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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη 
χρησιμοποιήσετε. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. 



ΠΡΟΣΟΧΗ: 
● Η λανθασμένη λειτουργία και ο ακατάλληλος χειρισμός ενδέχεται να προκαλέσουν 
προβλήματα στη συσκευή και τραυματισμό στο χρήστη. 
● Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η εταιρεία 
δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή 
λανθασμένο χειρισμό. 
● Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ο τύπος και η τάση 
της παροχής συμφωνούν με τις τιμές που αναγράφονται στον πίνακα τιμών της συσκευής. 
● Μη βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό. Εάν η συσκευή 
βυθιστεί στο νερό, αποσυνδέστε αμέσως το φις του καλωδίου από τον ρευματοδότη και 
απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό για να εξετάσει τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε 
ξανά. Υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
● Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε μόνοι σας το περίβλημα της συσκευής. Μην εισαγάγετε 
οποιοδήποτε αντικείμενο στο εσωτερικό της συσκευής. 
● Μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, σε βρεγμένο δάπεδο ή όταν η υγρασία του 
περιβάλλοντος είναι υψηλή. 
● Μην αγγίζετε το φις του καλωδίου με υγρά ή βρεγμένα χέρια. 
●Να ελέγχετε τακτικά το φις του καλωδίου και τον προσαρμογέα ρεύματος για φθορές. Σε 
περίπτωση φθοράς, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή σε ειδικευμένο τεχνικό για την 
αντικατάστασή του, για την αποφυγή κινδύνου. 
● Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις εμφανίζουν 
φθορά ή αν η συσκευή έχει υποστεί πτώση ή οποιαδήποτε φθορά. Σε αυτή την 
περίπτωση, απευθυνθείτε σε κέντρο επισκευών για έλεγχο και επισκευή, εάν χρειάζεται. 
● Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας! 
● Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται πάνω από αιχμηρές επιφάνειες. 
Κρατήστε το μακριά από θερμά αντικείμενα και φλόγα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή 
από το ρευματοδότη, να πιάνετε το καλώδιο από το φις. 
●Η εγκατάσταση διάταξης προστασίας από σπινθήρα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
του σπιτιού, με ονομαστική τιμή ρεύματος ενεργοποίησης όχι μεγαλύτερη από 30 Ma, 
προσφέρει πρόσθετη προστασία. Συμβουλευθείτε τον ηλεκτρολόγο που έχει κάνει την 
εγκατάσταση. 
● Το καλώδιο, καθώς και οποιαδήποτε προέκταση καλωδίου χρησιμοποιείτε, πρέπει να 
είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τα τραβήξει 
κάποιος κατά λάθος ή να σκοντάψει πάνω τους. 
● Εάν χρησιμοποιείτε μεγάλου μήκους προέκταση καλωδίου, πρέπει να είναι κατάλληλη 
για την υπάρχουσα παροχή ρεύματος. Διαφορετικά, θα προκληθεί υπερθέρμανση του 
καλωδίου και/ή του φις. 
● Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή. λεία και πυρίμαχη επιφάνεια, μακριά από φλόγα 
(όπως οι εστίες αερίου). Η συσκευή δεν πρέπει να είναι προσβάσιμη στα παιδιά. 
● Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση ούτε για χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους. 
● Τα παιδιά δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που προκαλούνται από τον ακατάλληλο 



χειρισμό των ηλεκτρικών συσκευών. 
● Επομένως, μην τα αφήνετε να χρησιμοποιούν τις οικιακές συσκευές χωρίς επιτήρηση. 
● Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε 
καθώς επίσης και πριν από τον καθαρισμό της. 
● Προσοχή! Η συσκευή διαθέτει ισχύ όσο είναι συνδεδεμένη στο ρευματοδότη. 
● Να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος. 
● Να προμηθεύεστε ανταλλακτικά μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του. 
● Μη μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο. 
● Μην απομακρύνετε τα ανεξάρτητα εξαρτήματα του σώματος της συσκευής. 
 
Προσοχή: 
Να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό της για την αποφυγή διαρροής 
ρεύματος ή άλλων κινδύνων. Εάν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένα, μην χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή και μην την αποσυναρμολογείτε. Απευθυνθείτε σε κέντρο επισκευών. 

