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Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ  

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
· Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.
· Μην ανοίγετε την συσκευή πριν σταματήσουν εντελώς να κινούνται οι λεπίδες.
· Μην χρησιμοποιείτε το μοτέρ για άλλο σκοπό εκτός απο αυτόν που προορίζεται.
·

·

Αφαιρέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, και πριν το 
καθάρισμα.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και 
πριν τον καθαρισμό της.
Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου. 
Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με θερμαινόμενες επιφάνειες. 
Μην τοποθετείτε πάνω ή δίπλα σε θερμά δοχεία, ηλεκτρικό καυστήρα ή φούρνο.

· Κρατήστε τα χέρια και τα σκεύη μακριά από την λεπίδα κοπής ενώ κόβετε 
φαγητό για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης στη 
συσκευή.

· Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, μην βυθίζετε το
καλώδιο, τα ηλεκτρικά βύσματα ή το μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά.

· Επιβάλλεται αυστηρή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή
κοντά σε παιδιά.

· Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη 
συσκευή.

· Μην ακουμπάτε τα μέρη της συσκευής που εξακολουθούν να κινούνται.

· Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συστήνονται ή δεν πωλούνται από τον
κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

·
Μην χειρίζεστε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα. Σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής ή πτώσης ή ζημιάς με οποιονδήποτε 
τρόπο, επιστρέψτε τη συσκευή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη 
εγκατάσταση σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.

· Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός απο αυτόν που 
προορίζεται.

· Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ έχει κουμπώσει με ασφάλεια στη θέση του πριν τη
λειτουργία.

· Μην επιχειρήσετε να παραβιάσετε τον μηχανισμό ασφάλισης του καπακιού.
· Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΡΙΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΠΙΔΕΣ!

·

·

·
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ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Γνωρίστε τη συσκευή σας

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν τη πρώτη χρήση, πλύνετε το δοχείο και τη λεπίδα σε νερό με σαπούνι και στεγνώστε 
καλά (όλα αυτά τα μέρη πλένονται και στο πλυντήριο πιάτων). 
Σκουπίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί, μην το βυθίζετε σε νερό.

Βάση δοχείου

Δοχείο

Άξονας και
λεπίδα 

Καπάκι δοχείου 

Μονάδα μοτέρ

Πλήκτρο λειτουργίας
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2. Τοποθετήστε το φαγητό στο δοχείο. Λεπτομέρειες για την τοποθέτηση ανά είδος φαγητού θα 
βρείτε στον οδηγό κοπής.

3. Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο και στη συνέχεια ενώστε με το πάνω μέρος της 
συσκευής. Οι εγκοπές στο καπάκι του δοχείου εφαρμόζουν στις εγκοπές του επάνω μέρους 
της συσκευής,  όπου βρίσκεται το μοτέρ. Έτσι εξασφαλίζεται  η ευθυγράμμιση επάνω και 
κάτω μέρους συσκευής και το κλειδωμα αυτής.

4. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για λειτουργία.

Σημείωση: Αυτό το προϊόν διαθέτει παλμική λειτουργία. Αποφύγετε τη συνεχή λειτουργία του
μοτέρ για χρονικό διάστημα πάνω από 1 λεπτό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος
λειτουργίας, τόσο λεπτότερη θα είναι η τελική υφή των τροφίμων σας. Για χονδροκομμένα
τρόφιμα, πιέζετε κατ' επανάληψη σε τακτά μικρά χρονικά διαστήματα.

5. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα σταματά να περιστρέφεται πλήρως πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα του 
δοχείου. Αφαιρέστε από την πρίζα. Αφαιρέστε το πάνω μέρος της συσκευής με το μοτέρ  και 
πιάστε τον πλαστικό άξονα - βάση της λεπίδας.  Προσεκτικά αφαιρέστε τη λεπίδα. Αφαιρέστε το 
δοχείο και αδειάστε το περιεχόμενό του. Μην χρησιμοποιείτε το δοχείο για αποθήκευση 
φαγητού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πάντα αφαιρείτε από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
Πλένετε το δοχείο και τη λεπίδα αμέσως μετά τη χρήση είτε με ζεστό νερό και σαπούνι, ή 
στο πλυτήριο πιάτων. Σκουπίστε το πάνω μέρος της συσκευής (μοτέρ) με ένα υγρό πανί. 
Μην βυθίζετε σε νερό.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε χημικά, σύρμα ή  λειαντικά καθαριστικά για τον καθαρισμό 
ώστε η συσκευή να διατηρήσει τη λάμψη της.

Πώς να κόψετε ή να ψιλοκόψετε φαγητό

1. Τοποθετήστε το δοχείο σε έναν πάγκο ή άλλη επίπεδη επιφάνεια και μετά τοποθετήστε τη
λεπίδα στον άξονα του δοχείου. Προσέξτε να μην αγγίξετε τη λεπίδα καθώς είναι εξαιρετικά
αιχμηρή.
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Ξηροί καρποί Τοποθετήστε ως 120g στο δοχείο, πατήστε το πλήκτρο από 20 
δευτερόλεπτα ως 1 λεπτό, μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μπισκότα & κράκερ Τοποθετήστε ως 2 μπισκότα ή κράκερ στο δοχείο, πατήστε το 
πλήκτρο από 20 δευτερόλεπτα ως 1 λεπτό, μέχρι το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.

Φρέσκο βόειο  ή 
χοιρινό κρέας

(Κόψτε σε κομμάτια  
60mm*20mm*20mm)

Τοποθετήστε ως 150g κρέατος, πατήστε το πλήκτρο από 15 
δευτερόλεπτα ως 1 λεπτό, μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙAΣ

Ψωμί φρέσκο, 
φρυγανισμένο ή 
μπαγιάτικο

Χρησιμοποιήστε μία φέτα τη φορά, κομμένη σε κομμάτια.

Φρούτα & λαχανικά 
κονσερβοποιημένα / 
μαγειρεμένα

- Τοποθετήστε ως 120g στο δοχείο, πατήστε το πλήκτρο από 30 
δευτερόλεπτα ως 1 λεπτό, μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
- Τοποθετήστε ως 120g μαζί με όσο χρειάζεται από κάποιο υγρό 
(νερό ή ζωμό), πατήστε το πλήκτρο από 20 δευτερόλεπτα ως  1 
λεπτό, μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
- Τοποθετήστε ως 120g κομμένα φρούτα ή λαχανικά, πατήστε το 
πλήκτρο από 20 δευτερόλεπτα ως 1 λεπτό, μέχρι το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. 

Φρέσκος μαιντανός 
ή άλλα φυλλώδη 
λαχανικά / βότανα

Πλύνετε και στεγνώστε τελείως.  Τοποθετήστε ως 120g στο 
δοχείο, πατήστε το πλήκτρο από 20 δευτερόλεπτα ως 1 λεπτό, 
μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών 
προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο 

τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, 
ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. 
Παρακαλούμε ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
Παρακαλούμε βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή 
συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω 
οδηγιών: 
EMC Directive: 14/30/EU 
Low Voltage Directive: 14/35/EU 
RoHS Directive: 11/65/EU & 15/863/EU 
CE-marking Directive: 93/68/EEC  

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο 
www.amiridis-savvidis.gr  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
17ης Νοεμβρίου 87Α - Τ.Κ. 55535 
Πυλαία - Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310944944 | F: 2310944940 
www.amiridis-savvidis.gr 
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