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ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Καπάκι

Μπολ παρασκευής με λαβή

Υποδοχή τύλιξης 
καλωδίου 

τροφοδοσίας 

Λεπίδα πολλαπλών 
χρήσεων από 

ανοξείδωτο ατσάλι

Βάση βαρέος τύπου

Μοχλός επιλογής 
ταχύτητα

Χτυπητήρι

Οπή προσθήκης 
υλικών

Κουμπί παλμικής 
λειτουργίας/

ενεργοποίησης

Στόμιο 
σερβιρίσματος

Προσαρμογέας 
μηχανισμού 

κίνησης
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Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.
Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο παρέχονται πολλά μηνύματα ασφαλείας καθώς επίσης και πάνω στην 
ίδια τη συσκευή. Διαβάζετε πάντα με προσοxή και εφαρμόζετε πιστά όλα τα μηνύματα ασφαλείας.

Το συγκεκριμένο αποτελεί προειδοποιητικό σύμβολο ασφαλείας.
Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο σε σας και τους γύρω σας.
Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα επισημαίνονται με το προειδοποιητικό 
σύμβολο ασφαλείας και είτε με τη λέξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» ή «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ». 
Οι λέξεις αυτές δηλώνουν:

Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού 
τραυματισμού, εάν δεν ακολουθήσετε αμέσως 
τις οδηγίες.

Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού 
τραυματισμού, εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας σας ενημερώνουν για τους πιθανούς κινδύνους, το πώς μπορείτε να 
μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού καθώς επίσης και τι ενδέχεται να συμβεί στην περίπτωση 
που δεν ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΉΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να λαμβάνονται 
πάντα βασικές προφυλάξεις ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων 
των παρακάτω:
1� Διαβάστε όλες τις οδηγίες� Ή εσφαλμένη χρήση της 

συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό�
2� Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην 

τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά�
3� Ή συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από 

άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες 
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό 
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους�
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4� Μόνο για την Ευρώπη: Ή συσκευή αυτή δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται από παιδιά� Κρατήστε τη συσκευή και το 
καλώδιό της μακριά από παιδιά�

5� Μόνο για την Ευρώπη: Οι συσκευές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση, 
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της 
συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους� Τα 
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή�

6� Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να 
μην παίζουν με τη συσκευή�

7� Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετέ την 
από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από τη 
συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων 
και πριν από τον καθαρισμό� Για να την αποσυνδέσετε, 
κρατήστε το βύσμα και τραβήξτε το από την πρίζα� 
Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας�

8� Αποφεύγετε την επαφή με κινούμενα εξαρτήματα�
9� Μη χρησιμοποιείτε συσκευές με φθαρμένο καλώδιο ή 

βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία, πτώση ή οποιαδήποτε 
άλλη βλάβη� Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για έλεγχο, 
επισκευή ή ρύθμιση�

10� Ή χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν 
πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει 
φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό�

11� Μη χρησιμοποιείτε τον πολυκόφτη σε εξωτερικό χώρο�
12� Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του 

τραπεζιού ή του πάγκου�
13� Διατηρείτε τα χέρια σας και άλλα εργαλεία μακριά από 

τη λεπίδα κοπής κατά τον τεμαχισμό τροφίμων, ώστε να 
μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης της 
μονάδας� Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύστρα, αλλά πρέπει 
να χρησιμοποιείται μόνο όταν η μονάδα δεν λειτουργεί�
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14� Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να 

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο 
σέρβις ή άλλα παρόμοια καταρτισμένα άτομα, ώστε να 
αποφευχθούν κίνδυνοι�

15� Οι λεπίδες είναι κοφτερές� Απαιτείται προσοχή κατά τον 
χειρισμό των κοφτερών λεπίδων κοπής, το άδειασμα του 
μπολ και τον καθαρισμό�

16� Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, μην τοποθετείτε 
ποτέ τη λεπίδα κοπής στη βάση χωρίς να τοποθετήσετε 
πρώτα το μπολ σωστά στη θέση του�

17� Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά ασφαλισμένο στη 
θέση του πριν από τη λειτουργία του πολυκόφτη�

18� Μην επιχειρήσετε να παρακάμψετε τον μηχανισμό 
ενδοασφάλισης του καπακιού�

19� Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός» για 
οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό των επιφανειών που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα�

20� Ή συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και 
παρόμοιες εφαρμογές όπως: 
-  σε κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και 

άλλων χώρων εργασίας;
  - σε αγροκτήματα; 

-  από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλους χώρους 
διαμονής;

  - σε πανδοχεία τύπου «bed and breakfast»�
21� Προσέξτε κατά την προσθήκη ζεστού υγρού στον 

πολυκόφτη, καθώς μπορεί να εκτοξευθεί από τη συσκευή 
λόγω απρόσμενου σχηματισμού ατμού�

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΉΓΙΕΣ
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ΉΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ

Volt: 220-240 V

Hertz: 50-60 Hz

ΣΉΜΕΙΏΣΉ: Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει 
στην πρίζα, επικοινωνήστε με καταρτισμένο 
ηλεκτρολόγο� Μην τροποποιείτε το βύσμα με 
κανέναν τρόπο�
Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης� Εάν το 
καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ μικρό, αναθέστε 
σε καταρτισμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις 
την εγκατάσταση πρίζας κοντά στη συσκευή�
Πρέπει να χρησιμοποιείται μικρό καλώδιο 
τροφοδοσίας (ή αποσπώμενο καλώδιο 
τροφοδοσίας) για να μειωθεί ο κίνδυνος 
εμπλοκής ή ανατροπής σε μεγαλύτερο καλώδιο�

ΧΡΉΣΉ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΦΤΉ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΥΠΉΤΉΡΙ

Το χτυπητήρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενσωμάτωση αέρα σε φαγητά, 
όπως αυγά, ασπράδια αυγών, βαριά κρέμα, μαγιονέζα κλπ� Χρησιμοποιήστε την 
οπή προσθήκης υλικών και το στόμιο σερβιρίσματος για εύκολη παρασκευή 
μαγιονέζας ή ντρέσινγκ�

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΥΚΟΦΤΉ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΑ 
ΦΑΓΉΤΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΦΑΓΉΤΟΥ ΠΟΣΟΤΉΤΑ ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΉ

ΑΥΓΑ ΚΑΙ 
ΑΣΠΡΑΔΙΑ 
ΑΥΓΩΝ

Αφαιρέστε τα αυγά 
από το κέλυφος� 
Διαχωρίστε το ασπράδι, 
όπως απαιτείται� 
Χρησιμοποιήστε 1/8 κ� γλ� 
κρέμας ταρτάρ ανά αυγό�

Έως 
420 mL 
(1,5 φλιτζάνια)

70 δευτερόλεπτα Ταχύτητα 1

ΒΑΡΙΑ ΚΡΕΜΑ
Προσθέστε κρέμα και τα 
επιθυμητά αρωματικά 
στο μπολ παρασκευής�

Έως 
240 mL 
(1 φλιτζάνι)

30 δευτερόλεπτα Ταχύτητα 2

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ 
(ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ, 
ΑΓΙΟΛΙ, 
ΝΤΡΕΣΙΝΓΚ 
ΣΑΛΑΤΑΣ)

Προσθέστε τα συστατικά 
στο μπολ παρασκευής� 
Χρησιμοποιήστε την οπή 
προσθήκης υλικών κατά 
την ανάμειξη για την 
προσθήκη των λαδιών�

Έως 
350 mL 
(1,5 φλιτζάνια)

70 δευτερόλεπτα Ταχύτητα 2

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Συνδέστε το φις σε γειωμένη πρίζα.

Μην αφαιρείτε το άκρο γείωσης.

Μην χρησιμοποιήσετε μετασχηματιστή.

