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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 

Προβλεπόμενη χρήση 
 

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να αναμειγνύει υγρά όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, σάλτσες, χυμούς 
φρούτων, σούπες. για να αναμίξετε ποτά κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάμειξη μαλακών 
τροφίμων ή για την παρασκευή πουρέδων με μαγειρεμένα υλικά, όπως καρότα ή συστατικά για παιδικές 
τροφές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ για να φτιάξετε κοκτέιλ με θρυμματισμένο 
πάγο. 

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για βιομηχανική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη 

χρήση από αυτή που υποδεικνύεται μπορεί να είναι επικίνδυνη. 

      Γενικές οδηγίες ασφάλειας 

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις 

ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: 
●  Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.  
● Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής που χρησιμοποιούνται για   
προστασία κατά τη μεταφορά ή  για προσφορές πωλήσεων, όπως χαρτί ή πλαστικές σακούλες, πλαστικά 
φύλλα, χαρτόνι και αυτοκόλλητα. 
● Μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή. Σε περίπτωση ανωμαλίας στο κορδόνι ή σε οποιοδήποτε 
άλλο μέρος  της συσκευής, μην τη χρησιμοποιείτε και παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία 
επισκευής. 
● Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η υποδεικνυόμενη τάση ταιριάζει με αυτή του 
σπιτιού σας            
 ● Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση και πριν αφαιρέσετε ή εγκαταστήσετε εξαρτήματα και 
πριν κάνετε  οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμό. Επίσης αποσυνδέστε το σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. 

            ● Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο και μην το χρησιμοποιείτε για να κλείσετε τη συσκευή. Πάντα  
              αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το φις και ποτέ το καλώδιο  
           ● Αποτρέψτε την επαφή του καλωδίου τροφοδοσίας με αιχμηρά αντικείμενα  ή θερμές επιφάνειες 
           ● Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή  
           ή από το κατάστημα εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό   

           για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους. 

 Μην αφήνετε το μπλέντερ σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.

 Ποτέ μην βυθίζετε το κύριο σώμα της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην το βάζετε στο πλυντήριο 

πιάτων.

 Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν τα χειρίζεστε. Μην τα χειρίζεστε 
όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη. Ενώ λειτουργεί, κρατήστε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και 

οποιοδήποτε σκεύος μακριά από τις κινούμενες λεπίδες.
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 Χρησιμοποιείτε το μπλέντερ μόνο με το καπάκι τοποθετημένο στη κανάτα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε 

το μπλέντερ όταν είναι άδειο.
●    Η κανάτα δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων. 
 

Παιδία και ευπαθείς ομάδες 
 

 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 σακούλα καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

 Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες 
σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για τη 
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Τα  παιδιά δεν 
πρέπει να πραγματοποιούν καθαρισμό και συντήρηση της συσκευής, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω 
και υπό επίβλεψη. Παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τη συσκευή και το 

τροφοδοτικό της.

 Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

         Περιγραφή στοιχείων  

1. κύπελλο μέτρησης 6. Βάση λεπίδας 

2. Καπάκι μπλέντερ 7. Περίβλημα μοτέρ (μονάδα βάσης) 

3. Γυάλινη κανάτα 8. Επιλογέας ταχύτητας 

4. Λεπίδα κοπής 9. Κουμπιά λειτουργίας 

5. Δαχτυλίδι με βάση λεπίδας S.S 10. ελαστικά πόδια 

 
Προγράμματα λειτουργίας 

 

Το μπλέντερ διαθέτει μεταβλητό έλεγχο ταχύτητας και 3 λειτουργίες - Pulse, Ice Crushing και Smoothi. 

- Pulse - Σε αυτήν τη λειτουργία, η μονάδα λειτουργεί με τη μέγιστη ταχύτητα αρκεί να πατηθεί το 
κουμπί παλμού ‘P’. Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για την κοπή συστατικών για μικρό χρονικό 
διάστημα στη μέγιστη ταχύτητα. 

