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Υγιειν� διατροφ� και γε�ση
Εκσυγχρονιστετε για το καλ� τη� υγεα� σα�  
Καλ� διατροφ� δεν σηµανει µ�νο ποικιλα και ισορροπα στην δαιτα σα� αλλ� και φροντδα στην
επιλογ� σωστ�ν και υγιειν�ν προ��ντων.  
Ο τρ�πο� µαγειρ�µατ�� του� παζει πρωταρχικ� ρ�λο στην διατ�ρηση των διατροφικ�ν α�ι�ν και τη�
γε!ση�. Επειδ� �λε� οι συσκευ�� µαγειρικ�� δεν εναι διε� η �χει δηµιουργ�σει µια σειρ�
προ��ντων που εναι σχεδιασµ�να µε την φιλοσοφα ΥΓΙΕΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ & ΓΕΥΣΗ: /�υπνα προ��ντα
που διατηρο!ν την διατροφικ� α�α τη� τροφ�� και αναδεικν!ουν �λη τη γε!ση των υλικ�ν.

Σα� προσφ�ρει µοναδικ�� λ!σει�
Στι� επ�λ�ει� των διατροφικ�ν ε�ελ�εων, η επενδ!ει στην �ρευνα, εκσυγχρονζει την
παραγωγ� τη� και προσφ�ρει µοναδικ�� λ!σει� µε πλεονεκτ�µατα αποδεδειγµ�να απ� επιστηµονικ��
µελ�τε�.

Σα� ενηµερ�νει
Στο χ�ρο τη� διατροφ�� η �χει να επιδε�ει πρακτικ�� λ!σει� στην κουζνα προσφ�ροντ��
σα� ταχ!τητα, πρακτικ�τητα και ευχ�ριστη ατµ�σφαιρα στην προετοιµασα των γευµ�των σα�.
Μ�ρα µε την µ�ρα η σειρ� τη� 2 υγιειν� διατροφ� & γε!ση προσφ�ρει τι� υπηρεσε� τη� µε
στ�χο την διατροφικ� ισορροπα σε συνδυασµ� µε την γαστρονοµικ� απ�λαυση:
• διατηρ�ντα� τι� ιδι�τητε� των φυσικ�ν και βασικ�ν συστατικ�ν που εναι απαρατητα για τη

διατροφ� σα�,
• περιορζοντα� τη χρ�ση λιπαρ�ν υλικ�ν,
• ευνο�ντα� την επιστροφ� σε �εχασµ�νε� γε!σει� και αρ�µατα,
• µει�νοντα� τον χρ�νο που δαπαν�ται για την προετοιµασα εν�� γε!µατο�.
Στο πλασιο αυτ�� τη� σειρ�� προ��ντων, η φριτ�ζα σα� επιτρ�πει να ετοιµ�σετε 1 κιλ�
πραγµατικ� φρ�σκιε� πατ�τε� τηγανιτ�� µε �να κουταλ�κι απ� το λ�δι που προτιµ�τε!

∫ Kαλωσ�ρθατε στον κ�σµο τη� !
Μαγειρ�ψτε πραγµατικ�� λαχταριστ�� τηγανιτ�� πατ�τε� �τσι �πω�
σα� αρ�σουν!
Οι τηγανιτ�� πατ�τε� τη� εναι τραγαν�� ε�ωτερικ� και µαλακ�� στο εσωτερικ� του� χ�ρη
στην µοναδικ� πατενταρισµ�νη τεχνολογα: τον αναδευτ�ρα που απαλ� διαχ�ει το λ�δι και τον θερµ�
α�ρα. Επιλ��τε τα υλικ� τη� αρεσκεα� σα�: το δικ� σα� λ�δι, µπαχαρικ�, αρωµατικ� β�τανα και
καρυκε!µατα. Η θα ασχοληθε µε τα υπ�λοιπα.  

Μ�νο 3% λπο� * 1 κουτ. σο!πα� (14ml) λ�δι εναι αρκετ�
Μια κουταλι� σο!πα� λ�δι τη� επιλογ�� σα� εναι αρκετ� για να µαγειρ�ψετε 1 κιλ� πατ�τε�. Χ�ρη
στον ειδικ� δοσοµετρητ� που συνοδε!ει την �χετε την σωστ� ποσ�τητα λαδιο! που
χρει�ζεστε. 

*αντιστοιχε σε 1 κιλ� πατ�τε� µεγ�θου� 13Χ13 χιλ. που �χει µαγειρευτε µε 14ml ελει�λαδο.

Τηγανιτ�� πατ�τε� και �χι µ�νο!
Η σα� επιτρ�πει να µαγειρ�ψετε µια µεγ�λη ποικιλα συνταγ�ν.
• Εκτ�� απ� τι� τηγανιτ�� πατ�τε�, µπορετε να διαφοροποι�σετε την καθηµεριν�τητ� σα� µε

τραγανιστ� λαχανικ�, λεπτ�� φ�τε� τρυφερο! και ν�στιµου κρ�ατο�, τραγανιστ�� γαρδε� και
φρο!τα.

: η +
Σα� παρ�χεται �να βιβλιαρ�κι συνταγ�ν που �χουν δηµιουργ�σει οι

µεγαλ!τεροι Σεφ και διατροφολ�γοι µε την επιµ�λεια του Ηλα Μαµαλ�κη.
Σε αυτ�, θα βρετε πρωτ�τυπε� ιδ�ε� για πατ�τε� τηγανιτ��, λαχταριστ�

υγιειν� πι�τα και επιδ�ρπια.

• Η µαγειρε!ει ε�σου καλ� τα κατεψυγµ�να προ��ντα που προσφ�ρουν µια καλ�
εναλλακτικ� στα φρ�σκα προ��ντα. Οι συνταγ�� εναι πρακτικ��, διαφυλ�σσουν τι� θρεπτικ��
ιδι�τητε� και τη γε!ση των τροφ�ν.