Μη χρησιµοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί 
να προκληθεί θάνατος, πυρκαγιά 
ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΧΡΉΣΉ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΦΤΉ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΠΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΉΣΕΩΝ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΑ 
ΦΑΓΉΤΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΦΑΓΉΤΟΥ ΠΟΣΟΤΉΤΑ ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΉ

ΩΜΑ ΦΡΟΥΤΑ 
ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Κόψτε τα σε κομμάτια 
2,5 cm 

Έως 
350 g 
(3 φλιτζάνια) 

45 δευτερόλεπτα Ταχύτητα 2

ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ 
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Κόψτε τα σε κομμάτια 
2,5 cm

Έως 
500 g 
(2,5 φλιτζάνια)

30 δευτερόλεπτα Ταχύτητα 2

ΚΡΕΑΣ

Το κρέας πρέπει να 
είναι ωμό και κομμένο 
σε κομμάτια 2,5 cm για 
καλύτερα αποτελέσματα 
επεξεργασίας�

Έως 217 g 
(½ λίβρα) 
κάθε φορά

30 δευτερόλεπτα Ταχύτητα 2

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ 
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

Προσθέστε βότανα και 
μπαχαρικά όπως είναι� 
Δεν χρειάζεται καμία 
προετοιμασία�

Έως 
250 g 
(4 φλιτζάνια) 

25 δευτερόλεπτα Ταχύτητα 2

ΨΩΜΙ, COOKIES 
Ή ΚΡΑΚΕΡ

Κόψτε το ψωμί, τα 
κράκερ ή τα cookies σε 
κομμάτια που χωρούν 
στο μπολ πριν από την 
επεξεργασία�

Έως 
400 g 
(4 φλιτζάνια)

20 δευτερόλεπτα Ταχύτητα 2

ΞΉΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Προσθέστε τους ξηρούς 
καρπούς όπως είναι� 
Δεν απαιτείται καμία 
προετοιμασία� 450 g 
(έως 3 φλιτζάνια)�

Έως 
400 g 
(2,5 φλιτζάνια)

30 δευτερόλεπτα Ταχύτητα 2

ΣΥΜΒΟΥΛΉ: Για καλύτερη πυκνότητα ή για πιο χοντροκομμένα κομμάτια, χρησιμοποιήστε την 
παλμική λειτουργία�

Χρησιμοποιήστε τη λεπίδα πολλαπλών χρήσεων για να τεμαχίσετε ωμά φρούτα, λαχανικά ή ξηρούς καρπούς 
και για να ψιλοκόψετε βασιλικό, σχοινόπρασο ή σκόρδο για εύκολη προετοιμασία στις 
αγαπημένες σας συνταγές, για να πολτοποιήσετε μαγειρεμένα φρούτα ή λαχανικά για 
να προετοιμάσετε βρεφικές τροφές ή για να τα χρησιμοποιήσετε ως βάση για σούπες 
ή σάλτσες� Επίσης, μπορείτε να φτιάξετε τρίμματα φρυγανιάς ή να αλέσετε ωμό κρέας� 

ΣΉΜΕΙΩΣΉ: Για καλύτερα αποτελέσματα, τα μεγαλύτερα κομμάτια τροφίμων πρέπει να κόβονται 
σε κύβους περίπου 2,5 cm πριν από την επεξεργασία� Επίσης, με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η 
επεξεργασία μεγαλύτερης ποσότητας τροφίμων κάθε φορά�
ΣΉΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφεύγετε την επεξεργασία κόκκων καφέ ή σκληρών μπαχαρικών, όπως 
μοσχοκάρυδου, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον πολυκόφτη� 
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ΧΡΉΣΉ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΦΤΉ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αποσυναρμολογήσετε τον πολυκόφτη για καθαρισμό, 
καθώς και κατά την αφαίρεση συστατικών από το μπολ παρασκευής�

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΉΣΉ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΦΤΉ

1  

Βεβαιωθείτε ότι ο πολυκόφτης είναι δεν είναι 
συνδεδεμένος στην πρίζα� Κρατήστε το καπάκι όπως 
φαίνεται και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να 
απασφαλιστεί� Στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι 
από το μπολ παρασκευής�

2  Τραβήξτε τη λεπίδα ευθεία προς τα πάνω για να την 
αφαιρέσετε από το μπολ παρασκευής�

3  
Τραβήξτε τον προσαρμογέα του μηχανισμού κίνησης 
ευθεία προς τα πάνω για να τον αφαιρέσετε από το 
μπολ παρασκευής� 

4  
Κρατήστε τη βάση σταθερά με το ένα χέρι και 
χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να περιστρέψετε 
το μπολ παρασκευής δεξιόστροφα για να το 
απασφαλίσετε και αφαιρέστε το από τη βάση�

Πριν από την πρώτη χρήση
Πριν από τη χρήση του πολυκόφτη για πρώτη φορά, πλύνετε το μπολ παρασκευής, το καπάκι, το 
χτυπητήρι και τη λεπίδα με ζεστό νερό και σαπούνι� Το μπολ παρασκευής, το καπάκι και η λεπίδα 
μπορούν επίσης να πλυθούν στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων�

Για εύκολη αποθήκευση, αποσυναρμολογείτε πάντα τον πολυκόφτη μετά τον καθαρισμό�

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΦΤΉ ΓΙΑ ΧΡΉΣΉ
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΉΣΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΦΤΉ

ΧΡΉΣΉ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΦΤΉ

ΣΉΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι ο πολυκόφτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα πριν από τη 
συναρμολόγηση�

1  

Ξεκινήστε με τη λαβή του μπολ παρασκευής στραμμένη 
προς τα εμπρός στη βάση� Περιστρέψτε τη λαβή 90° 
αριστερόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση της� 
Όταν η συναρμολόγηση είναι σωστή, η λαβή είναι 
στραμμένη προς τη δεξιά πλευρά�

2  

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα μηχανισμού 
κίνησης πάνω από τον άξονα στο κέντρο του μπολ 
παρασκευής, στη συνέχεια περιστρέψτε και χαμηλώστε 
τον προσαρμογέα μηχανισμού κίνησης μέχρι να 
ακουμπήσει στο κάτω μέρος του μπολ παρασκευής� 

3  

Εάν χρησιμοποιείτε τη λεπίδα, τοποθετήστε την πάνω 
από τον προσαρμογέα μηχανισμού κίνησης, στη 
συνέχεια περιστρέψτε και χαμηλώστε τη λεπίδα μέχρι 
να ακουμπήσει στο κάτω μέρος του μπολ παρασκευής� 
Εάν χρησιμοποιείτε το χτυπητήρι, ανατρέξτε στην 
ενότητα «Χρήση του χτυπητηριού»�

ΣΉΜΕΙΩΣΉ: Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε περισσότερα από ένα εξαρτήματα τη φορά� 
Ο πολυκόφτης λειτουργεί είτε με τη λεπίδα είτε με το χτυπητήρι, όχι και με τα δύο�

4  
Βάλτε τα συστατικά για επεξεργασία στο μπολ 
παρασκευής� Για ομοιόμορφη πυκνότητα των 
επεξεργασμένων τροφίμων, κόψτε τα φρούτα, 
τα λαχανικά και τα κρέατα σε κομμάτια 1 ίντσας�

ΣΉΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφεύγετε την επεξεργασία κόκκων καφέ ή σκληρών μπαχαρικών, όπως 
μοσχοκάρυδου, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον πολυκόφτη�

5  

Τοποθετήστε το καπάκι στο μπολ παρασκευής με 
τη λαβή του καπακιού στραμμένη προς τα εμπρός� 
Περιστρέψτε τη λαβή του καπακιού αριστερόστροφα 
για να ασφαλίσει� Όταν το καπάκι ασφαλίσει σωστά στη 
θέση του, θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλικ�

