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Προβλεπόμενη χρήση
Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε 
τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Κατά τη μεταβίβαση της 
συσκευής σε τρίτους, φροντίστε να συμπεριλάβετε αυτές τις οδηγίες 
χρήσης.

Αυτή η συσκευή προορίζεται και είναι κατάλληλη για επεξεργασία υγρών 
και τροφίμων μόνο. Κάθε άλλη χρήση ή τροποποίηση της συσκευής δεν 
προβλέπεται από τον κατασκευαστή και μπορεί να συνεπάγεται κίνδυνο 
βλάβης στη συσκευή ή τραυματισμού. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο 
για οικιακή χρήση και όχι για οικιακή χρήση! 

Ασφάλεια:

 Αυτό το σύμβολο το οποίο προσδιορίζει τους κινδύνους μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμούς!

 Αυτό το σύμβολο προσδιορίζει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας!

 Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας
• Κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία 

προκαλείται από λανθασμένη χρήση.
• Εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή 

και να προκαλέσει τραυματισμούς στον χρήστη.
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι 

η τοπική τάση ταιριάζει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 
Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να καταστραφεί.

 Προσοχή! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
• Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή 

οποιοδήποτε άλλο υγρό.
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•  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νεροχύτη ή νιπτήρα.
•  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
• Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

Μια ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι!
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια χρήσης.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν δεν έχουν δεδομένη την επίβλεψη ή 
καθοδήγηση. Όσον αφορά τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους.

• Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Αποσυνδέστε πάντα την συσκευή σας όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον 

καθαρισμό της.
• Τραβάτε πάντα το βύσμα - όχι το καλώδιο.
• Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες για να 

αποφύγετε οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να τραβηχτεί ακούσια ή να σκοντάψει 

κάποιος όταν η συσκευή είναι σε χρήση. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω 
από αιχμηρές ακμές.

• Μη λυγίζετε το καλώδιο ή τυλίξτε το γύρω από τη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή,
• Αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.
• Σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
• Αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά.
 Να ελεγχθεί και αν είναι αναγκαίο, να επισκευαστεί από εξειδικευμένο άτομο/

Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Ποτέ μην προσπαθήσετε να κάνετε οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

• Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που αξιολογήθηκαν για χρήση με αυτή τη συσκευή.
• Ποτέ μην προσπαθήσετε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στη 

συσκευή.
• Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα της μόνος σας!
• Η συσκευή δεν προβλέπεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό 

σύστημα-απομακρυσμένου ελέγχου.
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Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας

Για την αποφυγή της πιθανότητας τραυματισμού/καταστροφής στη συσκευή, 
ηλεκτροπληξίας, κινδύνου πυρκαγιάς και εγκαύματος!

• Χρησιμοποιείστε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό λειτουργίας της (επεξεργασία 
μικρών ποσοτήτων τροφίμων) και κατά την περιγραφή στο παρόν εγχειρίδιο.

• Τοποθετήστε την συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια ανθεκτική στην θερμότητα. 
• Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το άνω κάλυμμα 

συμπεριλαμβανομένης της κανάτας μέτρησης έχει ασφαλιστεί στέρεα. 
•  Ποτέ μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα μέρη / λεπίδες με τα χέρια σας ή / και άλλα 

αντικείμενα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
σοβαρούς τραυματισμούς ή / και βλάβη στη συσκευή.

• Μην ανοίγετε το κάλυμμα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, αναμείνατε 
μέχρι όλα τα περιστρεφόμενα μέρη να σταματήσουν την κίνησή τους. 

• Ποτέ μην γεμίζετε με καυτά υγρά την κανάτα ανάμειξης. Επιτρέψτε σε αυτά υγρά 
να κρυώσουν πρώτα (να γίνουν χλιαρά). Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να 
υπερθερμανθεί και/ή το το γυαλί της μονάδας ανάμιξης μπορεί να ραγίσει. Αυτό 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρά εγκαύματα!

•  Αν το μαχαίρι κοπής αντιμετωπίσει προβλήματα κατά τη λειτουργία, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το από την πρίζα και αφαιρέστε το 
εμπόδιο.