GR
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Για να επιτ!χουν απολ!τω� οι συνταγ�� σα�,
η σα� συµβουλε!ει για

τα εδη πατ�τα� και λαδιο!.
Η πατ�τα: ισορροπα και καθηµεριν� απ�λαυση!
Η πατ�τα εναι πηγ� εν�ργεια� και περι�χει βιταµνε�. Oι πατ�τε� διαφ�ρουν σε µ�γεθο�, σχ�µα και
γε!ση αν�λογα µε την ποικιλα του�, την περιοχ� προ�λευση� και τι� κλιµατολογικ�� συνθ�κε�. Η κ�θε
ποικιλα πατ�τα� �χει διαφορετικ� µ�γεθο�, χρ�µα, χρ�νο συντ�ρηση� και τρ�πο µαγειρ�µατο�. Τα
αποτελ�σµατα του µαγειρ�µατο� µπορε να διαφ�ρουν αν�λογα µε την προ�λευση και την
εποχικ�τητα.

Τι ποικιλα να χρησιµοποι�σετε µε την ?
Σα� συνιστο!µε να χρησιµοποιετε, γενικ�, πατ�τε� ειδικ�� για τηγ�νισµα: σε πολλ�� περιπτ�σει� η
συγκεκριµ�νη πληροφορα αναγρ�φεται στη συσκευασα. Για τι� φρ�σκε� πατ�τε� που �χουν υψηλ�
περιεκτικ�τητα σε νερ�, σα� συνιστο!µε να τι� µαγειρε!ετε λγα παραπ�νω λεπτ�. Η επιτρ�πει
και το µαγερεµα τη� κατεψυγµ�νη� πατ�τα�. Επειδ� αυτο! του εδου� οι πατ�τε� εναι
προµαγειρεµ�νε�, δεν εναι απαρατητο να προσθ�σετε επιπλ�ον λ�δι.

Πο! διατηρεται η πατ�τα ?
Τα καλ!τερα σηµεα για να διατηρ�σετε τι� πατ�τε� εναι µια καλ� αποθ�κη, �να δροσερ� ντουλ�πι
(θερµοκρασα µετα�! 6 και 8EC), µακρι� απ� το φω�.

Π�� προετοιµ�ζεται η πατ�τα για την ?
Για να πετ!χετε τα καλ!τερα αποτελ�σµατα, θα πρ�πει να βεβαιωθετε �τι οι πατ�τε� δεν κολλ�νε µετα�!
του�. Γι' αυτ� το λ�γο, συνιστ�ται να πλ�νετε ολ�κληρε� τι� πατ�τε� µε �φθονο νερ� και µετ� να τι� κ�βετε
µε �να κοφτερ� µαχαρι � ειδικ� µηχ�νηµα κοπ��. Οι πατ�τε� θα πρ�πει να εναι παρ�µοιου µεγ�θου� �στε
να µαγειρευτο!ν οµοι�µορφα. Πλ!νετε τι� πατ�τε� µε καθαρ� κρ!ο νερ� προκειµ�νου να αφαιρ�σετε  τη
µ�γιστη ποσ�τητα αµ!λου. Στεγν�στε καλ� τι� πατ�τε�, χρησιµοποι�ντα� µια πολ! απορροφητικ�, εντελ��
στεγν� πετσ�τα. Οι πατ�τε� θα πρ�πει να εναι απολ!τω� στεγν�� προτο! τι� τοποθετ�σετε στην :
διαφορετικ� δεν θα γνουν τραγαν��. Για να ελ�γ�ετε αν εναι τελεω� στεγν�� ακουµπ�στε π�νω του� �να
χαρτ κουζνα�. Ο χρ�νο� µαγειρ�µατο� διαφ�ρει αν�λογα µε το β�ρο� τη� πατ�τα� και την ποσ�τητα.

Π�� κ�βεται η πατ�τα ?
Το µ�γεθο� τη� πατ�τα� επηρε�ζει το π�σο τραγαν�� θα γνουν οι πατ�τε�. Hσο πιο λεπτ�� εναι οι
πατ�τε� σα�, τ�σο πιο τραγαν�� θα εναι και το αντθετο, �σο πιο χοντρ�� εναι , τ�σο πιο µαλακ�� θα
εναι στο εσωτερικ�. Αν�λογα µε τι� προτιµ�σει� σα�, µπορετε να διαφοροποι�σετε τον τεµαχισµ� τη�
πατ�τα� και να προσαρµ�σετε τον χρ�νο µαγειρ�µατο�:

Λεπτ��: 8 x 8 mm / Κανονικ�� : 10 x 10 mm / Χοντρ�� : 13 x 13 mm

∆οκιµ�στε διαφορετικ� εδη λαδι�ν για την υγεα 
Μπορετε να αλλ�ζετε το εδο� λαδιο! αν�λογα µε τι� προτιµ�σει� σα� : µε 1 κουταλ�κι λ�δι
µαγειρε!ετε 1 κιλ� πατ�τε�. Συνιστο!µε να επιλ�γετε διαφορετικ� εδο� λαδιο! κ�θε φορ� που
µαγειρε!ετε. Με την , µπορετε να χρησιµοποι�σετε µια πολ! µεγ�λη ποικιλα λαδι�ν:
• Συνηθισµ�να λ�δια: ελαι�λαδο, ραφιν�λαιο, σπορ�λαιο, καλαµποκ�λαιο, φυστικ�λαιο, ηλι�λαιο,

σ�για*
• Λ�δια µε γε!σει�: αρωµατικ� L�tανα, σκ�ρδο, πιπερι�...
• Ειδικ� εδη: φουντο!κι, σουσ�µι*...(*µαγερεµα σ!µφωνα µε τον παρασκευαστ�)
Χ�ρη στην τεχνολογα 2µαγερεµα µε µα κουταλι� λ�δι2  �χετε µα ισορροπηµ�νη, υγιειν� και
θρεπτικ� διατροφ�.

: η +
Με την Actifry και το λ�δι τη� επιλογ�� σα�, οι πατ�τε� θα εναι

υψηλ�τηερη� θρεπτικ�� α�α�. Αν�λογα µε τι� προτιµ�σει� σα�, µπορετε να
προσθ�σετε 1 επιπλ�ον κουταλ�κι λ�δι για περισσ�τερη γε!ση αλλ� θα

αυ�ηθε η περιεκτικ�τητα σε λπο�.

Με την απολα!στε πιο γευστικ�� και πιο
υγιειν�� πατ�τε�, �τσι �πω� σα� αρ�σουν!