- Ice Crushing - Αυτό το κουμπί ξεκινά το πρόγραμμα για θρυμματισμένο πάγο. Η συσκευή ξεκινά με τη μέγιστη ταχύτητα, στη συνέχεια 
επιβραδύνεται και επιστρέφει στη μέγιστη ταχύτητα. Αυτό θα διαρκέσει για 30s. 

- Smoothie - Η μονάδα λειτουργεί για 60 δευτερόλεπτα στο 90% της μέγιστης ταχύτητας. Αυτό το 
πρόγραμμα είναι ιδανικό για την προετοιμασία smoothies, καθώς το πρόγραμμα απενεργοποιείται 
αυτόματα μετά από 1 λεπτό. 

- Speed selector - Ο έλεγχος ταχύτητας επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση της ταχύτητας λειτουργίας. 

Χρησιμοποιήστε μια ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας για χοντρό τεμαχισμό των συστατικών. για τα 
συστατικά πουρέ, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση μέγιστης ταχύτητας. 
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Πριν από τη πρώτη χρήση 
 

 Βγάλτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ από το κουτί. Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο ή το πλαστικό 
από τη συσκευή. 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια και εξασφαλίστε τουλάχιστον 10 cm. 
ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε 
ντουλάπι ή για εξωτερική χρήση. 

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, σκουπίστε όλα τα αφαιρούμενα μέρη με ένα 
υγρό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα. 

 Βάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα (Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται 

στη συσκευή ταιριάζει με την τοπική τάση πριν συνδέσετε τη συσκευή). Το μπλε φως γύρω από τα 3 
κουμπιά λειτουργίας αναβοσβήνει. Αφού στερεωθεί η γυάλινη κανάτα στη μονάδα βάσης του 
περιβλήματος του κινητήρα, το φως θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα σταθεροποιηθεί. 

 Το μπλέντερ είναι εξοπλισμένο με λειτουργία ασφαλείας. Το μπλέντερ μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο 

εάν το γυάλινο βάζο είναι κλειδωμένο σωστά στη μονάδα βάσης. 

 
Οδηγίες συναρμολόγησης 

 

Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της κανάτας ανάμειξης 

1. Τοποθετήστε το συγκρότημα λεπίδας κοπής στη βάση της λεπίδας. 

2. Τοποθετήστε τη βάση της λεπίδας με το ενσωματωμένο συγκρότημα λεπίδας στη γυάλινη κανάτα 

από κάτω και σφίξτε τη σταθερά προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. 

3. Τοποθετήστε το δοχείο μέτρησης στο άνοιγμα στο καπάκι του μπλέντερ και γυρίστε το δεξιόστροφα 
για να ασφαλίσει στο καπάκι. 

4. Όταν τοποθετήσετε όλα τα απαραίτητα συστατικά στην κανάτα, κλείστε το με το συναρμολογημένο 
καπάκι. Το καπάκι πρέπει να πιέζεται σωστά σε όλη την περίμετρο, έτσι ώστε να κολλάει καλά στην 
άκρη της κανάτας ανάμειξης. 

5. Κατά την αποσυναρμολόγηση της κανάτας ανάμειξης, προχωρήστε με την αντίστροφη σειρά. 

Τοποθέτηση της κανάτας ανάμειξης στη μονάδα μοτέρ 

Πάνω στη μονάδα μοτέρ τοποθετήστε την κανάτα ανάμειξης και γυρίστε τη δεξιόστροφα μέχρι το 
τέλος, ώστε να στερεωθεί στη μονάδα μοτέρ. Όταν η κανάτα είναι σωστά προσαρτημένη στη μονάδα 
μοτέρ, δεν είναι δυνατό να την ανασηκώσετε ελεύθερα από τη μονάδα μοτέρ. 

