
 
 
 

 
 
 
 

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ 
 

 
 

Μοντέλο Αρ: S1528CH 

220~240V 50/60Hz 300W 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
A Μοτέρ    
B Μπολ 
Γ Λεπίδα 
Δ Καπάκι  
E Διακόπτης 
ΣΤ Άξονας στήριξης λεπίδας 
Ζ Κουμπί ασφάλισης 
 
   
 
 
 
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
-  Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά. 
-  Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής συμπίπτει με την τάση του 

σπιτιού σας. 
-  Να αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή μετά τη χρήση και πριν τον 

καθαρισμό της. 
-  Πριν ανοίξετε το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα έχει σταματήσει 

εντελώς να περιστρέφεται. 
-  Να χειρίζεστε με προσοχή τη λεπίδα (Γ). Είναι εξαιρετικά αιχμηρή. 
-  Μετά από μακροχρόνια χρήση, η λεπίδα στομώνει και χρειάζεται 

αντικατάσταση. Καινούρια λεπίδα = καινούριος πολυκόφτης. 
-  Μην βυθίζετε το μοτέρ (A) σε νερό και μην το τοποθετείτε κάτω 

από τρεχούμενο νερό. 
-  Μην επιχειρήσετε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη 

συσκευή.  
- Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος ή το φις είναι φθαρμένο, μην 
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χρησιμοποιείτε τη συσκευή.  
- Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να 

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο επισκευών ή από ειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή 
κινδύνου. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΦΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΨΙΜΟ 
-  Τοποθετήστε τη λεπίδα (Γ) επάνω στον άξονα (ΣΤ) στο εσωτερικό 

του μπολ (B) και τοποθετήστε μέσα στο μπολ τα υλικά που θα 
κοπούν. 

-  Τοποθετήστε το καπάκι (∆) επάνω στο μπολ (B) στρέφοντάς το 
μέχρι να έρθει στη θέση του. 

-  Τοποθετήστε το μοτέρ (A) επάνω στο μπολ/καπάκι στρέφοντάς το 
απαλά, μέχρι να κλειδώσει στην αντίστοιχη υποδοχή του μοτέρ 
(Ζ). 

-  Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. 
-  Πιέστε το διακόπτη (E) και κρατήστε τον πατημένο. Ο πολυκόφτης 

αρχίζει να λειτουργεί. 
-  Απελευθερώστε το κουμπί (E) και περιμένετε μέχρι η λεπίδα να 

σταματήσει να κινείται. 
- Αφαιρέστε το μοτέρ (A) περιστρέφοντας στην αντίθετη φορά μέχρι 

να ξεκλειδώσει το (Ζ) και απασφαλίστε το καπάκι (∆) στρέφοντάς 
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το προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που το είχατε 
ασφαλίσει. Αφαιρέστε προσεκτικά τη λεπίδα (Γ). 

ΑΝΑΜΙΞΗ 
-  Τοποθετήστε τη λεπίδα στο μπολ όπως και για το κόψιμο. 
-  Ρίξτε στο μπολ το υγρό που θα αναμιχθεί. 
- Η στάθμη του υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη 0.61.       

Φτιάξτε μια εξαιρετική, σφιχτή μαγιονέζα! 

ΥΛΙΚΑ 
1 κρόκος αυγού, 1 κουτ. σούπας μουστάρδα, 2 κουτ. σούπας 
νερό, 1 κουτ. σούπας ξύδι, 100ml λάδι, αλάτι και πιπέρι. 
 
- Είναι σημαντικό να βρίσκονται όλα τα υλικά σε θερμοκρασία 

δωματίου πριν φτιάξετε τη μαγιονέζα. 
- Βάλτε 2 κουτ. σούπας λάδι και όλα τα άλλα υλικά στο μπολ. 

Αναμίξτε τα ελαφρά πιέζοντας μερικές φορές το κουμπί. 
Προσθέστε το υπόλοιπο λάδι. Λειτουργήστε τη συσκευή για 30 
δευτ. ακόμα. 

 
 

Υλικά Μέγιστη 
Ποσότητα 

Μέγιστος 
Χρόνος 

ΚΟΨΙΜΟ: ΜΟΝΟ ΛΕΠΙ∆Α 
Μαϊντανός 
Κρεμμύδια, κρεμμυδάκια 
φρέσκα 
Σκόρδο 
Ψίχα ψωμιού 
Αμύγδαλα, φουντούκια, 
καρύδια 
Τυρί 
Σφιχτά αυγά 
Ζαμπόν 
Κρέας 
Ξερά βερίκοκα 
Ξερά δαμάσκηνα 

30 γρ 
200 γρ 

 
150 γρ 
20 γρ 

 
100 γρ 
200 γρ 
200 γρ 
200 γρ 

200-250 γρ 
120 γρ 
120 γρ 

15 δευτ. 
15 δευτ. 
(παλμός) 
5 δευτ. 

15 δευτ. 
 

15 δευτ. 
15 δευτ. 
10 δευτ. 
15 δευτ. 
15 δευτ. 
10 δευτ. 
10 δευτ. 



ΑΝΑΜΙΞΗ: ΜΟΝΟ ΛΕΠΙ∆Α 
Μίγμα για παντεσπάνι 
Σούπες 
Παιδικές τροφές 
Μιλκ-σέικ 

0.61 
0.61 

200 γρ 
0,21 

30 δευτ. 
30 δευτ. 
30 δευτ. 
30 δευτ. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
-  Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. 
- Το μοτέρ (A) πρέπει να σκουπίζεται μόνο με υγρό πανί. Μην το 

βάζετε στο πλυντήριο πιάτων, μην το βυθίζετε σε νερό και μην το 
βάζετε κάτω από τρεχούμενο νερό. 

- Το μπολ (B)、η λεπίδα (Γ) και το καπάκι (∆) μπορούν να πλυθούν 
με τρεχούμενο νερό ή στο πλυντήριο πιάτων. 

ΦΥΛΑΞΗ 
Μετά τη χρήση, φυλάξτε τη συσκευή τυλίγοντας το καλώδιο 
ρεύματος γύρω από το μοτέρ. 
 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να εκτελείται από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ                    Α.Μ.Π. 00510 

(ΠΔ 117/2004) 
Το π οϊόν που αγορά ατε έχει σχεδιαστεί αι κατασκευα τεί 
με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα ου 
μπορούν να νακυ λωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Το σύμβολο υποδεικνύε

ρ  σ  κ σ
π

α κ
ι ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 

ε ο

γ  

ς Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης 

ιβάλλον που 

συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να 
μεταφέρονται σε ιδικούς χώρ υς απορριμμάτων, ξεχωριστά 
από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε 
τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών συσκευών ή ια τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς 
ανακύκλωση. 
Στις χώρες τη
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περ
ζούμε! 

 5



 

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 

 / EC 

νουν ότι ο πολυκόφτης MORRIS S1528CH συμμορφώνεται με 
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ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

EMC-Directive: 89 / 336 / EEC 
Low Voltage Directive: 2006 / 95
CE Marking:93 / 68 / EEC 
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώ
τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 60335-2-14: 2003 
EN 60335-1 +A12:2006
EN 50366 +A1:2006 
EN 55014-1 +A2:2002 
EN 55014-2 +A1:2001 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3 +A1:20
 
 
Α  

41 – Θεσσαλονίκη 
67835 

• 

• 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
• Βασ. Όλγας 33 – T.K. 546

Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-8
Ακτή Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο 
Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137 
www.funai.gr / support@funai.gr 

Μετάφραση στα ελληνικά 

www

IMPRESS 

.topalis.gr 
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