GR
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Σηµαντικ�� συστ�σει�
Οδηγε� ασφ�λεια�
• Για τη δικ� σα� ασφ�λεια, αυτ� η συσκευ� εναι σ!µφωνη µε τα πρ�τυπα

και του� κανονισµο!� που ισχ!ουν (Οδηγε� �σον αφορ� τη Χαµηλ�
τ�ση, την Ηλεκτροµαγνητικ� συµβατ�τητα, τα Υλικ� που βρσκονται σε
επαφ� µε τα τρ�φιµα, το Περιβ�λλον...).

• Ελ�γ�τε αν η τ�ση που αναγρ�φεται στην πλ�κα στοιχεων κατασκευ��
τη� συσκευ�� αντιστοιχε στην τ�ση του ηλεκτρικο! δικτ!ου σα�
(εναλλασσ�µενο ρε!µα).

• Λ�γω τη� ποικιλα� των προδιαγραφ�ν που ισχ!ουν, αν
χρησιµοποι�σετε τη συσκευ� σε χ�ρα διαφορετικ� απ� εκενη απ� την
οποα την αγορ�σατε, ζητ�στε να σα� την ελ�γ�ει ε�ουσιοδοτηµ�νο
κ�ντρο σ�ρβι� 

• Αυτ� το προ��ν προορζεται αποκλειστικ� για οικιακ� χρ�ση και σε καµα
περπτωση για επαγγελµατικ�. Σε περπτωση επαγγελµατικ�� χρ�ση� �
µη τ�ρηση� των οδηγι�ν χρ�ση� η εγγ!ηση δεν ισχ!ει. Στην περπτωση
αυτ� ο κατασκευαστ�� δε χορηγε εγγ!ηση και απαλλ�σσεται απ� κ�θε
ευθ!νη για ενδεχ�µενε� ζηµι��.

• ∆ιαβ�στε προσεκτικ� τι� οδηγε� και φυλ��τε τι� επιµελ��.

Σ!νδεση µε το ηλεκτρικ� ρε!µα
• Μην χρησιµοποιετε τη συσκευ� ε�ν η συσκευ� � το καλ�δι� τη� �χουν

π�θει κ�ποια βλ�βη � ε�ν η συσκευ� �χει π�σει κ�τω � ε�ν δεν
λειτουργε σωστ�. Σε κ�θε µα απ� αυτ�� τι� περιπτ�σει� η συσκευ�
πρ�πει να σταλε σε κ�ποιο ε�ουσιοδοτηµ�νο κ�ντρο service
προκειµ�νου να αποφευχθε κ�θε κνδυνο�. 

• Μην χρησιµοποιετε προ�κταση καλωδου. Ε�ν αυτ� εναι αναγκαο
βεβαιωθετε �τι εναι σε τ�λεια κατ�σταση, �τι �χει πρζα µε γεωση και
�τι αντιστοιχε στην τ�ση του ηλεκτρικο! δικτ!ου σα�. 

• Ε�ν το καλ�διο τροφοδοσα� π�θει κ�ποια βλ�βη, η αντικατ�στασ� του
θα πρ�πει να γνεται απ� τον κατασκευαστ� κ�ποιου ε�ουσιοδοτηµ�νου
κ�ντρου service προκειµ�νου να αποφευχθε κ�θε κνδυνο�. Μην
προσπαθ�σετε να αποσυναρµολογ�σετε µ�νοι σα� τη συσκευ�.

• Μην αφ�νετε το καλ�διο τροφοδοσα� να κρ�µεται.
• Μην βγ�ζετε τη συσκευ� απ� την πρζα τραβ�ντα� το καλ�διο
• Π�ντα να βγ�ζετε τη συσκευ� απ� την πρζα µετ� απ� κ�θε χρ�ση, κατ�

τη µετακνησ� τη� και πριν απ� τον καθαρισµ� τη�.

Χρ�ση
• Τοποθετ�στε τη συσκευ� σε µα επιφ�νεια σταθερ�, ανθεκτικ� στη

θερµ�τητα και αποφ!γετε την επαφ� τη� µε νερ�.
• Μην αφ�νετε τη συσκευ� σα� να λειτουργε χωρ� επβλεψη 
• Η παρο!σα συσκευ� δεν �χει προβλεφθε για χρ�ση απ� �τοµα

(συµπεριλαµβανοµ�νων των παιδι�ν) των οποων οι σωµατικ��,
αισθητηριακ�� � διανοητικ�� ικαν�τητε� εναι περιορισµ�νε� � �τοµα
που στερο!νται εµπειρα� � γν�ση�, εκτ�� ε�ν µπορο!ν να ωφεληθο!ν,
µ�σω εν�� ατ�µου που εναι υπε!θυνο για την ασφ�λει� του�, απ� την
επβλεψη � προηγο!µενε� οδηγε� αναφορικ� µε τη χρ�ση τη�
συσκευ��. 

• Τα παιδι� πρ�πει να βρσκονται υπ� επβλεψη προκειµ�νου να
διασφαλιστε �τι δεν θα χρησιµοποι�σουν τη συσκευ� ω� παιχνδι. 
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• Η θερµοκρασα των επιφανει�ν µπορε εναι αυ�ηµ�νη κατ� την �ρα
λειτουργα� τη� συσκευ��, γεγον�� το οποο µπορε να προκαλ�σει
εγκα!µατα. Μην αγγζετε τι� ζεστ�� επιφ�νειε� τη� συσκευ�� (καπ�κι,
εµφαν� µεταλλικ� µ�ρη...)

• Μην λειτουργετε τη συσκευ� κοντ� σε ε!φλεκτα υλικ� (περσδε�,
κουρτνε�...), ο!τε κοντ� σε πηγ� ε�ωτερικ�� θερµ�τητα� (σ�µπα
υγραερου, µ�τια ηλεκτρικ�� κσυζνα�...)

• Σε περπτωση πυρκαγι��, µην δοκιµ�σετε να σβ�σετε τι� φλ�γε� µε
νερ�. Κουκουλ�στε τι� φλ�γε� µε �να υγρ� παν.

• Μην µετακινετε τη συσκευ� �ταν περι�χει ζεστ�� τροφ��.
• Μην βυθζετε ποτ� τη συσκευ� µ�σα σε νερ�.