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 
 
 

1. Μεζούρα μέτρησης 
2. Καπάκι κανάτας 
3. Γυάλινη κανάτα 
4. Στεγανωτικός δακτύλιος    
  γυάλινης κανάτας 
5. Σύστημα λεπίδων 
6. Υποδοχή κανάτας 
7. Κυρίως σώμα 
8. Καλώδιο & φις 
9. Αντιολισθητικά 

πόδια-βεντούζες 
10. Περιστροφικός διακόπτης 
11. Στεφάνη 
12. Κουμπί λειτουργιών 
13. Επάνω βάση περιβλήματος 
14. Γυάλινο δοχείο αλέσεως   
   καφέ  
15. Στεγανωτικός δακτύλιος 

γυάλινου δοχείου  
16. Σύστημα λεπίδων  
17. Υποδοχή γυάλινου δοχείου  



Εγκατάσταση 
1． Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τη μεζούρα μέτρησης, το καπάκι, την κανάτα 
κλπ. (εκτός από το κυρίως σώμα της συσκευής). 
2． Για να είστε σίγουροι ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, μην τη συνδέετε στην 
παροχή ρεύματος πριν την εγκατάσταση. 
3． Περάστε πρώτα το στεγανωτικό δακτύλιο στη βάση των λεπίδων, ύστερα περικλείστε 
τη βάση των λεπίδων μέσα στην κανάτα και τέλος βιδώστε την υποδοχή της κανάτας στη 
βάση της κανάτας.  
4． Τώρα μπορείτε να τοποθετήστε τη βάση της κανάτας στο επάνω μέρος του κυρίως 
σώματος του μοτέρ. Προσέξτε ώστε το δοχείο να εφαρμόσει στο εξόγκωμα που υπάρχει 
στο σώμα του μοτέρ. 
Γεμίστε την κανάτα με τις τροφές που θέλετε. Προσέξτε να μην ξεχειλίζει το νερό από το 
δοχείο. (Η μέγιστη ποσότητα του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1700 ml). ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ. 
5． Τοποθετήστε το καπάκι επάνω στην κανάτα και σπρώξτε το προς τα κάτω. Εισαγάγετε 
το κλείσιμο στο καπάκι και στρέψτε το μέχρι να κλειδώσει στη θέση του. 
6. Τοποθετήστε τη μεζούρα στο κέντρο του καπακιού και στρέψτε την ελαφρά 
αριστερόστροφα. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
1． Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Πριν τη συνδέσετε, βεβαιωθείτε ότι ο 

περιστροφικός διακόπτης είναι στη θέση “OFF”. 

2． Η συσκευή διαθέτει ασφαλή σχεδίαση.  Εάν η γυάλινη κανάτα δεν έχει τοποθετηθεί 

σωστά στη θέση της στο σώμα του μοτέρ τότε αυτό δεν λειτουργεί. 

3． Τοποθετήστε τα υλικά που θέλετε μέσα στη γυάλινη κανάτα. 

4. Τοποθετήστε το καπάκι επάνω στη γυάλινη κανάτα και στερεώστε το. Τοποθετήστε τη 

μεζούρα μέτρησης στο κέντρο του καπακιού και στρέψτε την ελαφρά αριστερόστροφα. 
5．Τοποθετήστε τη γυάλινη κανάτα στην επάνω βάση του κυρίως σώματος. Ανάβει μια 

μπλε λυχνία στον περιστροφικό διακόπτη, που σημαίνει ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη 

στην παροχή ρεύματος. 

6. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο αλέσεως καφέ, ανοίξτε το δοχείο άλεσης και 

τοποθετήστε σε αυτό τους κόκκους του καφέ. Είναι καλύτερα να καταλαμβάνουν οι κόκκοι 

του καφέ λιγότερο από το 60% του συνολικού όγκου της συσκευής άλεσης. Τοποθετήστε 

και στερεώστε το στεγανωτικό δακτύλιο, το σύστημα λεπίδων και τέλος την υποδοχή του 

δοχείου αλέσεως. Τοποθετήστε ολόκληρο το σύστημα άλεσης στην επάνω βάση του 

κυρίως σώματος. Τώρα μπορείτε να αλέσετε τους κόκκους του καφέ.  

7．Όταν στρέψετε το κουμπί στο ”ON” υπάρχουν διαθέσιμες οι εξής λειτουργίες: 

“SMOOTHIE” （μιλκ σέικ）、“ICE” (Πάγος)、“PULSE” (Παλμός). Πατήστε ένα από τα 

κουμπιά. Ο λαμπτήρας στο αντίστοιχο κουμπί ανάβει και ξεκινάει η λειτουργία.  



8．Για να επιλέξετε την ταχύτητα από τον περιστρεφόμενο διακόπτη, στρέψτε το ανάμεσα 

στη θέση “MIN”(χαμηλή ταχύτητα) και “MAX” (υψηλή ταχύτητα), έτσι ώστε να επιλέξετε 

την επιθυμητή για εσάς ταχύτητα.  

8．Αφού η συσκευή λειτουργήσει συνεχόμενα για 1 λεπτό, διακόψτε τη λειτουργία της. 

 

Ρύθμιση ταχύτητας και κουμπί λειτουργίας 
1. SMOOTHIE (Μιλκ σέικ) 
——Η βάση της λεπίδας από ανοξείδωτο ατσάλι παραμένει σε υψηλή 
ταχύτητα. Λειτουργία κατάλληλη για ομοιόμορφη ανάμιξη. 

