήνα τροφοδοσίας ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία. Χρησιμοποιήστε 

μόνο τον πιεστήρα για το σκοπό αυτό. 

11. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή ανεπιτήρητη ενώ είναι σε λειτουργία.  

12. Απενεργοποιήστε τη συσκευή προτού συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε 

κάποιο αξεσουάρ.  

13. Περιμένετε εωσότου τα κινούμενα μέρη της συσκευής σταματήσουν εντελώς να 

κινούνται, πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.  

14. Μη βυθίζετε ποτέ το κυρίως σώμα της συσκευής στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, 

και μην ξεπλένετε κάτω από τη βρύση. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί για να 

καθαρίσετε το κυρίως σώμα της συσκευής-μοτέρ.    

15. Μην επιχειρήσετε να αλέσετε κόκαλα, ξηρούς καρπούς ή άλλα σκληρά τρόφιμα.  

16. Μην αγγίζετε ποτέ το σημείο κοπής. Χρησιμοποιείτε πάντα τον πιεστήρα.  

17. Τοποθετείτε τα αξεσουάρ με ασφάλεια για την σωστή χρήση τους.  

18. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης.  

19. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ( συμπεριλαμβανομένων 

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

εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν είναι υπό την επίβλεψη ή καθοδηγούνται σχετικά με 

την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και κατανοούν 

τους κινδύνους που υπάρχουν.  

20. Αν η συσκευή έχει μπλοκάρει, πιέστε το μπουτόν Αναστροφής (REV). Η τροφή που έχει 

σφηνώσει στο σημείο κοπής θα ξεμπλοκάρει, και έτσι η συσκευή θα επανέλθει στη 

φυσιολογική της λειτουργία.  

21. Μετά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96 / ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη 

ισχύουν τα ακόλουθα:  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Τοποθετήστε την πλαστική στρόφιγγα στην κεφαλή, και περιστρέψτε την στρόφιγγα 

μέχρι να κλειδώσει στο κυρίως σώμα. (βλ. εικ. 1) 

2. Τοποθετήστε τα φίλτρα μέσα στον σωλήνα, γύρω από την στρόφιγγα. (βλ. εικ. 1) 

3. Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα στη κεφαλή.(εικ.1)  

4. Στερεώστε το προσαρμογέα στο πλαστικό κάλυμμα.   

5. Στρέψτε ολόκληρη την κεφαλή δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει καλά στη θέση της. (βλ. 

εικ. 2) 

6. Τοποθετήστε τον πλαστικό δίσκο κοπής στο επάνω μέρος της κεφαλής και βεβαιωθείτε 

ότι είναι στην κατάλληλη θέση. (βλ. εικ. 3) 

7. Τοποθετήστε ένα δοχείο κοντά στο στόμιο εξαγωγής χυμού και άλλο ένα δοχείο για τα 

υπολείμματα.  (εικ.3) 

Τώρα η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.  
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

1. Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το 

καλώδιο από την πρίζα. 

2. Πιέστε το μπουτόν απελευθέρωσης και στρέψτε ολόκληρο το κυρίως σώμα προς την 

κατεύθυνση του βέλους. Αφαιρέστε τον πιεστήρα και τον δίσκο.  

3. Ξεβιδώστε τον δακτύλιο και αφαιρέστε όλα τα μέρη από το κυρίως σώμα. Μην πλύνετε 

τα μέρη αυτά στο πλυντήριο πιάτων!  

4. Πλένετε όλα τα μέρη, και τα καθαρίζετε αμέσως μετά τη χρήση.  

5. Ξεπλένετε με καθαρό νερό και στεγνώνετε αμέσως.  

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά 

απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που 

ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η 

διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών 

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς 

και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής 

διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 