Μαγερεµα
• Η συγκεκριµ�νη συσκευ� δεν εναι κατ�λληλη για την παρασκευ� υγρ�ν

πι�των (σο!πε�...).
• Ποτ� µην β�ζετε τη συσκευ� να λειτουργ�σει �δεια.
• Ποτ� µην υπερφορτ�νετε τον κ�δο µαγειρ�µατο�. Να σ�βεστε τι�

συνιστ�µενε� ποσ�τητε�.

1. ∆ροσερ� λαβ� καπακιο!
2. ∆ιαφαν�� καπ�κι
3. Εγκοπ� σ!νδεση� 2 αποσ!νδεση�

καπακιο!
4. Κουταλ�κι 2 δοσοµετρητ��
5. Ασφ�λιση/ απασφ�λιση του αναδευτ�ρα
6. /νδει�η µ�γιστη� ποσ�τητα� (µ�νο για τι�

τηγανιτ�� πατ�τε�)
7. Αναδευτ�ρα�
8. Αποσπ�µενο� κ�δο�

9. Κουµπ απασφ�λιση� χερουλιο!
10. Χερο!λι αποσπ�µενου κ�δου
11. Β�ση
12. Αποσπ�µενο φλτρο
13. Κουµπι� ανογµατο� καπακιο!
14. Χρονοδιακ�πτη�
15. ∆ιακ�πτη� ON/OFF 

(On = �ναρ�η, Off = πα!ση)
16. Κουµπ ελ�γχου χρονοδιακ�πτη
17. Αποσπ�µενο� πνακα� ελ�γχου

(πρ�σβαση  στη θ�κη τη� µπαταρα�)

Περιγραφ�

Αφαιρ�στε �λα τα
αυτοκ�λλητα και τα
υλικ� συσκευασ�α�.
Μην βυθ�ζετε ποτ� τη
συσκευ� µ�σα σε
νερ�.

Για καλ�τερα
αποτελ�σµατα κατ�
την πρ"τη χρ�ση, σα�
συµβουλε�ουµε να
µαγειρ�ψετε µε την
καινο�ρια σα�
συσκευ� για
τουλ�χιστον 30 λεπτ�.

Γρ�γορη προετοιµασα
Πριν απ� την πρ�τη χρ�ση
• Για να ανο�ετε το καπ�κι πι�στε �να απ� τα κουµπι� ανογµατο�

καπακιο! (12) 2 εικ�να 1 και για να το αφαιρ�σετε ανασηκ�στε την
εγκοπ� σ!νδεση� 2 αποσ!νδεση� % εικ�να 2.

• Βγ�λτε το κουταλ�κι 2 δοσοµετρητ�.
• Ανασηκ�στε το χερο!λι του αποσπ�µενου κ�δου οριζ�ντια �ω� �του

ακουστε �να "ΚΛΙΚ",
• Βγ�λτε τον αποσπ�µενο κ�δο% εικ�να 3.
• Για να αφαιρ�σετε τον αναδευτ�ρα, ανασηκ�στε τον µοχλ� 2χρ�µατο�

ανοιχτο! γκρι2 που βρσκεται στο π�νω µ�ρο� του αναδευτ�ρα. Ο
αντχειρα� θα πρ�πει να κρατ�ει το π�νω µ�ρο� του αναδευτ�ρα και ο
δεκτη� και το µεσαο δ�κτυλο θα πρ�πει να εναι στα κ�τω µ�ρη του
µοχλο!. Ανασηκ�στε τον µοχλ� του αναδευτ�ρα χρησιµοποι�ντα� τα
δ�χτυλ� σα� για να τον απασφαλσετε % εικ�να 4a.

• Hλα τα αποσπ�µενα µ�ρη πλ�νονται στο πλυντ�ριο πι�των % εικ�να 5
� µπορο!ν να καθαριστο!ν µε �να λειαντικ� σφουγγ�ρι και υγρ�
απορρυπαντικ� πι�των.

• Καθαρστε τη β�ση τη� συσκευ�� µε �να υγρ� σφουγγ�ρι και υγρ�
απορρυπαντικ� πι�των.

GR
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• Για να τοποθετ�σετε τον αναδευτ�ρα, ανασηκ�στε τον µοχλ� 2
χρ�µατο� ανοιχτο! γκρι2 και µετ� τοποθετ�στε τον αναδευτ�ρα στη
µ�ση του κ�δου και πι�στε τον µοχλ� ασφ�λιση� προ� τα κ�τω %
εικ�να 4b.

• Κατ� την πρ�τη χρ�ση, µπορε να εµφανισθε οσµ� η οποα �µω� δεν
εναι βλαβερ�. 

Αυτ� το φαιν�µενο, το οποο δεν �χει καµα συν�πεια για τη χρ�ση τη�
συσκευ��, θα ε�αλειφθε γρ�γορα.

Προετοιµασα των τροφ�ν
• Τοποθετ�στε τι� τροφ�� στον αποσπ�µενο κ�δο και σεβαστετε τη

µ�γιστη ποσ�τητα (βλ�πε πνακα ψησµατο� σελ. 31 �ω� 33).
• Προσθ�στε το λ�δι χρησιµοποι�ντα� τον δοσοµετρητ� % εικ�να 7

(βλ�πε πνακα ψησµατο� σελ. 31 �ω� 33).
• Απασφαλστε το χερο!λι και κατεβ�στε το τελεω� στη θ�ση του

% εικ�να 8.
• Κλεστε το καπ�κι % εικ�να 9.

Μαγερεµα
Ορισµ�� χρ�νου µαγειρ�µατο� 
• Ρυθµστε τον χρ�νο πι�ζοντα� το κουµπ του χρονοδιακ�πτη % εικ�να

10. Κρατ�στε το πατηµ�νο µ�χρι να εµφανισθε ο επιθυµητ�� χρ�νο�
µαγειρ�µατο� (βλ�πε πνακα ψησµατο� σελ. 31 �ω� 33).

• Απελευθερ�στε. Ο επιλεγµ�νο� χρ�νο� εµφανζεται και �εκιν� η
αντστροφη µ�τρηση.

• Σε περπτωση σφ�λµατο�, για να σβ�σετε τον επιλεγµ�νο χρ�νο,
κρατ�στε το κουµπ πατηµ�νο για 2 δευτερ�λεπτα και επιλ��τε και π�λι
τον χρ�νο.

