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Τα εξαρτήµατα ου συµεριλαµβάνονται στο µοντέλο ου µόλις αγοράσατε αεικονίζονται στην ετικέτα ου
βρίσκεται στο εάνω µέρος της συσκευασίας.

Συµβουλές ασφάλειας

• Διαβάστε ροσεκτικά τις οδηγίες χρήσης ριν χρησιµοοιήσετε για ρώτη φορά τη συσκευή σας: η
κατασκευάστρια εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη σε ερίτωση µη τήρησης των οδηγιών αυτών.
• Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση ου αναγράφεται άνω στη συσκευή σας αντιστοιχεί στην τάση της
ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
• Οοιοδήοτε σφάλµα στη σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση. Η συσκευή αυτή ροορίζεται για οικιακή χρήση
στο εσωτερικό του σιτιού.
• Η συγκεκριµένη συσκευή δεν ροορίζεται για χρήση αό άτοµα (συµεριλαµβανοµένων των αιδιών) των
οοίων η σωµατική, αισθητήρια ή νευµατική ικανότητα είναι µειωµένη, ή αό άτοµα χωρίς εµειρία ή
γνώση ως ρος τη χρήση, εκτός εάν τα άτοµα αυτά βρίσκονται υό είβλεψη.
• Να αοσυνδέετε τη συσκευή αό την ρίζα όταν δεν τη χρησιµοοιείτε για µεγάλο χρονικό διάστηµα
(καθώς και σε ερίτωση διακοής ρεύµατος) και όταν την καθαρίζετε.
• Μη χρησιµοοιείτε τη συσκευή σας εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει άθει ζηµιά. Σε τέτοια ερίτωση,
θα ρέει να εικοινωνείτε µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις (δείτε τη λίστα στο βιβλιαράκι σέρβις).
• Εκτός αό τον καθαρισµό και τη συντήρηση ου γίνονται αό τον χρήστη, κάθε άλλη εργασία ειδιόρθωσης
θα ρέει να ανατίθεται οωσδήοτε σε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις (δείτε τη λίστα στο βιβλιαράκι
σέρβις).
• Μη βυθίζετε την συσκευή, το καλώδιο ρεύµατος ή το φις στο νερό ή µέσα σε οοιοδήοτε άλλο υγρό.
• Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύµατος να κρέµεται σε σηµείο ου να το φτάνουν αιδιά.
• Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν ρέει να έρχεται σε εαφή µε τις καυτές ειφάνειες της συσκευής. Είσης δεν
ρέει να βρίσκεται κοντά σε ηγή θερµότητας ούτε να αγγίζει οοιαδήοτε αιχµηρή γωνία.
• Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις άθει ζηµιά, µη χρησιµοοιείτε την συσκευή. Προκειµένου να αοφύγετε
κάθε κίνδυνο, θα ρέει να ζητήσετε να σας αντικαταστήσουν υοχρεωτικά το εξάρτηµα ου έχει υοστεί
ζηµιά σε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις (δείτε τη λίστα στο βιβλιαράκι σέρβις).
• Για την ασφάλειά σας, χρησιµοοιείτε αοκλειστικά και µόνο γνήσια εξαρτήµατα και ανταλλακτικά
σχεδιασµένα ειδικά για την συσκευή σας, τα οοία µορείτε να ροµηθευτείτε αό τα εξουσιοδοτηµένα
κέντρα σέρβις.
• Να χρησιµοοιείτε άντα τα ίεστρα για να κατευθύνετε τις τροφές µέσα αό το στόµιο τροφοδότησης. Μη
χρησιµοοιείτε οτέ τα δάχτυλα σας, ιρούνι, κουτάλι, µαχαίρι ή οοιοδήοτε άλλο αντικείµενο.
• Να χρησιµοοιείτε το µαχαίρι ολλαλών λειτουργιών, το µαχαίρι του µολ ανάµειξης, του µύλου και τους
δίσκους κοής λαχανικών µε ροσοχή: είναι εξαιρετικά αιχµηρά. Πρέει οωσδήοτε να αφαιρείτε το
µαχαίρι ολλαλών λειτουργιών (d) τραβώντας τον οδηγό του (c) ροτού αδειάσετε το εριεχόµενο του
µολ.
• Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή όταν είναι άδεια.
• Να χρησιµοοιείτε άντα το µολ ανάµειξης µε το καάκι του
• Ποτέ µην αγγίζετε εξαρτήµατα όταν λειτουργούν , εριµένετε έως ότου η συσκευή σταµατήσει εντελώς
ροτού αφαιρέσετε τα εξαρτήµατα.
• Μη χρησιµοοιείτε τα εξαρτήµατα ως δοχεία (για κατάψυξη – ψήσιµο – αοστείρωση µε ψυχρό αέρα).
• Μην τοοθετείτε τα εξαρτήµατα στον φούρνο µικροκυµάτων.
• Όταν λειτουργούν τα εξαρτήµατα και το µολ, µην αφήνετε µακριά µαλλιά, φουλάρια, γραβάτες κ.λ… να
κρέµονται εάνω αό τη συσκευή.
• Μη µετακινείτε τη συσκευή κρατώντας την αό το συρτάρι.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ :
d Μαχαίρι ολλα λών λειτουργιών
e Δίσκος αρασκευής κρέµας
f Δίσκοι κο ής λαχανικών
A : Ψιλό τρίψιµο
D : Κόψιµο σε λετές φέτες
C : Χοντρό τρίψιµο
G : Reibekuchen / τρίψιµο τυριού
H : Κόψιµο σε χοντρές φέτες
E : Κόψιµο τηγανητών ατατών
g Βάση δίσκων
h Μ ολ ανάµειξης
h1 : Πώµα δοσοµετρητή
h2 : Καάκι
h3 : Μολ
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Σύστηµα µ ολ για ψιλοκόψιµο
b1 : Πίεστρο µε δοσοµετρητή
b2 : Καάκι µε στόµιο τροφοδότησης
b3 :Μολ
Οδηγός
Στίφτης εσ εριδοειδών
i1 : Κώνος
i2 : οδηγός στίφτη εσεριδοειδών
i3 : Καλάθι
Σ άτουλα
Ράβδος
Συρτάρι α οθήκευσης

