ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135

Μίξερ χειρός

AC220-240V 50Hz
350W MAX

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας
Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής.
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό το
Εγχειρίδιο Χρήσης για μελλοντική αναφορά.
2. Πάντοτε απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από
την πρίζα ΠΡΙΝ τον καθαρισμό, καθώς και όταν δεν τη
χρησιμοποιείτε.
3. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις
σε νερό ή άλλα υγρά. Ανατρέξτε στην ενότητα "Φροντίδα
και καθαρισμός".
4. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι αποσπώμενο, συνδέετε
πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή ΠΡΙΝ το
συνδέσετε στην πρίζα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή,
απενεργοποιήστε την προτού αφαιρέσετε από την πρίζα.
5. Περιμένετε μέχρι οι αναδευτήρες ή τα άγκιστρα ζύμης να
σταματήσουν εντελώς πριν μετακινήσετε τη συσκευή από
την κατακόρυφη θέση.
6. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή
λειτουργεί κοντά σε παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
τροφοδοσίας δεν κρέμεται από την επιφάνεια εργασίας.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το φις ή το καλώδιο
τροφοδοσίας είναι φθαρμένο. Κάθε επισκευή πρέπει πάντα
να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο σέρβις.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό,
εκτός από την προβλεπόμενη χρήση της. Αυτή η συσκευή
προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή
σε υγρό χώρο.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ζεστή εστία
αερίου ή ηλεκτρική εστία ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
11. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές
ικανότητες (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός αν
τους παρέχεται επαρκής καθοδήγηση κατά τη λειτουργία
της.
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Επιλογέας ταχύτητας
Κουμπί απασφάλισης
Αναδευτήρες
Κουμπί Turbo
Λαβή
Σώμα της συσκευής
Άγκιστρα ζύμης

ΜΟΝΤΕΛΟ

HM 135

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ

220-240V~

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

350W MAX

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

50Hz

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5 λεπτά

Οδηγίες χειρισμού
Τοποθετήστε τους αναδευτήρες / τα άγκιστρα ζύμης στην
κεφαλή του μίξερ. Οι αναδευτήρες / τα άγκιστρα ζύμης
πρέπει να τοποθετηθούν στη σωστή υποδοχή. Πιέστε και
στρέψτε μέχρι οι αναδευτήρες / τα άγκιστρα ζύμης να
κουμπώσουν.
2. Τοποθετήστε τα υλικά σε ένα μπολ.
3. Χαμηλώστε τους αναδευτήρες / τα άγκιστρα ζύμης στα
υλικά εντός του μπολ.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ξεκινώντας από τη μικρότερη
ταχύτητα "1", πριν επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα.
5. Αυξήστε την ταχύτητα κατά την επιθυμία σας μέχρι το "5".
Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
5 λεπτά.
6. Για πρόσθετη ισχύ, πατήστε το κουμπί "Turbo" για τη
μέγιστη ταχύτητα. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας "Turbo"
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό.
7. Μετά τη χρήση, επαναφέρετε τον επιλογέα ταχυτήτων στη
θέση "O" και απενεργοποιήστε. Αφαιρέστε το μίξερ από το
μπολ με τα υλικά.
8. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης για να αφαιρέσετε τους
αναδευτήρες / τα άγκιστρα ζύμης από το μίξερ για τον
καθαρισμό.
9. Αποσυνδέετε πάντοτε από την πρίζα, όταν ολοκληρώσετε
τη χρήση και πριν τον καθαρισμό.
10. Σημείωση: Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του μοτέρ
της συσκευής, το βάρος της ζύμης ή των υλικών δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα 300 γραμμάρια
1.

Οδηγός ανάμιξης
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
Μαλάκωμα

Ταχύτητα εκκίνησης για ογκώδη και ξηρά
τρόφιμα όπως αλεύρι, βούτυρο και πατάτες.

2
Ανάμιξη

Ιδανική ταχύτητα για ανάμιξη υγρών όπως τα
υλικά για dressing σαλατών.

3
Μίξη

Μίγματα κέικ, μπισκότων, αρωματικού ψωμιού.

4
Χτύπημα

Για βούτυρο και ζάχαρη, ωμά γλυκά, επιδόρπια
κτλ.

5
Αφράτεμα

Για αυγά, γλάσο, πατάτες πουρέ, κρέμα
γάλακτος κτλ.

Turbo
Λειτουργία
παλμού

MAX TURBO (έως 800rpm)
Παρέχει πρόσθετη ισχύ όταν χρησιμοποιείτε τις
ταχύτητες 1 - 4.

Φροντίδα και καθαρισμός
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα
βρεγμένο πανί.
3. Πλύνετε τους αναδευτήρες και τα άγκιστρα ζύμης στο χέρι ή
το πλυντήριο πιάτων. Ξεπλύνετε και σκουπίστε.
4. Συνιστάται ο καθαρισμός των εξαρτημάτων μετά τη χρήση
για την άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων τροφίμων
και υλικών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο καθαρισμός είναι πιο
εύκολος και αποτρέπεται η ανάπτυξη βακτηριδίων.

