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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν 

εγχειρίδιο χρήστη πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε το για να 

ανατρέξετε σε αυτό στο μέλλον. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού όταν χρησιμοποιείτε το 

ραβδομπλέντερ σας, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Τις 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 

 

1. Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή σε 

νερό ή άλλο υγρό. 

2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από την πρόσθεση ή την 

αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό. 

3. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τα μέρη που βρίσκονται σε κίνηση. 

4. Μην θέτετε σε λειτουργία οποιαδήποτε συσκευή όταν υπάρχει ένα κατεστραμμένο 

καλώδιο ή ρευματολήπτης ή αφού έχει παρατηρηθεί δυσλειτουργία της συσκευής ή 

έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί βλάβη με οποιοδήποτε τρόπο. 

5. Η χρήση προσαρτούμενων εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον 

κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. 

6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο. 

7. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από το άκρο του τραπεζιού ή του πάγκου. 

8. Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες, 

συμπεριλαμβανομένου του φούρνου. 

9. Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Προσοχή στον χειρισμό τους. 

10. Δεν πρέπει να αναμιγνύετε ζεστά υγρά. 

11. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το 

καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά. 

12. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα μειωμένης σωματικής, 

αισθητηριακής ή πνευματικής ικανότητας ή άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και 

γνώσεις εάν εποπτεύονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 

συσκευής με ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που διατρέχουν. Τα 

παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 

13. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικαθίσταται με ειδικό 

καλώδιο ή διάταξη που διατίθεται από τον κατασκευαστή, την εταιρεία τεχνικής 

υποστήριξης ή άλλο ειδικευμένο τεχνικό, για την αποφυγή κινδύνων. 

14. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για χρήση σε παρόμοιους χώρους 

όπως: 

  



 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 Κουζίνες προσωπικού που βρίσκονται σε καταστήματα, γραφεία και άλλα 

περιβάλλοντα εργασίας, 

 Αγροικίες, 

 Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας. 

 Περιβάλλοντα τύπου μικρού ξενοδοχείου (bed and breakfast). 

15. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να μην τοποθετούνται θερμά υγρά στον 

επεξεργαστή τροφίμων καθώς μπορούν να εκτιναχθούν έξω από τη συσκευή λόγω 

ξαφνικής δημιουργίας ατμού. 

16. Πάντοτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή εάν δεν βρίσκεται υπό την 

επίβλεψή σας καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση ή 

τον καθαρισμό της. 

17. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν 

να αλλάξετε εξαρτήματα ή να πλησιάσετε σε μέρη της συσκευής που βρίσκονται εν 

κινήσει όταν χρησιμοποιείται. 

18. Προειδοποίηση: Κίνδυνος τραυματισμού εάν δεν χρησιμοποιείτε σωστά τη συσκευή. 

19. Ιδιαίτερα προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τον χειρισμό τον κοφτερών λεπίδων, κατά 

το άδειασμα του δοχείου από το περιεχόμενό του και κατά τον καθαρισμό του. 

20. Εάν χάσατε τις οδηγίες, μπορείτε να τις λάβετε εκ νέου από την ιστοσελίδα μας ή να 

επικοινωνήσετε με τον τοπικό εισαγωγέα για να σας στείλει τις οδηγίες ή τον δίσκο 

CD. 

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. 

 

 
Προσοχή: 

 Τυχόν αποτυχία να εφαρμοστούν τυχόν σημαντικά μέσα προστασίας και οι σημαντικές 

οδηγίες για ασφαλή χρήση αποτελεί ακατάλληλη χρήση του ραβδομπλέντερ που 

μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας και να προκαλέσει κίνδυνο σοβαρού 

τραυματισμού. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Ονομασία 

προϊόντος 

Αρ. Μοντέλου Ονομαστική 

τάση 

Ονομαστική 

συχνότητα 

Ονομαστική 

ισχύς 

ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕ

Ρ 

MJ-BH1001W 220-240V -50Hz 50-60Hz 1000W 

 

 

  



 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 

Αντιμετώπιση μη κανονικής λειτουργίας 

1. Σε περίπτωση μη κανονικής λειτουργίας όπως ασυνήθιστοι θόρυβοι. οσμές, καπνός, κτλ. 

πρέπει να διακόπτετε αμέσως την παροχή ρεύματος και να σταματάτε τη χρήση της συσκευής. 

2. Εάν δεν λειτουργεί η συσκευή, παρακαλείστε να ελέγξετε εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με 

την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, εάν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON (ενεργοποιημένος) 

και εάν βρίσκονται στη σωστή θέση οι σύνδεσμοι. 

3. Εάν το προϊόν εξακολουθεί να μη λειτουργεί αφού πραγματοποιηθούν οι παραπάνω έλεγχοι, 

επικοινωνήστε με το καθορισμένο κέντρο σέρβις για τις εργασίες συντήρησης. 