Έναρξη λειτουργίας

• Πριν αό την ρώτη χρήση, λύνετε όλα τα µέρη των εξαρτηµάτων µε ζεστό νερό και σαουνάδα (ανατρέξτε
στην αράγραφο Καθαρισµός). Ξελύνετε και στεγνώστε.
• Τοοθετήστε το σώµα συσκευής (a) άνω σε µια είεδη, καθαρή και στεγνή ειφάνεια.
• Συνδέστε τη συσκευή στην ρίζα.
• Pulse (διακεκοµµένη λειτουργία) : γυρίστε το κουµί του διακότη έντασης (a3) στη θέση Pulse µε διαδοχικές
ιέσεις για καλύτερο έλεγχο ορισµένων αρασκευασµάτων.
• Συνεχής λειτουργία : γυρίστε το κουµί (a3) στη θέση 1 ή 2.
• Παύση λειτουργίας : γυρίστε το κουµί (a3) στη θέση 0.
Η αρίθµηση των αραγράφων είναι αντίστοιχη µε την αρίθµηση των αοτυωµένων σχηµάτων.

1 : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΛ ΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
• Σύστηµα µολ (b).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:
• Τοοθετήστε το µολ (b3) άνω στο σώµα της συσκευής (a) µε τη λαβή του µολ να είναι τοοθετηµένη
ελαφρώς ρος τα δεξιά του διακότη.
• Ασφαλίστε το µολ (b3) εριστρέφοντάς το ρος τα δεξιά.
• Τοοθετήστε το µολ (b2) άνω στο σώµα της συσκευής (b3). Ασφαλίστε το καάκι ιέζοντάς το ρος τα δεξιά
µέσα στη λαβή του µολ.
Είναι ολύ σηµαντικό να ασφαλίζετε το µολ άνω στο σώµα της συσκευής (a) ροτού ασφαλίσετε το καάκι (b2)
άνω στο µολ (b3).

