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A. Κάλυμμα 
B. Κώνος πίεσης (περιλαμβάνονται μικρός και μεγάλος) 
C. Κανονικό πλαστικό φίλτρο 
D. Δοχείο 1.2 λίτρων 
E. Άξονας 
F. Βάση 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 
Για καλύτερο στείψιμο, συνιστάται να πιέσετε πρώτα ολόκληρο το φρούτο με την 
παλάμη σας, κυλώντας το πάνω σε ένα τραπέζι ή πάγκο. 
Τοποθετήστε το δοχείο της συσκευής επάνω στην ηλεκτρική βάση. 
Τοποθετήστε τον τρυπητό δίσκο με τη διάταξη στειψίματος επάνω στον άξονα. Το 
γλωσσίδιο πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με τη λαβή του δοχείου. 
Συνδέστε το φις στο ρευματοδότη. Πιέστε το μισό φρούτο στο στείφτη. Η συσκευή 
αρχίζει το στείψιμο. Απομακρύνοντας το φρούτο, η συσκευή σταματά. Λόγω της 
εναλλακτικής περιστροφής, η διάταξη στειψίματος στρέφεται δεξιά και αριστερά, 
για καλύτερο στείψιμο. Όταν το στείψιμο ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε τη συσκευή 
από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε τη διάταξη στειψίματος από τον τρυπητό 
δίσκο. 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί μόνο με εναλλασσόμενο ρεύμα. 
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος στο σπίτι αντιστοιχεί στην 
τάση που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών επάνω στη συσκευή. 
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, γιατί αυτό ενδέχεται να 
προκαλέσει φθορά. 
Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω σε σταθερή επιφάνεια, μακριά από νερό. 
Αν το φις δεν ταιριάζει στο ρευματοδότη, αναθέστε την αντικατάστασή του με 
άλλο, κατάλληλο για την τάση του ρεύματος που καταναλώνεται από τη συσκευή. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν: 
Η συσκευή ή το καλώδιο είναι φθαρμένα. 
Η συσκευή έχει υποστεί πτώση και έχει εμφανή φθορά ή δεν λειτουργεί κανονικά. 
Εάν χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου, πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και 
να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. 
Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, 
γιατί η συσκευή ανοίγει μόνο με ειδικά εργαλεία. 
Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Η εταιρεία δεν φέρει καμία 
ευθύνη για φθορές που προκαλούνται από μη συμμόρφωση προς αυτές τις 
οδηγίες ή από άλλη ακατάλληλη χρήση ή κακό χειρισμό. 
Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί συνεχώς για περισσότερο από 4 λεπτά. 
Απενεργοποιήστε το διακόπτη και μην λειτουργείτε τη συσκευή για τουλάχιστον 2 
λεπτά, για να κρυώσει το μοτέρ. Διαφορετικά, το μοτέρ μπορεί να υποστεί φθορά. 
Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή ειδικό τεχνικό, για την 
αποφυγή κινδύνου. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Μην αφήνετε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, χαρτόνια, 
πολυστερίνη κλπ) κοντά σε παιδιά, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνα. 
Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την επιφάνεια εργασίας. 
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, να την αποσυνδέετε από την παροχή 
ρεύματος. 
 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
 
Συνιστάται ιδιαίτερα ο καθαρισμός της συσκευής αμέσως μετά τη χρήση. Το 
κάλυμμα, η διάταξη στειψίματος και ο τρυπητός δίσκος μπορούν να πλυθούν με 
ζεστό νερό και σαπούνι. Καθαρίστε την ηλεκτρική βάση με υγρό σφουγγάρι. Μην 
βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 

Α.Μ.Π. 00510 
     (ΠΔ 17/2004) 

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 
 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC-Directive: 2004 / 108 / EC 
Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EC 
RoHS Directive: 2011 / 65 / EU 
ErP Directive: 2009 / 125 / EC 
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001/+A2:2008 
EN 61000-3-2:2006/+A1 :2009/+A2 :2009 
EN 61000-3-3:2008 
EN 60335-2-14 :2006+A1 :2008+A11 :2012 
EN 60335-1 :2012 
EN 62233 :2008 
EN 50366 :2003+A1 :2006 
EC (No) 1275/2008 
 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 Βασ. Όλγας 33 – T.K. 54641 – Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835 

 Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο 
Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137 

 www.amiridis-savvidis.gr                         
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