 

Ανάλυση και εξάλειψη σφαλμάτων 

Σύμπτωμα Ανάλυση πιθανών αιτιών Τρόπος αντιμετώπισης 

Το ραβδομπλέντερ 

δεν λειτουργεί. 

Δεν πατήθηκε ο διακόπτης 

βηματικής ενεργοποίησης 

Διατηρείτε πατημένο τον διακόπτη ένδειξης 

Ακινητοποιημένες 

λεπίδες ανάμειξης 

Υπερβολική ποσότητα 

τροφίμων που υποβάλλονται 

σε επεξεργασία 

Μειώστε την ποσότητα των υλικών 

Τα υλικά κολλούν στη λεπίδα Διακόψτε την παροχή ρεύματος, καθαρίστε 

τη λεπίδα από τα υλικά. 

Μη φυσιολογική 

οσμή προϊόντων σε 

υψηλή θερμοκρασία, 

φαινόμενα όπως 

εμφάνιση καπνού 

Υπερβολική ποσότητα 

τροφίμων που υποβάλλονται 

σε επεξεργασία 

Μειώστε την ποσότητα των υλικών 

Η συσκευή βρίσκεται σε 

λειτουργία για υπερβολικά 

μεγάλο διάστημα 

Μειώστε το χρόνο συνεχούς λειτουργίας του 

προϊόντος 

Η θερμοκρασία των υλικών 

που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία είναι υπερβολικά 

υψηλή 

Η θερμοκρασία των υλικών δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τους 60◦C 

 

Ομαλή ταχύτητα 

Πλήκτρο Power  

 Πλήκτρο Turbo 

Ράβδος (SUS304) 



 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
 

Καθαρισμός 

 
 

Πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό 

της. 

Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες και πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα κατά τον καθαρισμό 

των λεπίδων για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς. 

Ορισμένες τροφές αποχρωματίζουν τα πλαστικά μέρη. Τρίψτε τα με φυτικό έλαιο για να 

απομακρύνετε τις δυσχρωμίες. 

Καθαρισμός του καλύμματος του κυρίως σώματος του τεμαχιστή 

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε το. Ποτέ δεν πρέπει να βυθίζετε 

τη συσκευή στο νερό ή να χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα. 

Καθαρισμός ράβδου 

Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε τη ράβδο. 

Καθαρίστε τη ράβδο με νερό. 

Χρησιμοποιείστε μαλακό ύφασμα για να τη στεγνώσετε. 

 

 

 Προσοχή: 

Δεν πρέπει ποτέ να κρατάτε ποτέ τη μονάδα του ραβδομπλέντερ κάτω από τρεχούμενο 

νερό.  

Εάν τοποθετήσετε τη ράβδο μέσα σε νερό για να τα καθαρίσετε, πρέπει να προσέξετε τα 

ακόλουθα δύο ζητήματα: 

1. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει το πλαστικό μέρος στο επάνω τμήμα της 

ράβδου. 

    

Μην αφήνετε νερό ή υγρό να εισέλθουν στο κάλυμμα του τεμαχιστή  της ράβδου. Εάν 

εισέλθει νερό, στραγγίστε το και στεγνώστε τη ράβδο πριν να τη χρησιμοποιήσετε. 

 

 

  

Καπάκι τεμαχιστή, Εσωτερικό 

ράβδου, Κύρια Μονάδα 



 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
 

Συντήρηση 

 Εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας, για λόγους ασφαλείας, πρέπει να 

αποστέλλεται στο σέρβις που εγκριθεί από την εταιρεία μας και να αλλάζεται. 

 

 Εάν η συσκευή εμφανίζει προβλήματα, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο 

αγοράσατε αυτή τη συσκευή  και ζητήστε να σας την επισκευάσουν ή να την αλλάξουν. 

 

 Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, τυλίξτε το καλώδιο σε βρόγχο και φυλάξτε το σε 

μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά. 

 

 Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να παραμένει στεγνή. 

 

 Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος όταν δεν 

χρησιμοποιείται η συσκευή. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

 

 
 

 

Προστασία του περιβάλλοντος 

 

Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απόβλητα. Στο τέλος της 

διάρκειας ζωή της, η συσκευή πρέπει να παραδίδεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο 

σε ένα σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού. Συγκεντρώνοντας και ανακυκλώνοντας τις παλιές ηλεκτρικές 

συσκευές συμβάλλετε σημαντικά στην διατήρηση των φυσικών μας πόρων και 

μεριμνάτε για τη φιλική προς το περιβάλλον και υγιεινή απόρριψή τους. 

 

Midea Italia S.r.l. a socio unico  

Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano, Ιταλία 

 

 

Γραμμή μηδέν 

Γραμμή 

Κινητήρας DC PCBA 