Ξεκιν�ντα� το µαγερεµα 
• Πατ�στε τον διακ�πτη ON/OFF. Ξεκιν� το µαγερεµα χ�ρη στην

κυκλοφορα θερµο! α�ρα στην εστα ψησµατο� % εικ�να 11.

Αφαρεση των τροφ�ν

Για τι� τηγανιτ��
πατ�τε�, ποτ� µην
&επερν�τε το µ�γιστο
επ�πεδο που
αναγρ�φεται στον
αποσπ"µενο
αναδευτ�ρα % εικ�να
6. Μην αφ�νετε το
κουταλ�κι %
δοσοµετρητ� µ�σα
στον αποσπ"µενο
κ�δο.

Προσοχ�: ο
χρονοδιακ�πτη�
επισηµα�νει το τ�λο�
του χρ�νου
ψησ�µατο�, αλλ� δεν
απενεργοποιε� τη
συσκευ�.

Μ�λι� ανο�&ετε το
καπ�κι, η συσκευ�
σταµατ� να
λειτουργε�.

Για να αποφ�γετε
οποιονδ�ποτε κ�νδυνο
εγκα�µατο�, µην
αγγ�ζετε το καπ�κι
π�ραν τη� δροσερ��
λαβ�� που �χει
προβλεφθε� γι' αυτ�ν
τον σκοπ� % Εικ�να 9.

• Μ�λι� ολοκληρωθε το µαγερεµα, ηχε ο χρονοδιακ�πτη�. Σταµατ�στε
την ηχητικ� �νδει�η πατ�ντα� το κουµπ % εικ�να 12.

• Απενεργοποι�στε τη συσκευ� πατ�ντα� τον διακ�πτη ON/OFF % εικ�να
13 και ανο�τε το καπ�κι % εικ�να 1.

• Ανασηκ�στε το χερο!λι και βγ�λτε τον αποσπ�µενο κ�δο% εικ�να 14
και σερβρετε!
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Οι χρ�νοι µαγειρ�µατο�.

Οι χρ�νοι µαγειρ�µατο� δδονται ενδεικτικ�. Μπορε να διαφ�ρουν αν�λογα µε την εποχικ�τητα των
τροφ�ν, το µ�γεθ�� του�, τι� ιδι�τητ�� του�, το γο!στο του καθεν�� και την τ�ση του ηλεκτρικο!
δικτ!ου. Η ποσ�τητα λαδιο! που επισηµανεται µπορε να αυ�ηθε αν�λογα µε τα γο!στα και τι�
αν�γκε� σα�. Ε�ν επιθυµετε ακ�µη πιο τραγαν�� τηγανιτ�� πατ�τε�, µπορετε να προσθ�σετε µερικ�
ακ�µη λεπτ� στο ψ�σιµο.

Πατ�τε�

ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ∆Ι
ΧΡΟΝΟΣ

ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Πατ�τε� τηγανιτ��
συνηθισµ�νο µ�γεθο�

13 mm x13 mm

Φρ�σκιε� 1000 γραµµ�ρια 1 κουταλ�κι λ�δι 40 2 45 λεπτ�

Φρ�σκιε� 750 γραµµ�ρια 3/4 κουταλ�κι λ�δι 35 2 37 λεπτ�

Φρ�σκιε� 500 γραµµ�ρια 1/2 κουταλ�κι λ�δι 28 2 30 λεπτ�

Φρ�σκιε� 250 γραµµ�ρια 1/4 κουταλ�κι λ�δι 24 2 26 λεπτ�

Πατ�τε�
τεµαχισµ�νε� στα 4

Φρ�σκιε� 1000 γραµµ�ρια 1 κουταλ�κι λ�δι 40 2 42 λεπτ�

Κατεψυγµ�νε� 750 γραµµ�ρια Χωρ� λ�δι 14 2 16 λεπτ�

Ροδοτηγανισµ�νε�
πατ�τε�

Φρ�σκιε� 1000 γραµµ�ρια 1 κουταλ�κι λ�δι 40 2 42 λεπτ�

Κατεψυγµ�νε� 750 γραµµ�ρια Χωρ� λ�δι 30 2 32 λεπτ�

Παραδοσιακ��
τηγανιτ�� πατ�τε�

Κατεψυγµ�νε� 2
ειδικ�� µ�νο για

τηγ�νισµα

750 γραµµ�ρια συνηθισµ�νο
µ�γεθο� Χωρ� λ�δι 35 2 40 λεπτ�

Κατεψυγµ�νε� 2
κατ�λληλε� για

φο!ρνο και γκριλ
(και για τηγ�νισµα)  

750 γραµµ�ρια λεπτ� µ�γεθο�
10 mm x10 mm Χωρ� λ�δι 30 2 32 λεπτ�

500 γραµµ�ρια 
8 mm 8 mm Χωρ� λ�δι 25 2 27 λεπτ�

ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ∆Ι
ΧΡΟΝΟΣ

ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Κολοκυθ�κια Φρ�σκα σε φ�τε� 750 γραµµ�ρια 1 κουταλ�κι λ�δι + 150ml νερ� 25 2 35 λεπτ�

Πιπερι�� Φρ�σκε� σε
φ�τε� 650 γραµµ�ρια 1 κουταλ�κι λ�δι + 150ml νερ� 20 2 25 λεπτ�

Μανιτ�ρια Φρ�σκα σε
κοµµατ�κια 650 γραµµ�ρια 1 κουταλ�κι λ�δι 12 2 15 λεπτ�

Ντοµ�τε� Φρ�σκιε� σε
κοµµατ�κια 650 γραµµ�ρια 1 κουταλ�κι λ�δι + 150ml νερ� 10 2 15 λεπτ�

Κρεµµ!δια Φρ�σκα σε
ροδ�λε� 500 γραµµ�ρια 1 κουταλ�κι λ�δι 15 2 25 λεπτ�

Zλλα λαχανικ�

GR
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Κρ�ατα 2 Πουλερικ�
Για να δ�σετε γε!ση στα κρ�ατ� σα�, µη διστ�σετε να ανακατ�ψετε µπαχαρικ� µε το λ�δι (π�πρικα,
κ�ρι, β�τανα ε�οχ��, θυµ�ρι, δ�Φνη...)