    προσοχή: 

Ο μηχανισμός ασφαλείας θα αποτρέψει την εκκίνηση της συσκευής εκτός εάν η κανάτα ανάμειξης είναι 

σωστά προσαρτημένο στη μονάδα μοτέρ. 
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Λειτουργία 
 

           ● Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να αναμειγνύει υγρά όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, σάλτσες ,       
χυμούς  φρούτων, σούπες. για να αναμίξετε ποτά, κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάμειξη μαλακών  
τροφίμων ή για την παρασκευή πουρέδων με μαγειρεμένα υλικά, όπως καρότα ή συστατικά για παιδικές 
τροφές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ για να φτιάξετε κοκτέιλ με θρυμματισμένο πάγο. 
Ποτέ μην βάζετε πάνω από 10 παγάκια τη φορά. 

          ● Σε καμία περίπτωση η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί για περισσότερο χρόνο από ό, τι είναι 
απαραίτητο. Αφού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή συνεχώς για ένα λεπτό, αφήστε τη να κρυώσει σε θερμοκρασία 

δωματίου για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
 

Ανάμειξη 
          1. Συναρμολογήστε το μπλέντερ όπως εξηγείται στην ενότητα "Οδηγίες συναρμολόγησης". Βεβαιωθείτε  

           ότι  έχει συναρμολογηθεί σωστά. (εικ.1)

          2. τοποθετήστε την κανάτα στη μονάδα μοτέρ (εικ.2)

          3. Βάλτε φαγητό στην κανάτα χωρίς να υπερβαίνετε τα 2/3 της μέγιστης χωρητικότητας (άνω άκρη). 

          4. Κλείστε την κανάτα με το συναρμολογημένο καπάκι. Το καπάκι πρέπει να πιέζεται σωστά σε όλη  

              την περίμετρο, έτσι ώστε να προσκολλάται καλά στην άκρη της κανάτας ανάμειξης. 

          5. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στην επιθυμητή ταχύτητα (ελάχιστο - μέγιστο) για ανάμειξη. 
          6. Ανακατέψτε τα συστατικά για 2 λεπτά και κάντε παύση τουλάχιστον για 1 λεπτό. 
          Κατά τη λειτουργία κρατήστε σταθερά το καπάκι και με τα δύο χέρια. ΠΟΤΕ μην αφαιρείτε το καπάκι ενώ  
          η συσκευή λειτουργεί. 
          7. Εάν θέλετε να προσθέσετε οποιοδήποτε συστατικό κατά τη διαδικασία ανάμειξης, αφαιρέστε το  
         δοχείο μέτρησης και προσθέστε συστατικά μέσα από την τρύπα στο καπάκι. 
         8. Όταν επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στη θέση OFF 
         9. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να γυρίζει η λεπίδα  
        10. Αφαιρέστε την κανάτα από το κύριο σώμα και αδειάστε την

 
Προσοχή: 

– Ο μέγιστος χρόνος επεξεργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό συνεχούς χρήσης. Για να επιτύχετε 
κατώτερους χρόνους επεξεργασίας, χρησιμοποιήστε τη συσκευή με παλμούς και ενδιάμεσες παύσεις 10 
δευτερολέπτων. 

– ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΝΑΤΑ. 

– ΜΗΝ ΒΑΛΕΤΕ ΖΕΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΠΟΛ. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ ΝΑ 
ΚΡΥΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ. 

– Πριν φάτε ή σερβίρετε αλεσμένα τρόφιμα, ελέγχετε πάντα για συστατικά που ενδέχεται να μην έχουν 
αναμειχθεί επαρκώς. 

- Μην βάζετε ξύλινα, πλαστικά, γυάλινα, μεταλλικά ή παρόμοια αντικείμενα στη κανάτα: Για καλύτερα αποτελέσματα, 
βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα των συστατικών καλύπτει πλήρως τη λεπίδα ενώ κόβετε στερεά τρόφιμα. 
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Λειτουργία Pulse 

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Pulse ή πατήστε το αρκετές φορές, έως ότου το φαγητό φτάσει 
στην επιθυμητή αποτέλεσμα. Η συσκευή λειτουργεί όσο πατάτε το κουμπί. 

