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Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. 

Τα προϊόντα HÆGER έχουν παραχθεί για να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών που 
προτιμούν υψηλά  πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε σίγουροι ότι θα 
είστε ευχαριστημένοι με αυτήν τη συσκευή. Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι εξοικειωμένος με τις 
κοινές διαδικασίες χειρισμού οικιακών συσκευών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν 
θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της 
απόδειξης και, εάν είναι δυνατόν, του κουτιού με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη 
συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλώ μεταδώστε επίσης τις οδηγίες λειτουργίας 
 

Αυτό το σετ μπλέντερ χειρός προορίζεται αποκλειστικά για την επεξεργασία τροφίμων σε 
μικρές ποσότητες. Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Αυτό το μπλέντερ χειρός δεν 

προορίζεται για εμπορική χρήση. 

 

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση της 

συσκευής σας, ακολουθήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις: 

 
              ● Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές! Χειριστείτε με προσοχή. 

              ● Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως.

              ● Κρατήστε το βύσμα όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος. μην τραβάτε το καλώδιο  

              ●  Αποσυνδέστε το φις πριν τον καθαρισμό ή το σέρβις.

             ●  Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για σημάδια βλάβης.  

                 Μην συνεχίσετε τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση βλάβης. 

             ● Το κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή 

                 ή  τον τεχνικό και χωρίς καθυστέρηση. 

        ●Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό,

                 προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι, ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει  
                 να αντικατασταθεί με αντίστοιχο καλώδιο από τον κατασκευαστή ή τον εξειδικευμένο ειδικό. 

               ●  Εκτός από τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που περιγράφονται σε αυτό 

                 το    εγχειρίδιο, δεν πρέπει να εκτελεστούν άλλες αλλαγές αυτής της συσκευή 

  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
Μην αγγίζετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος με βρεγμένα ή υγρά 
χέρια όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή. Κίνδυνος θανάτου 

από ηλεκτροπληξία! 

Προβλεπόμενη χρήση 

Γενικές οδηγίες ασφάλειας 
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 ●  Μην λειτουργείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα  

 τηλεχειριστηρίου.
              ● Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω 

και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 

συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. 

              ● Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται  

                  από     παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη. 

               ● Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 

● Η συσκευασία πρέπει να είναι άθικτη. Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές κατά τη 
μεταφορά. Μην εγκαταστήσετε μια χαλασμένη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς, 
επικοινωνήστε με τον διανομέα σας. 

                ● Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για να επεξεργάζεται κανονικές οικιακές ποσότητες.


             Επισκόπηση των στοιχείων 


A. Εναλλαγή (I) Κανονικής Ταχύτητας B. διακόπτης  (II) μεγ. ταχύτητας 

C. Μονάδα μοτέρ D. Αποσπώμενη ράβδος 

E. Λεπίδα δύο φύλλων  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε 
όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, κ.λπ.) μακριά 
από αυτά. Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη νάιλον 

σακούλα καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! 
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Ηλεκτρική σύνδεση 

1. Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστά εγκατεστημένη προστατευτική πρίζα 
επαφής 220-240V ~ 50/60Hz. 

2. Πριν τοποθετήσετε το φις στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που 
θα χρησιμοποιηθεί ταιριάζει με αυτήν της συσκευής. Μπορείτε να βρείτε 
αυτές τις πληροφορίες στην πινακίδα τάσης ρεύματος. 

 

1. Τοποθετήστε τη ράβδο μπλέντερ στη μονάδα μοτέρ μέχρι να ασφαλίσει. 

2. Βυθίστε το προστατευτικό λεπίδας εντελώς μέσα στα συστατικά. Στη συνέχεια, 

πατήστε το διακόπτη (I) ή το διακόπτη (II). 

3. Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω -κάτω και σε κύκλους για να αναμειχθεί το 

συστατικό. 

4. Αποσυνδέστε και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη ράβδο του μπλέντερ μετά τη χρήση. 

5.  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ χειρός στο ποτήρι μέτρησης και εξίσου 

καλά σε οποιοδήποτε άλλο δοχείο. 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 

         Πριν καθαρίσετε το μπλέντερ χειρός, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.  

         Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός της μονάδας μοτέρ βυθίζοντάς την σε νερό 

         ή   κρατώντας την κάτω από τρεχούμενο νερό. 

 Καθαρίστε τη μονάδα μοτέρ, του μπλέντερ χειρός, με ένα υγρό πανί. 

 Μετά την επεξεργασία πολύ αλμυρού φαγητού, θα πρέπει να ξεπλύνετε τις λεπίδες αμέσως. 

 Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν μπορεί να διαπεράσει τα ανοίγματα του μίξερ χειρός. Για 
επίμονους λεκέδες χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό στο πανί. 

 Καθαρίστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα στερέωσης κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε 

τα καλά με μια πετσέτα πιάτων. 
 

Λειτουργία 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ χειρός 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λειτουργία μικρής διάρκειας. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για περισσότερο 
από 1 λεπτό και αφήστε την να κρυώσει για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν τη χρησιμοποιήσετε 
ξανά. 
. Καθαρισμός 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 
 

Μοντέλο No HB-400.021A  
Προστασία από ηλεκτροπληξία 

Class II 
 

 
Τάση 
ηλεκτρικού 
ρεύματος 

AC 220-240V 

Συχνότητα 50/60Hz Συνεχής χρόνος εργασίας ≦1 min 

Ισχύ 400W Χρόνος διαλλείματος  ≧1 min 

  
Δήλωση συμμόρφωσης  

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες 

οδηγίες CE, όπως: 

- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την οδηγία χαμηλής τάσης (LVD), 

- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ, 

και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας. 

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες.  

Περιβάλλον  
           Συσκευασία 
 Το υλικό συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο ανακύκλωσης. 
Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάλυση. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές 
σακούλες, μέρη πολυστυρολίου κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς είναι δυνητικά επικίνδυνα. 
           Απόρριψη 
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του 
προϊόντος, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό 
απορριμμάτων. Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει 
ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Αντ 'αυτού, παραδίδεται 
στο ισχύον σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η 
απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για 
τη διάθεση των αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την 
ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης 
σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε
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Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει 
την επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή ελαττωματικών 
εξαρτημάτων. Ο διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μονάδας για ισοδύναμο μοντέλο. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση, κεραυνό, 
λανθασμένη εγκατάσταση, εξωτερικούς παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη βλάβη. Η εγγύηση δεν 
καλύπτει ζημιές που αποδίδονται έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, διαρροές, έκθεση σε ακραίες 
περιβαλλοντικές συνθήκες ή επιδείνωση που προκαλείται από την κανονική χρήση πλαστικών 
εξαρτημάτων ή πληκτρολογίων, καθώς και χρήση μπαταριών διαφορετικών από αυτές που 
καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον 
διανομέα ή τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει να 
είναι συνδεδεμένη με το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο ή 
δελτίο πώλησης, όπου εκφράζεται η ημερομηνία αγοράς υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου. 

(*)Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. 
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      HAEGERTEC, s.a. 

Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1 Tel: +351 21 949 83 00 (Geral) 

Parque Industrial do Arneiro Tel: +351 21 949 83 02 (pós-venda) 

2660-456 S. Julião do Tojal Fax: +351 21 949 83 25 

PORTUGAL e-mail: assistencia@haeger.pt 

http://www.haeger.pt e-mail: comercial@haeger.pt 

 

        KAPA EMPORIO 

        Α.Καρέλης & Σια Ο.Ε. 
        Καραγιαννοπούλου 32, 

        61100 Κιλκίς 
          Τηλ. +302341024654   
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