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Οδηγίες ασφαλείας
1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την 
   συσκευή και κρατήστε  το φυλλάδιο για μελλοντική αναφορά.
2. Ελέγξτε αν η τάση που αναφέρεται πάνω στη συσκευή ανταποκρίνεται 
   στην τάση τις οικίας σας πριν τη συνδέσετε.
3. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, μη 
   βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.  Κατά την χρήση 
   της, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό επίβλεψη.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί 
   φθορά ή αν έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο.
6. Μην τοποθετείτε τα δάχτυλα σας ή άλλα αντικείμενα όπως μαλλιά, ρούχα
  κλπ.  κοντά στα κινούμενα μέρη της συσκευής.
7. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα  ή άλλες πηγές 
   θερμότητας.
8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε ή 
   πριν την καθαρίσετε. 
9. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
10. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.

Τρόπος χρήσης
1. Τοποθετήστε σε ένα δοχείο ανάμιξης τα συστατικά που επιθυμείτε .
2. Συνδέστε το καλώδιο στη πρίζα.
3. Τοποθετήστε το εξάρτημα ανάμιξης  μέσα στο μίγμα και πιέστε το πλήκτρο 
   που βρίσκεται στο άνω μέρος της συσκευής.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 1 λεπτό συνεχόμενης 
   χρήσης. Κάντε πάντα παύση 1 λεπτού ενδιάμεσα των χρήσεων.
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά την χρήση.

Καθαρισμός
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό.
Για να καθαρίσετε το εξάρτημα ανάμειξης, βυθίστε το σε ένα δοχείο με 
καθαρό νερό, λειτουργήστε την συσκευή για λίγα δευτερόλεπτα και έπειτα 
σκουπίστε με ένα στεγνό ή νωπό πανί.

Χρήσιμες συμβουλές
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για θρυμματισμό πάγου. Τοποθετήστε τα 
παγάκια στο ρόφημα μετά την ανάμιξη. 
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο ανάμιξης είναι αρκετά ψηλό.
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