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Αγαπητέ αγοραστή, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης έτσι  ώστε να απoφευχθεί βλάβη λόγω εσφαλμένης χρήσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες προστασίας  
 
Εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή της αλλά και  στον τραυματισμό του χρήστη.  

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για τον σκοπό που έχει κατασκευαστεί. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση 

βλάβης λόγω εσφαλμένης χρήσης.  

Μην βρέξετε την συσκευή ή την πρίζα με οποιοδήποτε υγρό και σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή έχει βραχεί 

αποσυνδέστε την από το ρεύμα και απευθυνθείτε σε έναν  ειδικό για να διαπιστώσει την ύπαρξη βλάβης. 

Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία . Μην πιάνεται την πρίζα με βρεγμένα χέρια. 

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια ή όταν είναι η συσκευή βρεγμένη. Μην επιχειρήσετε ανοίξετε το 

μηχανικό μέρος της συσκευής.  

Μην τοποθετήσετε άλλο αντικείμενο μέσα στο μηχανικό μέρος της συσκευής. 

Μην αφήσετε την συσκευή να πέσει. 

Εάν προκληθεί βλάβη από πτώση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο επισκεφθείτε ένα  κατάστημα ηλεκτρικών ειδών για να 

διαπιστωθεί και να επισκευαστεί η βλάβη.  

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας.  

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν την συσκευή καθώς έχουν άγνοια του κινδύνου και μπορεί να τραυματιστούν. 

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. 

Ελέγχετε το καλώδιο και την πρίζα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την ύπαρξη βλάβης και στη περίπτωση που 

διαπιστώσετε πρόβλημα ζητήστε αντικατάσταση του καλωδίου από ειδικευμένο προσωπικό.  

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από αιχμηρές άκρες , κρατήστε το καλώδιο  μακριά από ζεστά αντικείμενα και εστίες 

φωτιάς. Επίσης να αφαιρείται πάντα την συσκευή από την πρίζα, όταν δεν την χρησιμοποιείτε. 

Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν θα τραβηχτεί απότομα κατά την διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. 

Σε περίπτωση τοποθετήσεως επιπλέον καλωδίου βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι προδιαγραφές της συσκευής, αλλιώς 

μπορεί να προκληθεί η υπερθέρμανση της. 

Επιβλέπετε  συνεχώς την συσκευή όταν έχει τεθεί σε λειτουργία.  

Μην αφήνετε την συσκευή συνδεδεμένη στο ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και όταν την καθαρίζετε.  

Μην αφαιρείτε την συσκευή από το ρεύμα ενώ την χρησιμοποιείται . Μην μετακινείτε την συσκευή τραβώντας την από το 

καλώδιο της  
Πριν τον καθαρισμό και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων ρυθμίστε την ταχύτητα στη θέση OFF και αποσυνδέστε το 

καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο. 

Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής ελέγξτε εάν όλα τα τμήματα και εξαρτήματα συναρμολογήθηκαν σωστά. 

Κατά την ανάμειξη ζεστών προϊόντων προσέχετε ιδιαίτερα να μην υποστείτε έγκαυμα. 

Η συσκευή σχεδιάστηκε για την προετοιμασία μικρών μερίδων προϊόντων διατροφής. Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για 

βιομηχανική επεξεργασία τροφίμων. 
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ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 87 – 115 28 ΑΘΗΝΑ             
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210 77 02 332 FAX: 210 77 54 529   
E-mail: info@taousianis.grr       www.taousianis.gr 



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με 

περιορισμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητα, ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώσεις πάνω στη 

συσκευή, εάν αυτό συμβαίνει υπό την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλεια αυτών ή τους δόθηκαν οδηγίες με 

θέμα την ασφαλή χρήση της συσκευής και συνειδητοποιούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη 

χρήση αυτής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει 

να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται υπό επίβλεψη. 

Για την αποφυγή υπερθέρμανσης μην λειτουργείτε τη συσκευή για πάνω από 20 λεπτά. Μετά το χρονικό διάστημα αυτό, 

περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει για να την ξαναχρησιμοποιήσετε. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Το συνολικό βάρος των συστατικών στο δοχείο δεν 

πρέπει να είναι πάνω από 4 κιλά σε περίπτωση μαλακής ζύμης, 3 Kg για σκληρές ζύμες, 

όπως πάστα πίτσας, και 2,5 κιλά για φρέσκα ζύμη. 

 

Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα ανάδευσης (Γάντζο, άγκιστρο ζύμωσης και αναδευτήρας Beater) 

στο πλυντήριο πιάτων. Υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης. 

 

 

 

 

Περιγραφή μερών 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πριν την λειτουργία της συσκευής  

 

Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας .   

Καθαρίστε την συσκευή όπως αναφέρεται στο παρακάτω κεφάλαιο καθαρισμός και φροντίδα. 

 

 

 

1. Έξοδος Άξονα 

2. Κουμπί ανασφάλιστης 
3. Επιλογέας 6 ταχυτήτων 
4. Κεντρικό σώμα  
5. Δοχείο ανάμιξης 
6. Άγκιστρο ζύμης 
7. Αναδευτήρας 
8. Μίξερ 

 
 

 



Οδηγίες χρήσης  

 

Για να σηκώσετε τον περιστρεφόμενο βραχίονα της συσκευής, πιέστε το κουμπί απασφάλισης (2) προς τα κάτω, 

Αφαιρέστε το δοχείο ανάμειξης γυρίζοντας το δεξιόστροφα. 

Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα στο δοχείο ανάμειξης. 

Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα επιθυμητά συστατικά στο δοχείο ανάμιξης και σιγουρευτείτε ότι το δοχείο ανάμιξης έχει 

τοποθετηθεί με ασφάλεια πάνω στη συσκευή, γυρίζοντας το δεξιόστροφα.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Το συνολικό βάρος των συστατικών στο δοχείο δεν 

πρέπει να είναι πάνω από 4 κιλά σε περίπτωση μαλακής ζύμης, 3 Kg για σκληρές ζύμες, 

όπως πάστα πίτσας, και 2,5 κιλά για φρέσκα ζύμη. 

Χαμηλώστε το βραχίονα πιέζοντας τον προς τα κάτω. 

Συνδέστε την συσκευή στην πρίζα. 

Ενεργοποιήστε την συσκευή επιλέγοντας την ταχύτητα από το 1 ως το 6  χρησιμοποιώντας το κουμπί (3). Το 1 είναι η 

χαμηλότερη ρύθμιση ταχύτητας που συστήνουμε να ξεκινήσετε την ανάδευση και το 6 είναι η υψηλότερη ρύθμιση 

ταχύτητας.  

Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για περισσότερο από 20 λεπτά. 

Όταν τελειώσετε με την ανάμιξη, απενεργοποιήστε την συσκευή  και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα. 

Πιέστε τον βραχίονα προς τα κάτω και θα ελευθερωθεί. 

Το δοχείο ανάμιξης τώρα μπορεί να αφαιρεθεί γυρίζοντας το δεξιόστροφα. 

Αφαιρέστε το περιεχόμενο από το δοχείο ανάμιξης χρησιμοποιώντας μία σπάτουλα. 

Καθαρίστε την συσκευή όπως περιγράφεται στο Κεφ. Καθαρισμός και Φροντίδα. 

 

 

 

 

 

Τοποθέτηση εξαρτημάτων ανάμειξης 

 

Για να τοποθετήσετε τον αναδευτήρα, το άγκιστρο ζύμης και το μίξερ στο δοχείο ανάμιξης πιέστε και γυρίστε 

αριστερόστροφα. 

Για να τα αφαιρέσετε γυρίστε τα δεξιόστροφα. 

 

 

Χρήση των εξαρτημάτων ανάμειξης 

 

Άγκιστρο ζύμης(6): Όλοι οι τύποι ζύμης θα αναµειχθούν και ζυµωθούν γρήγορα χωρίς προσπάθεια. 

Αναδευτήρας(7): Ο αναδευτήρας είναι σχεδιασµένος για αποτέλεσµα καλύτερης ανάµειξης σε σύντοµο χρόνο. Ο 

αναδευτήρας είναι ειδικά κατάλληλος για την ανάµειξη, την ανάδευση και την πολτοποίηση. 

Μίξερ( 8): Το µίξερ είναι ιδανικό για το χτύπηµα αυγών, της κρέµας και των παρελκόμενων. Το σχήµα µπαλονιού 

προσθέτει περισσότερο αέρα στο µείγµα το οποίο δηµιουργεί µία ελαφριά µάζα αέρα. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το µίξερ 

για βαριά µείγµατα, για παράδειγµα ανάµειξη λίπους και ζάχαρης καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο µίξερ. 

 

 

Οι σωστές ρυθµίσεις ταχύτητας για τα εξαρτήµατα ανάµειξης 

Άγκιστρο ζύµης (6):   Ξεκινήστε στη θέση 1, µέγιστη αύξηση στη θέση 4. 

Σηµαντικό για τη δηµιουργία βαριάς ζύµης. Ποτέ µην υπερβαίνετε τις µέγιστες ποσότητες γιατί η συσκευή μπορεί να 

υπερθερμανθεί. Εάν ακούσετε ότι η συσκευή έχει προβλήµατα µε την ανάµειξη, απενεργοποιήστε τη και βγάλτε έξω τη 

µισή ζύµη. Αναµείξτε τη ζύµη2 φορές. Αρχικά, τοποθετήστε τα υγρά συστατικά στο δοχείο, είναι πιο εύκολη η ανάµειξη. 

Αναδευτήρας(7):  Μείγµα κέικ, ξεκινήστε στη θέση 5 και πολύ σταδιακά αυξήστε τη µέγιστη ταχύτητα στη θέση 6. 

Μίξερ( 8): Ξεκινήστε στη θέση 3 και πολύ σταδιακά αυξήστε τη µέγιστη ταχύτητα στη θέση 4. 

 
 
 
 

 



 

 

 

Καθαρισμός και φροντίδα  

 

Αφαιρέστε το φις ρευματοληψίας και αφήστε την συσκευή να κρυώσει. Καθαρίστε την συσκευή με ένα μαλακό ελαφρώς 

υγρό κομμάτι υφάσματος και όχι με χημικά . Κατόπιν στεγνώστε την συσκευή σχολαστικά.  

Προσέξτε να μην εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.  

Προσοχή: Οι λεπίδες είναι ιδιαίτερα κοφτερές , μην τις ακουμπήσετε. 

 

Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα ανάδευσης (Γάντζο, άγκιστρο ζύμωσης και αναδευτήρας Beater) 

στο πλυντήριο πιάτων. Υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης. 

 

 
Εγγύηση και εξυπηρέτηση πελάτη 

 

Η εγγύηση που σας παρέχουμε έχει χρονική διάρκεια 1 έτους από την στιγμή που αγοράσατε την συσκευή . Κατά την 

διάρκεια αυτής της περιόδου αναλαμβάνουμε την επισκευή της συσκευής εάν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε λανθασμένο 

τρόπο λειτουργίας της συσκευής από τον αγοραστή . Επίσης η εγγύηση παύει να ισχύει εάν η συσκευή επισκευασθεί από 

μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Το παρόν προϊόν δεν θεωρείται αστικό απόβλητο και η απόρριψη του πρέπει να γίνεται σε κάδους ανακύκλωσης. 