Ψ�ρια 2 Οστρακοειδ�

ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ∆Ι
ΧΡΟΝΟΣ

ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Μπουκι��
κοτ�πουλου

Φρ�σκιε� 750 γραµµ�ρια Χωρ� λ�δι 18 2 20 λεπτ�

Κατεψυγµ�νε� 750 γραµµ�ρια Χωρ� λ�δι 18 2 20 λεπτ�

Κατεψυγµ�νε� 12 γραµµ�ρια (160γρ) Χωρ� λ�δι 12 2 15 λεπτ�

Μπο!τι κοτ�πουλου Φρ�σκιε� 4 �ω� 6 Χωρ� λ�δι 30 2 32 λεπτ�

Φτερο!γε� Φρ�σκιε� 2 Χωρ� λ�δι 30 2 35 λεπτ�

Φιλ�τα κοτ�πουλου
(χωρ� κ�καλο) Φρ�σκα 6 φιλ�τα (περπου 750

γραµµ�ρια) Χωρ� λ�δι 10 2 15 λεπτ�

Spring Rolls Φρ�σκα 4 �ω� 8 µικρ� 1 κουταλ�κι λ�δι 10 2 12 λεπτ�

Κοµµατ�κια αρνιο! Φρ�σκα  (2.5 23 εκ
π�χο�) 2 �ω� 6 Χωρ� λ�δι 20 2 25 λεπτ�

Κοµµατ�κια χοιριν� Φρ�σκα (2.5 23 εκ
π�χο�) 2 �ω� 3 Χωρ� λ�δι 18 2 23 λεπτ�

Χοιριν�� µπριζ�λε� Φρ�σκιε� 2 �ω� 6 κοµµ�τια 1 κουταλ�κι λ�δι 12 2 15 λεπτ�

Λουκ�νικα Φρ�σκα 4 �ω� 8 (τσιµπηµ�να) Χωρ� λ�δι 10 2 12 λεπτ�

Bοδιν� φιλ�το
Φρ�σκο (Κιλ�το �

κ�ντρα φιλ�το
π�χου� 1 εκ.)

600 γραµµ�ρια Χωρ� λ�δι 8 2 10 λεπτ�

Κεφτεδ�κια Φρ�σκα 12 κεφτεδ�κια Χωρ� λ�δι 18 2 20 λεπτ�

ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ∆Ι
ΧΡΟΝΟΣ

ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Κροκ�τε� γαρδα� Κατεψυγµ�νε� 18 τεµ�χια (280 γραµµ�ρια) Χωρ� λ�δι 10 λεπτ�

Bατραχ�ψαρο Φρ�σκο
τεµαχισµ�νο 500 γραµµ�ρια 1 κουταλ�κι λ�δι 20 2 22 λεπτ�

Γαρδε� Μαγειρεµ�νε� 400 γραµµ�ρια Χωρ� λ�δι 10 2 12 λεπτ�

Μεγ�λε� 2 Jumbo
γαρδε�

Κατεψυγµ�νε� 2
�επαγωµ�νε� 300 γραµµ�ρια (16 τεµ�χια) Χωρ� λ�δι 12 2 14 λεπτ�
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Επιδ�ρπια

ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ∆Ι
ΧΡΟΝΟΣ

ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Μπαν�νε�
σε ροδ�λε� 500 γραµµ�ρια

(5 µπαν�νε�)

1 κουταλ�κι λ�δι 
+ 1 κουταλ�κι µα!ρη

ζ�χαρη
4 2 6 λεπτ�

σε αλουµιν�χαρτο 2 µπαν�νε� Χωρ� λ�δι 20 2 25 λεπτ�

Κερ�σια ολ�κληρα �ω�
1000 γραµµ�ρια

1 κουταλ�κι λ�δι 
+ 1 �ω� 2 κουταλ�κια

ζ�χαρη
12 2 15 λεπτ�

Φρ�ουλε� κοµµ�νε� στα
τ�σσερα

�ω�
1000 γραµµ�ρια

1 �ω� 2 κουταλ�κια
ζ�χαρη 5 2 7 λεπτ�

Μ�λα κοµµ�να σε
κοµµατ�κια 3 1 κουταλ�κι λ�δι 

+ 2 κουταλ�κια ζ�χαρη 10 2 12 λεπτ�

Αχλ�δια κοµµ�να σε
κοµµατ�κια

�ω�
1000 γραµµ�ρια

1 �ω� 2 κουταλ�κια
ζ�χαρη 8 2 12 λεπτ�

Αναν�� κοµµ�νο� σε
κοµµατ�κια 1 1 �ω� 2 κουταλ�κια

ζ�χαρη 8 2 12 λεπτ�

Κατεψυγµ�να τρ�φιµα

ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ∆Ι
ΧΡΟΝΟΣ

ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Τουρλο! Κατεψυγµ�νο 750 γραµµ�ρια Χωρ� λ�δι 202 22 λεπτ�

Τηγανι� χωρι�τικη Κατεψυγµ�νη 750 γραµµ�ρια Χωρ� λ�δι 25 2 30 λεπτ�

Τηγανι� αν�µικτων
λαχανικ�ν Κατεψυγµ�νη 750 γραµµ�ρια Χωρ� λ�δι 20 2 25 λεπτ�

Ζυµαρικ� καρµπον�ρα Κατεψυγµ�να 750 γραµµ�ρια Χωρ� λ�δι 15 2 20 λεπτ�

Πα�για Κατεψυγµ�νη 650 γραµµ�ρια Χωρ� λ�δι 15 2 20 λεπτ�

Ρ!ζι Καντον� Κατεψυγµ�νο 650 γραµµ�ρια Χωρ� λ�δι 15 2 20 λεπτ�

Τσλι κον κ�ρνε Κατεψυγµ�νο 750 γραµµ�ρια Χωρ� λ�δι 12 2 15 λεπτ�

GR
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Μερικ�� συµβουλ�� ... 
• Μην προσθ�τετε αλ�τι στι� πατ�τε� �ταν βρσκονται στον αποσπ�µενο

κ�δο. Β�λτε αλ�τι µετ� το τ�λο� µαγειρ�µατο�, αφο! βγ�λετε τι�
πατ�τε� απ� τον κ�δο.

• Hταν προσθ�τετε µπαχαρικ� και µυρωδικ� ανακατ�ψτε τα µε λγο λ�δι
� κ�ποιο �λλο υγρ� για να µην διασκορπιστο!ν στον κ�δο λ�γω του
α�ρα.