                 2. Λειτουργήστε τη λειτουργία pulse για περίπου. 1 λεπτό και παύση τουλάχιστον για 1 λεπτό. 

Λειτουργία Ice Crushing 

1. Γεμίστε το βάζο με παγάκια. 

2. Πατήστε το κουμπί θρυμματισμού πάγου, το μηχάνημα θα λειτουργήσει συνεχόμενα για 30 
δευτερόλεπτα για να φθάσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

           Λειτουργία Smoothie 

1. Γεμίστε την κανάτα με φρούτα ή/και λαχανικά καθώς και αρκετό υγρό. 

2. Πατήστε το κουμπί Smoothie, το μηχάνημα θα συνεχίσει να λειτουργεί για 1 λεπτό για να φτιάξει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 

            Χρήσιμες συμβουλές 
 

● Μη χρησιμοποιείτε αυτό το βάζο για να αποθηκεύετε τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα. 

● Δεν συνιστάται να ρίχνετε πολύ ζεστό φαγητό στο βάζο για να αποφύγετε τον κίνδυνο να καείτε . 

● Σας προτείνουμε να προσθέσετε τα συστατικά σιγά σιγά αντί για όλα ταυτόχρονα. 

● Ανακατέψτε πρώτα τα πιο σκληρά συστατικά και μετά προσθέστε τα πιο μαλακά. Αυτό διευκολύνει την 
απόκτηση ενός ομοιόμορφου μίγματος. 

● Η πιο αργή ταχύτητα είναι κατάλληλη για το χτύπημα ή την ανάμειξη τροφίμων με υγρή σύσταση. Η 
ταχύτερη ταχύτητα συνιστάται για την ανάμειξη πιο στερεών ή παχύτερων τροφίμων. 

● Τα χοντρά και ινώδη τρόφιμα πρέπει να κόβονται σε κύβους 2 ή 3 εκατοστών το πολύ.
● Για να φτιάξετε κοκτέιλ με θρυμματισμένο πάγο, βάλτε πρώτα τα υλικά στη συνέχεια τον πάγο,  
                            και τέλος το υγρό που χρειάζεται ή λίγο νερό. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε το υγρό,  
                            διαφορετικά ο πάγος δεν θρυμματίζεται σωστά. 
                       ● Όταν θρυμματίζετε  τον πάγο, χρησιμοποιήστε την υψηλή ταχύτητα για μερικά δευτερόλεπτα  
                           για να θρυμματιστεί εντελώς. Τα παγάκια θα ωθούνται προς τα πάνω, οπότε δεν θα κολλήσουν  
                           στο κάτω μέρος. 
                       ● Εάν τα τρόφιμα κολλήσουν στα τοιχώματα του βάζου κατά τη διάρκεια της ανάμειξης  
                          ή παραμείνουν εκτός του εύρους των λεπίδων, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε το  
                          βάζο   από τη βάση και αφαιρέστε το καπάκι. Αφαιρέστε το καπάκι και σπρώξτε προσεκτικά  
                          το φαγητό προς τις λεπίδες με μια σπάτουλα. Βάλτε το καπάκι στο βάζο, τοποθετήστε το στο  
                          κύριο σώμα και συνεχίστε να ανακατεύετε τα υλικά. 
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Καθαρισμός και συντήρηση  

 

Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές. Αποφύγετε να αγγίζετε τις λεπίδες με τα χέρια σας ενώ καθαρίζετε και 
στεγνώνετε το εσωτερικό της κανάτας. 

Ποτέ μην βυθίζετε το κύριο σώμα σε νερό και μην το πλένετε στο πλυντήριο πιάτων. 

1. Καθαρίστε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, αμέσως μετά τη χρήση και αφού δεν 

χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

2. Καθαρίστε τη κανάτα  και άλλα εξαρτήματα της συσκευής αμέσως, δεδομένου ότι ορισμένα τρόφιμα 

(όπως τα καρότα) καθαρίζονται πολύ δύσκολα μόλις στεγνώσουν. 