•  Κατά την επεξεργασία κομματιών τροφίμων, γεμίστε το δοχείο ανάμιξης κατά 
τα ¾, γιατί το μείγμα θα ανασηκωθεί κατά την περιστροφή της λεπίδας. Επίσης, 
συμπληρώστε μόνο 1,5 λίτρα υγρών ή συστατικών που θα αφρίσει κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάμιξης. Ποτέ μην επεξεργάζεστε μεγάλες ποσότητες την ίδια 
στιγμή. 

• Ποτέ μην αφήνετε την συσκευή σε λειτουργία άδεια. 
• Πριν από την αφαίρεση του καλύμματος, απενεργοποιήστε την συσκευή.
• Αν είναι αναγκαίο, αφαιρέστε μόνο το μείγμα με μια σπάτουλα. Η συσκευή θα 

πρέπει να απενεργοποιηθεί.
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• Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
• Μην εκτίθετε την συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως και μην την 

χρησιμοποιείτε κοντά σε συσκευές παραγωγής θερμότητας.
• Επανασυναρμολογήσατε την συσκευή μετά από κάθε χρήση και 

καθαρίστε την, για την αποφυγή τραυματισμών.
•  Κρατήστε την συσκευή μακριά από τα παιδιά.
• ΣΥΝ-Χρόνος: 3 Λεπτά.

  Πάντα σιγουρευτείτε ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το 
γυάλινο βάζο, συμπεριλαμβανομένου του καπακιού μέτρησης 
είναι επαρκώς στερεωμένα!
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1. Καπάκι Μέτρησης
2. Καπάκι
3. Μονάδα ανάμειξης 
4. Λεπίδα καπακιού
5. Φραγή κινητήρα 
6. Περιστροφικός Διακόπτης 
7. Καλώδιο ισχύος και πρίζα 

Περιγραφή Προϊόντος
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Πριν Από την πρώτη Χρήση 
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και ελέγξτε αν η συσκευή είναι 

πλήρης και άθικτη.
• Τοποθετήστε την συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια ανθεκτική στην 

θερμότητα.
• Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας (7).
• Καθαρίστε τη συσκευή όπως ορίζεται στην ενότητα "Καθαρισμός και 

Φροντίδα".

 Προειδοποίηση:  Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν κίνδυνο για τα 
μικρά παιδιά και τα βρέφη, ως εκ τούτου κρατήστε 
τις μακριά για την αποφυγή ασφυξία.

Λειτουργία

Το επιτραπέζιο μπλέντερ σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
επεξεργασία μικρών ποσοτήτων τροφίμων, π.χ. πολτοποίηση, μιλκ 
σέικ, σύνθλιψη σε παγάκια κλπ.

 Πάντα σιγουρευτείτε ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το 
γυάλινο βάζο, συμπεριλαμβανομένου του καπακιού μέτρησης 
είναι επαρκώς στερεωμένα!

Εγκατάσταση της Μονάδας Ανάμειξης
• Ότι Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ( 0 - Θέση ).
• Τοποθετήστε τη μονάδα ανάμιξης ( 3 ) σωστά στο μπλοκ του κινητήρα (5). 

Πατήστε το ελαφρά προς τα κάτω και γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να 
ασφαλίσει με ασφάλεια. Εάν η μονάδα ανάμιξης δεν τοποθετηθεί σωστά, 
η συσκευή δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Διακόπτης Ασφάλεια

 Διακόπτης ασφαλείας: Αυτή η συσκευή έχει ενσωματωμένο διακόπτη 
ασφαλείας και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν η μονάδα ανάμιξης 
είναι σωστά τοποθετημένη πάνω στο μοτέρ.
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Πώς να χρησιμοποιήσετε το επιτραπέζιο μπλέντερ

Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε/μείγμα στερεών συστατικών, κόψτε τα σε 
κομμάτια (2 εκ - 3εκ) πρώτα. Τοποθετήστε μόνο μικρές ποσότητες τροφίμων/
συστατικών στη μονάδα ανάμιξης (3) την φορά. Πάντα ρίξτε πάντα πρώτα 
λίγο υγρό στη μονάδα ανάμιξης, πριν από την προσθήκη των στερεών 
συστατικών. Το συνιστώμενο max. επίπεδο είναι 1,5 L.

•  Βάλτε τα υλικά (φρούτα, λαχανικά , χυμούς) στη μονάδα ανάμιξης (3).
•  Τοποθετήστε το καπάκι (2) στη μονάδα ανάμιξης (3), και βεβαιωθείτε 

ότι είναι ασφαλής, εισάγετε το κύπελλο μέτρησης (1) στο άνοιγμα του 
καπακιού (2) και γυρίστε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει.