2 : ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΛ ΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

• Αασφαλίστε το καάκι εριστρέφοντάς το δεξιόστροφα και στη συνέχεια αελευθερώστε το αό τη λαβή του
µολ. Μορείτε τώρα να το ανασηκώσετε και να το αφαιρέσετε.
• Αασφαλίστε το µολ εριστρέφοντάς το δεξιόστροφα.
• µόνο αφού το κάνετε αυτό, θα µορέσετε να ανασηκώσετε και να αφαιρέσετε το µολ αό το σώµα της συσκευής.
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3 : ΑΝΑΜΕΙΞΗ/ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΨΙΛΟΚΟΨΙΜΟ/ΖΥΜΩΜΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ :
• Σύστηµα µολ (b).
• Οδηγός (c).
• Μαχαίρι ολλαλών λειτουργιών (d).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ :
• Τοοθετήστε το µολ (b3) άνω στο σώµα της συσκευής (a) και ασφαλίστε το.
• Σύρετε το µαχαίρι ολλαλών λειτουργιών (d) άνω στον οδηγό (c), και τοοθετήστε και τα δύο µαζί άνω στην
έξοδο του σώµατος συσκευής (a1).
• Τοοθετήστε τα συστατικά µέσα στο µολ.
• Τοοθετήστε το καάκι (b2) και ασφαλίστε το άνω στο µολ (b3).
• Για να αφαιρέσετε το σύστηµα µολ-καακιού : αασφαλίστε το καάκι και στη συνέχεια αασφαλίστε το µολ.
ΖΥΜΩΜΑ / ΑΝΑΜΕΙΞΗ
• Γυρίστε τον διακότη έντασης (a3) στη θέση 2 για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
Μορείτε να ζυµώσετε έως :
- 1 κιλό . βαριάς ζύµης, όως λ.χ. : ζύµη για άσρο ψωµί, ζύµη µριζέ… σε 60 δευτ.
- 800 γρ. ζύµης για ειδικά ψωµιά, όως λ.χ. : ψωµί ολικής αλέσεως, ψωµί σικάλεως, ψωµί µε δηµητριακά…
σε 60 δευτ.
Μορείτε να αναµείξετε έως :
- 1,2 κιλά ελαφριάς ζύµης, όως λ.χ. : µισκότα, κέικ, γλυκό γιαουρτιού…. σε 1 ½ λετό έως 3 λετά και 30 δευτ.
Μορείτε να αναµείξετε έως ½ λίτρο ζύµης για κρέες, βάφλες, κ.λ. σε 1 έως 1 ½ λετό.

ΨΙΛΟΚΟΨΙΜΟ
• Γυρίστε τον διακότη έντασης (a3) στη θέση 2 για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, ή για καλύτερο έλεγχο του
ψιλοκοψίµατος, ροτιµήστε τη θέση pulse.
Μορείτε να ψιλοκόψετε έως 600 γρ. τροφών, όως λ.χ. :
. ωµό ή ψηµένο κρέας (χωρίς κόκαλα και χωρίς νεύρα κοµµένα σε κύβους).
. ωµό ή ψηµένο ψάρι (χωρίς λέια και χωρίς κόκαλα).
. σκληρές τροφές : τυρί, ξηρούς καρούς, ορισµένα λαχανικά (καρότα, σέλινο, κ.λ. ...).
. τρυφερές τροφές : ορισµένα λαχανικά (κρεµµύδια, σανάκι ...).

ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ
• Γυρίστε τον διακότη έντασης (a3) στη θέση 2 για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
Μορείτε να ολτοοιήσετε έως 1 λίτρο ζωµού, σούας, κοµόστας σε 45 δευτ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ :
• Σύστηµα µολ (b).
• Οδηγός (c).
• Δίσκος ειλογής (f) (ανάλογα µε το µοντέλο).
• Βάση δίσκων (g).