Γρήγορος καθαρισμός 
1. Με το μπλέντερ συναρμολογημένο, ανοίξτε το καπάκι και ρίξτε λίγο ζεστό νερό με μια σταγόνα 

υγρού απορρυπαντικού. 

2. Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει καλά. 

3. Πατήστε το κουμπί Pulse για μερικά δευτερόλεπτα. 

4. Αφαιρέστε το βάζο και ξεπλύνετε με ζεστό νερό. 

Πλήρης καθαρισμός 
1. Αδειάστε τη κανάτα και αποσυναρμολογήστε το μπλέντερ. 

2. Καθαρίστε το κύριο σώμα και το καλώδιο ρεύματος με ένα υγρό πανί. 

3. Καθαρίστε τα υπόλοιπα μέρη με σαπουνόνερο και ξεπλύνετε καλά κάτω από τη βρύση. Μην πλένετε 
ποτέ στο πλυντήριο πιάτων. Γυρίστε την κανάτα ανάποδα για να στεγνώσει. 

4. Συναρμολογήστε το μπλέντερ όπως εξηγείται στην παράγραφο “οδηγίες συναρμολόγησης”. 

    Μην αγγίζετε τη λεπίδα ιδιαίτερα όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. η 

γυάλινη κανατά δεν πρέπει να υπόκειται σε μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας. 

        Οδηγίες αποθήκευσης 

           ● Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε ξηρό περιβάλλον  

            ●  Μην βάζετε ποτέ το γυάλινο βάζο ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του μπλέντερ στο φούρνο μικροκυμάτων  

            Αντιμετώπιση προβλημάτων 

         ● Εάν το προϊόν είναι σε χρήση και παρουσιάζει ανώμαλα σημάδια όπως θόρυβο, οσμή, καπνό ή 

οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας, αποσυνδέστε το μηχάνημα από το ρεύμα και μην το χρησιμοποιείτε πια . 

           ● Εάν το μηχάνημα δεν λειτουργεί πλέον, βεβαιωθείτε ότι το φις είναι σωστά συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό 

δίκτυο και ότι η κανάτα  είναι σωστά κλειδωμένη στη μονάδα κινητήρα. 

          ● Εάν το μηχάνημα εξακολουθεί να μην λειτουργεί μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με την 

υπηρεσία μεταπωλήσεων του καταστήματος από το οποίο αγοράστηκε 

          Προστασία από υπερθέρμανση 
         ● Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής, εγκαθίσταται μονάδα προστασίας από υπερθέρμανση.      

Εάν η συσκευή λειτουργεί πολύ ή υπερφορτωθεί, η θερμοκρασία φτάνει στην προειδοποιητική τιμή και το μοτέρ 

θα σταματήσει αυτόματα. Τραβήξτε το φις τροφοδοσίας και περιμένετε να κρυώσει το μοτερ (περίπου 20 έως 30 

λεπτά) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ξανά



Οδηγίες χρήσης  

 

 

     ● Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτήν τη συσκευή, μην την αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.  

         Επικοινωνείτε πάντα με το τμήμα σέρβις ή με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Μοντέλο: ................................................................ LQ-120.006A 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: ............................. ..220-240V~, 50/60Hz 

Κατανάλωση ρεύματος ......................................... 1200W 

Χωρητικότητα κανάτα ........................................... 1.7 Lit 

Εξωτερικές διαστάσεις  (W x D x H) ................................ ± 163 x 185 x 450 mm 

Καθαρό βάρος συσκευής ...................................... 4.165kg 

 
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. 

Απόρριψη- Πολιτική περιβάλλοντος 
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 το 

προϊόν. 

 

 

 



 

 

Δήλωση εγγύησης 

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, λανθασένη 

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 

https://www.haegergrouo.com e-mail: comercial@haeger.pt 

 
 

              KAPA EMPORIO 

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

        61100 Κιλκίς 
        Τηλ. +302341024654 
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