•  Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα και 
ενεργοποιήστε την επιλέγοντας την επιθυμητή ρύθμιση ταχύτητας ( 1 , 2 
ή P ).

•  Για να προσθέσετε τα συστατικά, μετά την έναρξη της διαδικασία 
ανάμειξης, απλά αφαιρέστε το κύπελλο μέτρησης (1) από το καπάκι (2) 
περιστρέφοντας το αριστερόστροφα και προσθέστε τα συστατικά μέσα 
από το άνοιγμα του καπακιού (2).

•  Πάντα να τοποθετείτε το χέρι σας πάνω από στο μπλέντερ.
•  Κατά την επεξεργασία των στερεών ή πολύ παχύρρευστων υγρών 

συστατικών, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ σε βηματική 
λειτουργία (P-ρύθμιση) για την προφύλαξη φραγής των λεπίδων. 

•  Μετά τη χρήση πάντα σβήστε τη συσκευή (6) (0-Θέση) και αφαιρέστε την 
από την πρίζα.

•  Για να αφαιρέσετε τη μονάδα ανάμιξης (3) γυρίστε τον αριστερόστροφα 
και απλά σηκώστε τον κινητήρα (5) μπλοκ.

Ρυθμίσεις ταχύτητας
Με τον περιστροφικό διακόπτη (6), μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα 
λειτουργίας της συσκευής από την επιλογή μεταξύ 1 (χαμηλή), 2 (υψηλή) ή P 
(λειτουργία σύνθλιψης πάγου / διακόπτης παλμού).

  Κατά τη λειτουργία της συσκευής στην θέση-P, αυτή δεν εμπλέκεται 
μόνιμα. Κατά την απελευθέρωση, η συσκευή απενεργοποιείται 
αυτόματα.
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Λειτουργία Σύνθλιψης Πάγου
Βάλτε τα παγάκια στη μονάδα ανάμιξης (3) (όχι περισσότερο από 8 κομμάτια) 
και τοποθετήστε το καπάκι (2) συμπερ. του καπακιού μέτρησης (1) ξανά. 
Αλλαγή στην θέση-Ρ (Διακόπτης Βηματικός) για λίγα δευτερόλεπτα και 
στη συνέχεια στην θέση-0 (Off) και πάλι. Μόλις τα παγάκια είναι στο κάτω 
μέρος της γυάλινης κανάτα, μπορείτε να μεταβείτε και πάλι στην Θέση-Ρ. 
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να έχετε την επιθυμητή συνοχή του 
πάγου
Προσοχή: Τροφοδοτήστε τη μονάδα ανάμιξης (3) με παγάκια μόνο όταν 

ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος, ασφαλίστε το καπάκι 
και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.

Χρήση Ρύθμισης ταχύτητας
1 (Χαμηλή)  για ελαφρά χρήση με υγρά (π.χ., στιγμιαία 

ροφήματα, κοκτέιλ, μιλκ σέικ, κλπ.)
2 (Υψηλή)  για πιο σταθερή συνοχή - για την ανάμειξη 

υγρών και στερεών τροφίμων (σάλτσες, παιδικές 
τροφές, πουρέδες, κλπ.)

P (Βηματική ρύθμιση)  για την σύνθλιψη πάγου και για σύντομες, 
δυνατές κινήσεις ώθηση

Προειδοποίηση:  ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την συσκευή για περισσότερο από 
3 λεπτό (ΣΥΝ-χρόνο) κάθε φορά. Μετά από χρήση 3 
λεπτά, η συσκευή θα πρέπει να επιτρέπεται να κρυώσει 
για 10 λεπτά. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί 3 φορές, 
πριν η συσκευή έχει να απενεργοποιηθεί για 30 λεπτά 
περίοδος ψύξης, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση 
της συσκευής.