4 : ΤΡΙΨΙΜΟ/ΚΟΨΙΜΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ :
Βεβαιωθείτε ότι ο
• Τοοθετήστε το µολ (b3) άνω στο σώµα της συσκευής (a) και ασφαλίστε το.
µεταλλικός άξονας του
• Τοοθετήστε τον ειθυµητό δίσκο (f) µέσα στη βάση δίσκων (g), εισαγάγετε
οδηγού (c) έχει το οθετηθεί
στο µέγιστο δυνατό τον άξονα του οδηγού (c) διαµέσου του δίσκου (f), και
µέσα στο κέντρο του
ασφαλίστε το σύνολο. Στη συνέχεια τοοθετήστε το άνω στην έξοδο του
κα ακιού µε στόµιο
σώµατος συσκευής (a1).
τροφοδότησης (b2).
• Τοοθετήστε το καάκι (b2) και ασφαλίστε το άνω στο µολ (b3).
• Για να αφαιρέσετε το σύστηµα µολ-καακιού : αασφαλίστε το καάκι και στη συνέχεια αασφαλίστε το µολ.
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ :
• Βάλτε τις τροφές µέσα αό το στόµιο τροφοδότησης του καακιού και σρώξτε τις µε τη βοήθεια του ιέστρου
(b1).
• Γυρίστε τον διακότη έντασης (a3) στη θέση 1 για κόψιµο σε φέτες και στη θέση 2 για τρίψιµο.
Με τους δίσκους µορείτε να κάνετε (ανάλογα µε το µοντέλο) :
. χοντρό τρίψιµο (C) / ψιλό τρίψιµο (A) : σελινόριζες, γογγύλια, ατάτες, καρότα, τυρί...
. κόψιµο σε χοντρές φέτες (H) / λετές φέτες (D) : ατάτες, κρεµµύδια, αγγούρια, αντζάρια, µήλα, καρότα,
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λάχανο...
. κόψιµο τηγανητών ατατών (E) : τηγανητές ατάτες…
. reibekuchen / τρίψιµο τυριού (G) : τυρί, καρύδα...

5 : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΜΑΣ / ΧΤΥΠΗΜΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ :
• Σύστηµα µολ (b).
• Οδηγός (c).
• Δίσκος αρασκευής κρέµας (e).

GR

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ :
• Τοοθετήστε το µολ (b3) άνω στο σώµα της συσκευής (a) και ασφαλίστε το.
• Σύρετε µε τη σωστή κατεύθυνση και ασφαλίστε τον δίσκο αρασκευής κρέµας (e)
άνω στον οδηγό (c), και τοοθετήστε και τα δύο µαζί άνω στην έξοδο του σώµατος
συσκευής (a1).
• Τοοθετήστε τα υλικά µέσα στο µολ.
• Τοοθετήστε το καάκι (b2) και ασφαλίστε το άνω στο µολ (b3).
• Για να αφαιρέσετε το σύστηµα µολ-καακιού : αασφαλίστε το καάκι και στη
συνέχεια αασφαλίστε το µολ.

Το οθετήστε τον
δίσκο αρασκευής
κρέµας µε τη σωστή
κατεύθυνση : δείτε
το λαισιωµένο
διάγραµµα 5.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ :
• Γυρίστε τον διακότη έντασης (a3) στη θέση 2 για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
• Μη χρησιµοοιείτε οτέ αυτό το εξάρτηµα για να ζυµώνετε βαριές ζύµες ή να αναµειγνύετε ελαφριές ζύµες.
Μορείτε να αρασκευάσετε : µαγιονέζα, σκορδαλιά, σάλτσες, µαρέγκα (1 έως 6 αυγά), κρέµα χτυητή, κρέµα
σαντιγί (έως 0,2 λίτρα).

