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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. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή 
για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο 
για μελλοντική αναφορά. Εάν παραδώσετε αυτήν τη συσκευή σε οποιονδήποτε άλλο στο 
μέλλον, δώστε του επίσης αυτές τις οδηγίες. 

 

 

Γενικές οδηγίες χρήσης   

Διαβάστε τις οδηγίες πριν την πρώτη χρήση  

 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω 
και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με 
τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν την κινδύνους 

 Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά 
εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την επίβλεψη. 

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

 Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη 
συσκευή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε 

όλη τη συσκευασία (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο 

κ.λπ.) μακριά τους. 
Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τη σακούλα 

περιτυλίγματος γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! 
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 Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής 
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο 
τροφοδοτικό. αποσυνδέστε το μετά από κάθε χρήση. 

 Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας. 

 Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή εκτεθειμένη στα στοιχεία (βροχή, ήλιο, κ.λπ.). 

 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με καυτές 
επιφάνειες. 

 Μην τοποθετείτε ποτέ το σώμα, την πρίζα ή το καλώδιο ρεύματος της συσκευής σε 
νερό ή άλλα υγρά. σκουπίζετε πάντα με ένα υγρό πανί. 

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν τη 
χρησιμοποιείτε, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν την 
καθαρίσετε. 

 Να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα χέρια σας είναι καλά στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή 
ρυθμίσετε τους διακόπτες της συσκευής ή πριν αγγίξετε το φις ρεύματος ή τις 
συνδέσεις ρεύματος. 

 Μην αγγίζετε ποτέ κινούμενα μέρη. 

 Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. 

 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν οι λεπίδες είναι κατεστραμμένες. 

 Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τοποθετήστε την πάνω από ένα σταθερό δοχείο. 

 Μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια σας μέσα στο δοχείο όταν η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη στο ρεύμα. 

 Για να αποφύγετε ατυχήματα ή ζημιές στη συσκευή, κρατάτε πάντα τα χέρια και τα 
μαγειρικά σκεύη μακριά από τη λεπίδα και τα κινούμενα μέρη. 

 Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πιάστε το φις και αφαιρέστε το απευθείας από 
την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη 
συσκευή από την πρίζα. 

 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή τα βύσματα 
είναι κατεστραμμένα ή εάν η ίδια η συσκευή είναι ελαττωματική. Σε αυτήν την 
περίπτωση, μεταφέρετέ το στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Βοήθειας. 

 Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό το προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον 
κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν στην ακύρωση της εγγύησης του χρήστη. 



Ελληνικά  

 3 

 

 

 

 
 

Α. Μπολ φαγητού Β. Δίσκος από ανοξείδωτο 

χάλυβα 

Γ. Λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Δ. Λαβή  

Ε. Κουμπί κινητήρα ΣΤ. Καλώδιο τροφοδοσίας και 

βύσμα 

Ζ. Κουμπί απελευθέρωσης  Χ. Σπάτουλα 
 
-Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς 
-Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τρόφιμα με σκληρή σύσταση 
καθώς μπορεί να βλάψει τη λειτουργία. Η συσκευή αποτελείται από μια λαβή, ένα 
μπολ για την τοποθέτηση φαγητού, μια λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα και τρεις 
δίσκους, ο ένας με μικρές τρύπες ο άλλος με μεσαίες τρύπες και ο τρίτος με 
μεγάλες τρύπες και μια σπάτουλα. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη με υλικά που 
είναι κατάλληλα για χρήση με τρόφιμα και παρέχονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες. 
-Το μπλοκ κινητήρα βρίσκεται μέσα στη λαβή της συσκευής και το δοχείο χωράει 
εύκολα μέσω ενός πολύ απλού μηχανισμού συγκράτησης. 
 

Ηλεκτρική σύνδεση  

1. Συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη υποδοχή 
προστατευτικής επαφής 220-240V~50/60Hz. 

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

Λειτουργία 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!  

Τοποθετήστε το φις στην πρίζα μόνο όταν ο μύλος λαχανικών έχει συναρμολογηθεί και 
γεμίσει πλήρως. 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμού από κόψιμο!  
• Το ένθετο της λεπίδας είναι αιχμηρό. Χειριστείτε το με προσοχή.  
• Τοποθετήστε το μπολ για φαγητό σε μια σταθερή επιφάνεια και βάλτε τη συσκευή πάνω από το 
μπολ. Γεμίστε το δίσκο που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας και τη λεπίδα. Τώρα μπορείτε να 
γεμίσετε το δοχείο με φαγητό που θέλετε να κοσκινίσετε. 