• Υπ�ρχει περπτωση τα �ντονα χρωµατιστ� µπαχαρικ� να αφ�σουν �να
ελαφρ! χρ�µα στον αναδευτ�ρα � στη συσκευ�: αυτ� εναι
φυσιολογικ�.

• Για καλ!τερα αποτελ�σµατα, φροντστε το σκ�ρδο να εναι κοµµ�νο σε
πολ! µικρ� κοµµατ�κια 2 και �χι λιωµ�νο2 για να µην κολλ�σει τον
αναδευτ�ρα

• Hταν χρησιµοποιετε κρεµµ!δια στι� συνταγ�� σα� µαγειρε!ονται
καλ!τερα ε�ν εναι κοµµ�να σε λεπτ�� ροδ�λε� παρ� ψιλοκοµµ�να.
Β�λτε πρ�τα τα κρεµµ!δια στον κ�δο �εχωριστ� απ� τα υπ�λοιπα υλικ�
και φροντστε να εναι οµοι�µορφα στον κ�δο.
(tm)τι� περιπτ�σει� που µαγειρε!ετε πουλερικ� � κρ�α�, διακ�ψτε τη
λειτουργα τη� συσκευ�� και κινεστε τον κ�δο µα � δ!ο φορ�� κατ� την
δι�ρκεια µαγειρ�µατο� �στε να µην �εραθε το π�νω µ�ρο� των τροφ�ν
και να µαγειρευτο!ν οµοι�µορφα.

• Τεµαχστε τα λαχανικ� σε κοµµατ�κια για να µαγειρευτο!ν καλ� 
• Αυτ� η συσκευ� δεν εναι κατ�λληλη για συνταγ�� υψηλ��

περιεκτικ�τητα� σε υγρ� (σο!πε�,σ�λτσε� ...) 

Ευκολα στο καθ�ρισµα
Καθαρισµ�� τη� συσκευ�� 
• Αφ�στε τη συσκευ� να κρυ�σει εντελ�� πριν τον καθαρισµ�.
• Ανο�τε το καπ�κι % εικ�να 1 και ανασηκ�στε την εγκοπ� σ!νδεση� 2

αποσ!νδεση� καπακιο! για να αφαιρ�σετε το καπ�κι % εικ�να 2.
• Ανασηκ�στε το χερο!λι του αποσπ�µενου κ�δου οριζ�ντια �ω� �του

ακουστε �να "ΚΛΙΚ", �στε να αφαιρ�σετε τον κ�δο % εικ�να 3.
• Για να αφαιρ�σετε τον αναδευτ�ρα, ανασηκ�στε τον µοχλ� % εικ�να

4a.
• Αφαιρ�στε και καθαρστε το φλτρο % εικ�να 3.
• Hλα τα αποσπ�µενα ε�αρτ�µατα πλ�νονται στο πλυντ�ριο πι�των %

εικ�να 5 � µπορο!ν να πλυθο!ν µε �να λειαντικ� σφουγγ�ρι και υγρ�
απορρυπαντικ� πι�των.

• Καθαρστε το σ�µα τη� συσκευ�� µε �να υγρ� σφουγγ�ρι και υγρ�
απορρυπαντικ� πι�των.

• Στεγν�στε επιµελ�� προτο! τοποθετ�σετε τα µ�ρη στη θ�ση του�.
• Η συσκευ� εναι ε�οπλισµ�νη µε αποσπ�µενο κ�δο: Το µα!ρισµα και οι

χαρακι�� που µπορε να εµφανιστο!ν µετ� απ� µακρ� χρ�ση δεν
αποτελο!ν πρ�βληµα.

• Εγγυ�µαστε �τι ο αποσπ�µενο� κ�δο� ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ για τα υλικ� που �ρχονται σε επαφ� µε τα τρ�φιµα.

Μην βουλι�ζετε ποτ�
τη συσκευ� στο νερ�.
Μην χρησιµοποιε�τε
ισχυρ� � λειαντικ�
προ*�ντα καθαρισµο�.

Πλ�νετε το
αποσπ"µενο φ�λτρο.

Για να διατηρ�σετε για
µεγαλ�τερο χρονικ�
δι�στηµα τι� ιδι�τητε�
του κ�δου σα�, µην
χρησιµοποιε�τε καν�να
µεταλλικ� εργαλε�α
για να σερβ�ρετε
φαγητ�.
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Η συσκευ� δεν λειτουργε Η συσκευ� δεν εναι καλ�
συνδεδεµ�νη στην πρζα

Bεβαιωθετε �τι η συσκευ� εναι
σωστ� συνδεδεµ�νη στην πρζα.

∆εν �χετε ακ�µη πατ�σει τον
διακ�πτη ON/OFF.

Πατ�στε τον διακ�πτη ON/OFF.

Πατ�σατε τον διακ�πτη ON/OFF,
αλλ� η συσκευ� δεν λειτουργε.

Κλεστε το καπ�κι.

Τα µοτ�ρ περιστρ�φονται, αλλ� η
συσκευ� δεν θερµανεται.

Πηγανετε τη συσκευ� σε �να
Ε�ουσιοδοτηµ�νο Κ�ντρο Σ�ρβι�.

Ο αναδευτ�ρα� δεν
περιστρ�φεται.

Bεβαιωθετε �τι εναι σωστ�
τοποθετηµ�νο�, διαφορετικ�
πηγανετε τη συσκευ� σε �να
Ε�ουσιοδοτηµ�νο Κ�ντρο Σ�ρβι�.

Ο αναδευτ�ρα� δεν εναι
σταθερ�� στη θ�ση του.

Ο αναδευτ�ρα� δεν �χει
ασφαλσει.

Ελ�γ�τε ε�ν ο µοχλ�� του
αναδευτ�ρα εναι καλ� πιεσµ�νο�
µ�χρι κ�τω. 

Το µαγερεµα των τροφ�ν δεν
εναι
οµοιογεν��.

∆εν �χετε χρησιµοποι�σει τον
αναδευτ�ρα.

Τοποθετ�στε τον στη θ�ση του.

Οι τροφ�� δεν εναι κοµµ�νε� σε
σωστ� µ�γεθο� 2 π�χο�.