6 : ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΜΕΙΞΗ/ΠΛΗΡΗΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ
(ανάλογα µε το µοντέλο)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ :
• Σύστηµα µολ ανάµειξης (h).
• Ράβδος (j) (ανάλογα µε το µοντέλο)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ :
• Τοοθετήστε τα υλικά µέσα στο µολ ανάµειξης (h3) χωρίς να ξε εράσετε τη µέγιστη στάθµη ου
υ οδεικνύεται στο µ ολ.
• Τοοθετήστε το καάκι (h2), ου διαθέτει ώµα δοσοµέτρησης (h1), και ασφαλίστε το άνω στο µολ.
• Τοοθετήστε το συναρµολογηµένο µολ (h) στην έξοδο του σώµατος συσκευής (a2) µε τη λαβή το µολ
ανάµειξης να κοιτά ρος την λευρά σας.
• Περιµένετε έως ότου το ολυµηχάνηµα σταµατήσει εντελώς ροτού αφαιρέσετε το µολ ανάµειξης αό το
σώµα της συσκευής.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ :
• Γυρίστε τον διακότη έντασης (a3) στη θέση 1 ή 2 για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
Μορείτε να χρησιµοοιήσετε τη θέση Pulse, για καλύτερο έλεγχο της ανάµειξης.
• Μη γεµίζετε οτέ το µολ ανάµειξης µε καυτό υγρό.
• Μη χρησιµοοιείτε οτέ το µολ ανάµειξης για την εεξεργασία ξηρών ροCόντων (φουντουκιών, αµυγδάλων,
φιστικιών …).
• Να χρησιµοοιείτε άντα το µολ ανάµειξης µε το καάκι του.
• Να ρίχνετε άντα ρώτα τα υγρά συστατικά µέσα στο µολ ροτού ροσθέσετε τα στέρεα συστατικά, χωρίς να
υερβαίνετε τη µέγιστη υοδεικνυόµενη στάθµη :
- 1 λίτρο για ανάµειξη στέρεων συστατικών.
- 0,8 λίτρα για ανάµειξη υγρών συστατικών.
• Για να ροσθέσετε συστατικά κατά την ανάµειξη, αφαιρέστε το ώµα δοσοµέτρησης (h1) του καακιού και
εισαγάγετε τα συστατικά µέσω του στοµίου λήρωσης, χωρίς να υερβείτε τη στάθµη λήρωσης ου
υοδεικνύεται στο µολ.
Μέγιστος χρόνος χρήσης : 3 λετά.
Συµβουλές :
• Η ράβδος (j) ειτρέει την οµοιογενοοίηση και τη συµύκνωση των µειγµάτων (ειδικά των ιο ηχτών) µέσα
στο µολ ανάµειξης. Για να γίνει αυτό, εισαγάγετε την ράβδο µέσω του κεντρικού στοµίου του καακιού του µολ
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ανάµειξης (h2). Κατά τη λειτουργία της συσκευής, σρώξτε τις τροφές ρος τις λείδες µε τη βοήθεια του κριού.
• Μη χρησιµο οιείτε οτέ την ράβδο (j) χωρίς το κα άκι ειδάλλως ο κώνος θα ακουµ ήσει στις λε ίδες.
Μορείτε να:
• ετοιµάζετε εντελώς ολτοοιηµένους ζωµούς, σούες βελουτέ, κρέµες, κοµόστες, µιλκσέικ, κοκτέιλ.
• αναµειγνύετε κάθε είδους ρευστές ζύµες (για κρέες, τηγανίτες, τάρτες µε φρούτα).

7 : ΣΤΥΨΙΜΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ανάλογα µε το µοντέλο)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ :
• Σύστηµα στίφτη εσεριδοειδών (i).
• Μολ (b3).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ :
• Τοοθετήστε το µολ (b3) άνω στο σώµα της συσκευής (a) και ασφαλίστε το.
• Σύρετε τον οδηγό (i2) άνω στην έξοδο του σώµατος της συσκευής (a1).
• Τοοθετήστε το καλάθι (i3) άνω στο µολ και ασφαλίστε το.
• Τοοθετήστε τον κώνο (i1) άνω στο στόµιο τροφοδότησης του καλαθιού (i3).
• Για να αφαιρέσετε το σύστηµα στίφτη εσεριδοειδών : αασφαλίστε το καλάθι (i3) και στη συνέχεια το µολ.
Τώρα µορείτε να το αφαιρέσετε όλο µαζί αό το σώµα της συσκευής.
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ :
• Κόψτε ένα φρούτο στη νέση και τοοθετήστε το µέσα στον κώνο (i1).
• Γυρίστε τον διακότη έντασης (a3) στη θέση 1 για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
• Μορείτε να έχετε κατά µέγιστο 1,2 λίτρα χυµού χωρίς να αδειάσετε το µολ.
• Προσοχή : µορείτε να ξελύνετε το καλάθι µετά αό κάθε χρήση 0.2 λίτρων.

8 : ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

• Το ολυµηχάνηµά σας διαθέτει ενσωµατωµένο συρτάρι αοθήκευσης (l) όου µορείτε να τοοθετήσετε το
µαχαίρι ολλαλών λειτουργιών (d), καθώς και τους 4 δίσκους κοής λαχανικών (f).
• Αφού τοοθετήσετε τα εξαρτήµατα µέσα, σύρετε το συρτάρι αοθήκευσης (l) µέσα στο σώµα της συσκευής (a).

9 : ΤΕΛΕΙΟ ΨΙΛΟΚΟΨΙΜΟ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
(ανάλογα µε το µοντέλο)
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ :
• Σύστηµα µύλου.

Με τον µύλο µορείτε να :
• Ψιλοκόψετε µέσα σε λίγα δευτερόλετα : αοξηραµένα βερίκοκα, αοξηραµένα σύκα, αοξηραµένα δαµάσκηνα
χωρίς κουκούτσια....
οσότητα/Μέγιστος Χρόνος : 50 γραµ. / 6 δευτ.