Description 
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• Οι διαφορετικές αυλακώσεις που βρίσκονται στη βάση της λαβής, επιτρέπουν τη χρήση σε δοχεία 
διαφόρων διαμέτρων. 
• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι καλά τοποθετημένη πριν τη χρήση.  
•Βεβαιωθείτε ότι η κύρια τάση αντιστοιχεί στη συσκευή και, στη συνέχεια, μπορείτε να 
εισάγετε το βύσμα στην πρίζα. 
• Πατήστε το κουμπί (E) προς τα εμπρός. Η λεπίδα περιστρέφεται δεξιόστροφα, 
πολτοποιώντας το φαγητό μέσα στο μπολ με ιδανική και σταθερή ταχύτητα. 
• Μαζί με τη συσκευή θα βρείτε μια εύχρηστη σπάτουλα (H) για να πέφτουν τα τρόφιμα και 
να τα αφαιρείτε ευκολότερα (Εικ. 2). Η σπάτουλα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η 
λεπίδα είναι σταματημένη. 
• Γεμίστε το δοχείο μέχρι το μέγιστο επίπεδο που υποδεικνύεται με λαχανικά που έχουν 
βράσει και ξεφλουδίσει και κομμένα σε μικρά κομμάτια. 
• Αποφύγετε να τοποθετείτε σκληρά ή ινώδη κομμάτια, όπως καρότα, κουκούτσια φρούτων 
κ.λπ. μέσα στο δοχείο. 
• Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης επεξεργασίας (πάνω από πέντε λεπτά), συνιστούμε ένα 
διάλειμμα για ένα λεπτό μεταξύ κάθε λειτουργίας. 
• Η επιλογή του δίσκου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τη συνοχή του φαγητού που 
θέλετε. 


Προτάσεις για χρήση 
Δίσκος με μικρές τρύπες: φρούτα με μικρούς σπόρους (βατόμουρα, βατόμουρα, σταφύλια 
κ.λπ.) και πολτοποιημένες παιδικές τροφές, κρέμα, πουρέ ή μικρά όσπρια (φακές, αρακάς 
κ.λπ.). 
Δίσκος με μέτριες τρύπες: πουρές ντομάτας ή μαρμελάδα μαγειρεμένων λαχανικών. 
Δίσκος με μεγάλες τρύπες: ωμή ντομάτα κομμένη σε μικρά κομμάτια, φρούτα (αχλάδια, 
μπανάνες, ροδάκινα κ.λπ.). 
Συνιστούμε να ζεματίζετε τα τρόφιμα για καλύτερη απόδοση. 

 

Καθάρισμα 
Προειδοποίηση! Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή ζημιάς: 
Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από 
το ρεύμα και ότι η συσκευή έχει κρυώσει. 
– Απελευθερώστε τη λαβή τραβώντας προς τα πίσω το κουμπί (G) και πιέζοντας προς τα 
πάνω (Εικ. 3). 
– Ξεπλύνετε το δοχείο, τη λεπίδα και τους δίσκους με τρεχούμενο νερό ή στο πλυντήριο 
πιάτων, τοποθετώντας τα στο επάνω ράφι (Εικ. 4). 
– Σκουπίστε τη λαβή με ένα υγρό πανί, μην την καθαρίζετε με νερό ή οποιοδήποτε υγρό, 
καθώς περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα. 
– Συμβουλή: εάν το δοχείο λερωθεί μετά τη χρήση, σκουπίστε με λίγο λάδι.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Μοντέλο No. ........VM-25W.001A 

Ισχύς: ............... .. 220-240V~ 50/60Hz 25W 

Κατηγορία Προστασίας:………….Class II 

 

Συμμόρφωση CE  
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με 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 2015/863/ΕΕ, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με 
τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας. 
Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες. 
 

Σκεφτείτε το περιβάλλον μας 
 

Διάθεση   
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 

αυτού του προϊόντος. 

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. 



 

 

Εγγύηση  
Αυτή η συσκευή 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, λανθασμένη εγκατάσταση, εξωτερικούς παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη 
βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που αποδίδονται έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, 
διαρροές και έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή επιδείνωση που προκαλείται 
από την κανονική χρήση πλαστικών εξαρτημάτων. 

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 εισιτήριο 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 τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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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 
 Fax   +302341025735 
Email: info@kapaemporio.gr 
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