Καθαρισμός και Φροντίδα
Πριν τον καθαρισμό, πάντα απενεργοποιήστε την συσκευή 

(Θέση-O) και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία. Αφήστε την να 
παγώσει πλήρως. Ποτέ μην βυθίζετε την μονάδα κινητήρα (5) στο νερό. 
Κίνδυνος! Ηλεκτροπληξίας! 
Καθαρίστε την συσκευή το συντομότερο δυνατό μετά την χρήση, με ένα 
πανάκι και μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά.
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Αφαιρέστε την μονάδα ανάμειξης (3) από τον κινητήρα (5) και αδειάστε την. 
Το καπάκι (2) και το κύπελλο μέτρησης (1) μπορεί να καθαριστεί με ζεστό νερό 
χρησιμοποιώντας ένα απορρυπαντικό πιάτων. Αμέσως μετά από την χρήση, 
γεμίστε την μονάδα ανάμειξης (3) με νερό, κλείστε το καπάκι (2) και τοποθετήστε 
την μονάδα ανάμειξης (3) στον κινητήρα (5). Γυρίστε στην θέση-P (Λειτουργία 
Αυτόματου Καθαρισμού) για μερικά δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια, αφαιρέστε το 
γυάλινο βάζο και καθαρίστε με μια βούρτσα πλυσίματος πιάτων. Ξεπλύνετε με 
καθαρό νερό και στεγνώστε το σωστά. Η συσκευή και τα παρελκόμενα της δεν 
μπορούν να μπουν στο πλυντήριο πιάτων.

 Η λεπίδα είναι εξαιρετικά κοφτερή. Κίνδυνος τραυματισμού.
Μετά τη χρήση, αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος 
μακριά από παιδιά.

Οδηγίες απόρριψης
 Απόβλητα ηλεκτρικών συσκευών που φέρουν αυτό το σήμα δεν 

πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά - 
σύμφωνα με την Λειτουργική την οδηγία της ΕΕ για τα απόβλητα 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της 24ης Μαρτίου 2005 - 

πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να επιστρέψετε 
αυτή τη συσκευή στο τέλος του κύκλου ζωής της σε ειδικά σημεία συλλογής για 
τη διάθεση ή στον τοπικό σας αντιπρόσωπο.
Το επιτραπέζιο μπλέντερ 24010 είναι συσκευασμένο σε κουτί λιανικής. 
Αυτά τα κουτιά είναι ανακυκλώσιμα απορρίμματα, δηλαδή μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν..
Τεχνικά δεδομένα:
Τάση:    220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς:  500 W
Χωρητικότητα:   1.5 L
ΣΥΝ-Χρόνος:   3 Λεπτά
Προστασία Κλάσης: II 
ΣΥΝ-Χρόνος: Η ΣΥΝ-Ώρα (Συνεχής Χρόνος ) Περιγράφει το χρόνο που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια συσκευή, χωρίς ο κινητήρας να υποστεί βλάβη ή 
υπερθέρμανση . Όταν η συσκευή λειτουργήσει μια μια χρονική περίοδο θα πρέπει 
να απενεργοποιηθεί ώστε να επιτραπεί στον κινητήρα να παγώσει.             
Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποιήσεις!
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Εγγύηση:
Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο κατά των ελαττώματα υλικά και εργασίας 
για μια περίοδο 2 ετών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

• Αν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε συμφωνία με τις οδηγίες
• Για ζημιές που οφείλονται σε φθορά και σπασίματα (μπαταρίες, κλπ.)
• Για ζημιές που ήδη γνωρίζει ο καταναλωτής την στιγμή της αγοράς
• Για ζημιές που οφείλονται στον ιδιοκτήτη

Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα το δικαίωμά σας, ούτε 
οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά σας να έχετε ως πελάτη βάσει της ισχύουσας 
εθνικής νομοθεσίας που διέπει την αγορά αγαθών.

Για να διεκδικήσει το δικαίωμά του/της εγγύησης και κατά την διάρκεια 
της ισχύς αυτής,   ο πελάτης πρέπει να παρέχει απόδειξη της ημερομηνίας 
αγοράς (απόδειξη).

Η εγγύηση πρέπει να αποσταλεί στην

KORONA electric GmbH, Sundern/Germany.
Διεύθυνση Υπηρεσίας:
KORONA Service, Am Steinbach 9, 59872 Meschede, Germany

Γραμμή Επικοινωνίας: 02933 90284-80
Mail: service@korona-electric.de
web: www.korona-electric.de

εντός δυο ετών από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση κάλυψης από 
την εγγύηση ο πελάτης έχει το δικαίωμα της επιδιόρθωσης στην εταιρία ή 
σε ένα εξουσιοδοτημένο μας αντιπρόσωπο. Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
(λόγω εγγύησης) δεν χορηγείται στον πελάτη.
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