Κ�ψτε τι� τροφ�� στο ιδανικ�
µ�γεθο�.

Οι τηγανιτ�� πατ�τε� δεν εναι
κοµµ�νε� σε σωστ� µ�γεθο� 2
π�χο�.

Κ�ψτε τι� τηγανιτ�� πατ�τε� �λε�
στο διο µ�γεθο�.

Ο αναδευτ�ρα� εναι σωστ�
τοποθετηµ�νο�, αλλ� δεν
περιστρ�φεται. 

Bεβαιωθετε �τι ο αναδευτ�ρα�
εναι καλ� τοποθετηµ�νο�. Ε�ν
ε�ακολουθε να µην
περιστρ�φεται, πηγανετε τη
συσκευ� σε �να Ε�ουσιοδοτηµ�νο
Κ�ντρο Σ�ρβι�.

Οι τηγανιτ�� πατ�τε� δεν εναι
αρκετ� τραγαν��.

∆εν χρησιµοποιετε πατ�τε�
ειδικ�� για τηγ�νισµα.

Επιλ��τε πατ�τε� ειδικ�� για
τηγ�νισµα.

Οι πατ�τε� δεν �χουν πλυθε και
στεγν�σει επαρκ��.

Πλ!νετε, καθαρστε και στεγν�στε
καλ� τι� πατ�τε� πριν το
µαγερεµα. 

Οι πατ�τε� εναι πολ! χοντρ��. Κ�ψτε τι� πιο λεπτ��. Το µ�γιστο
µ�γεθο� εναι 13mmX13mm.

∆εν υπ�ρχει αρκετ� λ�δι. Αυ��στε την ποσ�τητα του λαδιο!
(βλ�πε πνακα ψησµατο� σελ. 31
�ω� 33).

Το φλτρο �χει µπουκ�σει. Πλ!νετε το αποσπ�µενο φλτρο.

Οι πατ�τε� διαλ!ονται κατ� τη
δι�ρκεια του ψησµατο�.

/χετε χρησιµοποι�σει πατ�τε� που
δεν εναι �ριµε�.

Μει�στε την ποσ�τητα των
πατατ�ν στα 750 γραµµ�ρια και
προσαρµ�στε τον χρ�νο
µαγειρ�µατο�.

Οι τροφ�� παραµ�νουν στο χελο�
του τηγανιο!.

Ο κ�δο� εναι υπερφορτωµ�νο� µε
υλικ�.

Ακολουθεστε τι� ποσ�τητε� που
επισηµανονται στον πνακα
ψησµατο�.

Υγρ� ψησµατο� �χουν στ��ει στη
β�ση τη� συσκευ��.

∆εν �χει τοποθετηθε σωστ� ο
αναδευτ�ρα� � το λαστιχ�κι του
εναι ελαττωµατικ�.

Bεβαιωθετε �τι ο αναδευτ�ρα�
εναι σωστ� τοποθετηµ�νο�. Ε�ν το
πρ�βληµα παραµ�νει, πηγανετε τη
συσκευ� σε �να Ε�ουσιοδοτηµ�νο
Κ�ντρο Σ�ρβι�.

ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Μερικ�� συµβουλ�� σε περπτωση δυσκολι�ν... 
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Ο χρονοδιακ�πτη� δεν λειτουργε. Η µπαταρα �χει ε�αντληθε. Αλλ��τε την µπαταρα (βλ�πε
εικ�να 15).

Ο αναδευτ�ρα� σταµατ� να
περιστρ�φεται κατ� την δι�ρκεια
µαγειρ�µατο�.

Ο αναδευτ�ρα� δεν �χει
τοποθετηθε σωστ�.

Χρησιµοποι�ντα� �να γ�ντι πι�στε
τον αναδευτ�ρα προ� τα κ�τω
µ�χρι να εφαρµ�σει καλ�. Ε�ν π�λι
δεν λειτουργε πηγανετε τη
συσκευ� σε �να Ε�ουσιοδοτηµ�νο
Κ�ντρο Σ�ρβι�.

Η συσκευ� κ�νει πολ! θ�ρυβο. Υποψι�ζεστε ανωµαλα στη
λειτουργα των µοτ�ρ τη�
συσκευ��. 

Πηγανετε τη συσκευ� σε �να
Ε�ουσιοδοτηµ�νο Κ�ντρο Σ�ρβι�.

ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Α� συµβ�λλουµε κι εµε� στην προστασα του
περιβ�λλοντο� !

Αυτ� η συσκευ� χρησιµοποιε εππεδη µπαταρα 2 L1154.
• Για να την αλλ��ετε: ανο�τε τον πνακα ελ�γχου, αφαιρ�στε το κ�λυµµα

τη� µπαταρα� και κατ�πιν την µπαταρα % εικ�να 15. Για λ�γου�
σεβασµο! προ� το περιβ�λλον, µην πετ�τε τι� χρησιµοποιηµ�νε�
µπαταρε� µαζ µε τα οικιακ� απορρµµατα, αλλ� µεταφ�ρετ� τι� στα
σηµεα συλλογ�� που προορζονται για αυτ�ν τον σκοπ�.

• Εισ�γετε µια ν�α µπαταρα, τοποθετ�στε και π�λι το κ�λυµµα τη�
µπαταρα� και κλεστε τον πνακα ελ�γχου.

Η συσκευ� σα� περι�χει πολλ� α�ιοποι�σιµα � ανακυκλ�σιµα υλικ�.
� Παραδ�στε τη παλι� συσκευ� σα� σε κ�ντρο διαλογ�� � ελλεψει τ�τοιου κ�ντρου σε

ε�ουσιοδοτηµ�νο κ�ντρο σ�ρβι� το οποο θα αναλ�βει την επε�εργασα τη�.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:
Σε περπτωση που �χετε κ�ποιο πρ�βληµα � απορε� σχετικ� µε το προ��ν, µπορετε να

επικοινων�σετε µε το τµ�µα ε�υπηρ�τηση� πελατ�ν:
Αθ�να: Τηλ. 210 6371000
Θεσ/νκη: Τηλ: 2310 559367   
SEB GROUPE ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Φραγκοκκλησι�� 7, 15 125 Παρ�δεισο�, Μαρο!σι,
Θεσ/νκη: Ακαδ�µου 8, Ε!οσµο�, Θεσ/νκη
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