ΣΉΜΕΙΩΣΉ: Για να λειτουργήσει ο πολυκόφτης, το μπολ παρασκευής και το καπάκι πρέπει να 
έχουν ασφαλίσει στη θέση τους�
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ΧΡΉΣΉ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΦΤΉ 

ΧΡΉΣΉ ΤΟΥ ΧΤΥΠΉΤΉΡΙΟΥ

1  
Τοποθετήστε το χτυπητήρι πάνω από τον προσαρμογέα 
μηχανισμού κίνησης, στη συνέχεια περιστρέψτε το και 
πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να ακουμπήσει στο κάτω 
μέρος του μπολ παρασκευής�

2  Βάλτε τα συστατικά για επεξεργασία στο μπολ παρασκευής�

3  

Τοποθετήστε το καπάκι στο μπολ παρασκευής με τη λαβή 
του καπακιού στραμμένη προς τα εμπρός� Περιστρέψτε 
τη λαβή του καπακιού αριστερόστροφα για να ασφαλίσει� 
Όταν το καπάκι ασφαλίσει σωστά στη θέση του, θα 
ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλικ�

4  
Μετακινήστε τον μοχλό τεμαχισμού/πολτοποίησης στην 
επιθυμητή ρύθμιση� Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
παλμικής λειτουργίας/ενεργοποίησης για να ξεκινήσει 
ο πολυκόφτης�

6  
Μετακινήστε τον μοχλό τεμαχισμού/πολτοποίησης στην 
επιθυμητή ρύθμιση� Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί 
παλμικής λειτουργίας/ενεργοποίησης για να ξεκινήσει 
ο πολυκόφτης�

7  
Για χοντροκομμένα κομμάτια, χρησιμοποιήστε 
παλμικές κινήσεις για γρήγορο και στιγμιαίο πάτημα 
του κουμπιού παλμικής λειτουργίας/ενεργοποίησης 
μέχρι να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα�
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ΧΡΉΣΉ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΦΤΉ 
ΧΡΉΣΉ ΟΠΉΣ ΠΡΟΣΘΉΚΉΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΟΥ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Χρησιμοποιήστε την οπή προσθήκης υλικών για εύκολη προσθήκη υγρών συστατικών 
κατά την προετοιμασία ντρέσινγκ, μαγιονέζας, γαλακτωμάτων, σαλτσών και άλλων πολλών� 
Χρησιμοποιήστε το στόμιο σερβιρίσματος για πιο εύκολο σερβίρισμα�

1  Βάλτε τα συστατικά για επεξεργασία στο μπολ 
παρασκευής� 

2  

Τοποθετήστε το καπάκι στο μπολ παρασκευής με 
τη λαβή του καπακιού στραμμένη προς τα εμπρός� 
Περιστρέψτε τη λαβή του καπακιού αριστερόστροφα 
για να ασφαλίσει� Όταν το καπάκι ασφαλίσει σωστά στη 
θέση του, θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλικ�

3  
Πιέστε γρήγορα προς τα πάνω και προς τα κάτω το κουμπί 
παλμικής λειτουργίας/ενεργοποίησης για να κινηθούν τα 
συστατικά στο μπολ παρασκευής�

4  
Προσθέστε αργά υγρά, όπως λάδι, στην οπή προσθήκης 
υλικών� Το υγρό θα αναμειχθεί καλά και αποτελεσματικά 
με τα συστατικά καθώς περιστρέφονται μέσα στο μπολ 
παρασκευής�

5  Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία, αφαιρέστε το καπάκι και 
τη λεπίδα για να χρησιμοποιήσετε το στόμιο σερβιρίσματος�
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή μη λειτουργίας του πολυκόφτη, ελέγξτε τα εξής:

1. Ο πολυκόφτης είναι συνδεδεμένος στην 
πρίζα;

2. Βεβαιωθείτε ότι το μπολ και το καπάκι είναι 
σωστά ευθυγραμμισμένα και ασφαλίστε τα 
στη θέση τους�

3. Πιέστε το κουμπί ΠΑΛΜΙΚΉΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΉΣ γρήγορα 
πάνω και κάτω� Μην το κρατάτε πατημένο� 

4. Αποσυνδέστε τον πολυκόφτη και, στη 
συνέχεια, συνδέστε τον ξανά στην πρίζα�

5. Ή ασφάλεια στο κύκλωμα του 
πολυκόφτη λειτουργεί; Εάν διαθέτετε 
κουτί ασφαλειοδιακόπτη, βεβαιωθείτε 
ότι το κύκλωμα είναι κλειστό�

Εάν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε ένα από τα 
παραπάνω, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγγύηση 
και σέρβις»�
Μην επιστρέψετε τον πολυκόφτη στο 
κατάστημα πώλησης� Τα καταστήματα 
πώλησης δεν παρέχουν υπηρεσίες σέρβις�

1  Αφαιρέστε το μπολ παρασκευής, το καπάκι και τα 
εξαρτήματα� 

2  

Το μπολ παρασκευής, το καπάκι, το χτυπητήρι και 
η λεπίδα μπορούν να πλυθούν στο πάνω καλάθι 
του πλυντηρίου πιάτων� Εναλλακτικά, πλύνετε 
όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και σαπούνι� 
Ξεπλύνετε και στεγνώστε�

3  
Καθαρίστε τη βάση με υγρό πανί� Μη χρησιμοποιείτε 
αποξεστικά καθαριστικά� Μη βυθίζετε τη βάση στο 
νερό�

4  Τυλίξτε το καλώδιο αριστερόστροφα γύρω από τη βάση 
για εύκολη αποθήκευση�

ΣΉΜΕΙΩΣΉ: Για εύκολη αποθήκευση, αποσυναρμολογείτε πάντα τον πολυκόφτη μετά τον 
καθαρισμό�

ΣΉΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι ο πολυκόφτης δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα πριν από την 
αφαίρεση ή την τοποθέτηση εξαρτημάτων, καθώς και πριν από τον καθαρισμό�
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ΕΓΓΥΉΣΉ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
ΕΓΓΥΉΣΉ ΠΟΛΥΚΟΦΤΉ KITCHENAID ΟΙΚΙΑΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ

©2019 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος�
Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση�

Διάρκεια εγγύησης: Ή KitchenAid θα 
πληρώσει για:

Ή KitchenAid δεν θα πληρώσει για:

Ευρώπη, Μέση 
Ανατολή και Αφρική:

Για το μοντέλο 
5KFC0516:  
πλήρης εγγύηση 
δύο ετών από την 
ημερομηνία αγοράς.

Τα ανταλλακτικά 
και τα εργατικά για 
την αποκατάσταση 
ελαττωμάτων στα υλικά 
ή στην κατασκευή. 
Το σέρβις πρέπει 
να παρασχεθεί από 
εξουσιοδοτημένο κέντρο 
σέρβις της KitchenAid.

A.  Επισκευές όταν ο πολυκόφτης 
χρησιμοποιείται για άλλες 
χρήσεις εκτός από τη συνήθη 
οικιακή προετοιμασία φαγητού.

B.  Ζημιά που οφείλεται σε 
ατύχημα, αλλαγές, εσφαλμένη 
χρήση, ακατάλληλη χρήση 
ή εγκατάσταση/λειτουργία 
αντίθετη προς τους τοπικούς 
ηλεκτρολογικούς κανονισμούς.

Ή KITCHENAID ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΉ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΉΜΙΕΣ�

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση:
www�KitchenAid�eu

ΚΕΝΤΡΑ SERVICE

Όλες οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται από τα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα κέντρα 
service της KitchenAid� Επικοινωνήστε με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή 
προκειμένου να μάθετε το όνομα του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου κέντρου service της 
KitchenAid�

ΕΞΥΠΉΡΕΤΉΣΉ ΠΕΛΑΤΩΝ
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