2．ICE (Πάγος) 

——Η βάση της λεπίδας από ανοξείδωτο ατσάλι παραμένει σε υψηλή 
ταχύτητα,  λειτουργεί για 6 δευτερόλεπτα και σταματάει για 3 δευτερόλεπτα. 
Κατάλληλο για θρυμματισμό πάγου. 

3．PULSE (Παλμός) 

——Κρατήστε το κουμπί πατημένο. Η βάση της λεπίδας από ανοξείδωτο 
ατσάλι παραμένει σε υψηλή ταχύτητα και η συσκευή σταματάει να λειτουργεί 
όταν σταματήσετε να πατάτε το κουμπί.  

4．MIN (Ελάχιστη) 

——Η βάση της λεπίδας από ανοξείδωτο ατσάλι παραμένει σε χαμηλή 
ταχύτητα. 

5．MAX (Μέγιστη) 

——Η βάση της λεπίδας από ανοξείδωτο ατσάλι παραμένει σε υψηλή 
ταχύτητα. 

6．ON (Ενεργοποίηση) 

——Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Οι 

λειτουργίες“SMOOTHIE”、“ICE” και “PULSE” είναι διαθέσιμες 

7．OFF (Απενεργοποίηση) 

——Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος. 
 
Προσοχή: 
1. Εάν το δοχείο είναι υπερβολικά γεμάτο, παρεμποδίζεται η λειτουργία της 

συσκευής. Απενεργοποιήστε την, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος, 
αφαιρέστε ένα μέρος των υλικών και θέστε την ξανά σε λειτουργία. 

2. Μη λειτουργείτε τη συσκευή συνεχόμενα για περισσότερο από 1 λεπτό. 
 



 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ 
1. Εκτός από αυτή την ενότητα, ανατρέξτε και στις προφυλάξεις ασφαλείας. 
2. Μην καθαρίζετε το κυρίως σώμα του μοτέρ, το καλώδιο ρεύματος και το φις με νερό. 
3. Καθαρίστε τη βάση του μοτέρ με μαλακό, υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό. 
4. Γεμίστε τη γυάλινη κανάτα μέχρι τη μέση με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό. 
Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει στην min (ελάχιστη) ταχύτητα μέχρι να καθαρίσει το 
δοχείο. 
5.Η βάση με τις λεπίδες αφαιρείται. Ξεβιδώστε αριστερόστροφα τη βάση. Αφαιρέστε τις 
λεπίδες μαζί με το στεγανωτικό δακτύλιο προς τα επάνω. 
6. Τώρα καθαρίστε τη γυάλινη κανάτα, το καπάκι, το κλείσιμο, τη βάση και τις λεπίδες με 
το στεγανωτικό δακτύλιο ή τη διάταξη άλεσης, με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. 
Στεγνώστε τα καλά πριν από τη χρήση.  
Προσοχή! Οι λεπίδες της γυάλινης κανάτας και της διάταξης άλεσης είναι πολύ αιχμηρές. 
7. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά. 
 

Προειδοποίηση: 
Μην αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες κατά τον καθαρισμό τους. Σκουπίστε τις με 
πετσέτα κουζίνας, για την αποφυγή τραυματισμού. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τάση :  230V/50Hz 

Ισχύς ： 700W 

Χωρητικότητα ： 1.7L 

Χρόνος λειτουργίας ： 1 λεπτό 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ： 

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 

2. Μην τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματική χρήση, διαφορετικά ο 

αποκλειστικός αντιπρόσωπος δεν φέρει ευθύνη για τις φθορές 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλής ποιότητας 
και με στοιχεία που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, στο 
τέλος της ζωής τους, πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα υπόλοιπα 
σκουπίδια του νοικοκυριού. 

Απορρίψτε αυτά τα εξαρτήματα στο κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν χωριστά συστήματα συλλογής για τα χρησιμοποιημένα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υλικά. 
Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε! 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC-Directive: 2004 / 108 / EC 
Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EC 
CE Marking: 93 / 68 / EEC 
ErP Directive: 2005 / 32 / EC 
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι το Μπλέντερ  
μοντέλο: S1254BLG συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 55014-1:2006 
EN 55014-2:1997+A1:2001 
EN 61000-3-2:2006 
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 
EN 60335-2-14:2006 
EN 50366:2003+A1:2006 
EN 62301:2005 
 
 
 
  
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
Λεωφ. Βασ. Όλγας 33, 

Ταχ. Κωδ. 54641, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Φαξ: 2310-867835 

Ποσειδώνος 45,  
Ταχ. Κωδ. 18344, Μοσχάτο, Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλ: 210 9402064, Φαξ: 210 9402137      

www.morris.gr | info@morris.gr  
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