Καθαρισµός

• Αοσυνδέστε τη συσκευή αό την ρίζα.
• Για να γίνεται ιο εύκολα ο καθαρισµός, ξελύνετε γρήγορα τα εξαρτήµατα αµέσως µετά την χρήση.
• Πλύνετε και στεγνώστε τα εξαρτήµατα : τα εξαρτήµατα λένονται στο λυντήριο ιάτων.
• Ρίξτε ζεστό νερό και υγρό αορρυαντικό ιάτων στο µολ ανάµειξης (h3). Κλείστε το καάκι (h2), ου
διαθέτει ώµα δοσοµέτρησης (h1). Ανακινήστε το µερικές φορές. Βγάλτε το φις αό την ρίζα. Ξελύνετε το
µολ.
• Μη βυθίζετε οτέ το σώµα της συσκευής (a) στο νερό ούτε να το τοοθετείτε κάτω αό τη βρύση. Να το
σκουίζετε µε ένα βρεγµένο σφουγγάρι.
• Οι λε ίδες των εξαρτηµάτων είναι εξαιρετικά αιχµηρές. Πρέ ει να τις χειρίζεστε µε µεγάλη ροσοχή.
Συµβουλή : - Σε ερίτωση χρωµατισµού των εξαρτηµάτων σας αό τις τροφές (καρότα, ορτοκάλια...), τρίψτε τα
µε ένα ανί εµοτισµένο µε µαγειρικό λάδι και στη συνέχεια εκτελέστε τον συνηθισµένο καθαρισµό.
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Α οθήκευση

• Μην αοθηκεύετε το ολυµηχάνηµα σε χώρο ου έχει υγρασία.
• Να χρησιµοοιείτε το συρτάρι αοθήκευσης (l) για να φυλάσσετε το µαχαίρι ολλαλών λειτουργιών (d) και έως
4 δίσκους κοής λαχανικών (f).

Τι να κάνετε σε ερί τωση ροβλήµατος λειτουργίας

• Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί, ελέγξτε :
- τη σύνδεση της συσκευής σας µε το ρεύµα.
- την ασφάλιση του κάθε εξαρτήµατος.
• Η συσκευή σας εξακολουθεί να µη λειτουργεί; Εικοινωνήστε µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις (δείτε τη
λίστα στο βιβλιαράκι σέρβις).

GR

Ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και της
συσκευής

• Η συσκευασία αοτελείται αοκλειστικά αό υλικά ου είναι ακίνδυνα ρος το εριβάλλον και
µορούν να ανακυκλωθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ανακύκλωσης.

Ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά ρο@όντα στο τέλος της ζωής
τους

Ας συµβάλλουµε κι εµείς στην ροστασία του εριβάλλοντος !

i
‹

Η συσκευή σας εριέχει oλλά αξιοοιήσιµα ή ανακυκλώσιµα υλικά.

Για την αράδοση της αλιάς σας συσκευής αρακαλούµε εικοινωνήστε µε την εταιρία
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» τηλ. 210-5319762, fax 210-5319766, ή εισκεφθείτε την ηλεκτρονική
διεύθυνση www.electrocycle.com

Εξαρτήµατα

• Μορείτε να εξατοµικεύσετε τη συσκευή σας ροµηθευόµενοι τα αρακάτω εξαρτήµατα αό το κατάστηµα
αό όου αγοράσατε τη συσκευή σας ή αό ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις :
- Δίσκοι κοής λαχανικών
- Μύλος
- Μολ ανάµειξης
- Ράβδος
- Στίφτης εσεριδοειδών
A : Ψιλό τρίψιµο
D : Κόψιµο σε λετές φέτες
C : Χοντρό τρίψιµο

H : Κόψιµο σε χοντρές φέτες
G : Τρίψιµο / τρίψιµο τυριού
E : Κόψιµο τηγανητών ατατών
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Ορισµένες βασικές συνταγές
Ζύµη για άσ ρο ψωµί

500 γρ αλεύρι – 300 γρ χλιαρό νερό – 2 φακελάκια µαγιά – 10 γρ αλάτι.
Μέσα στο µολ του ολυµηχανήµατος ου διαθέτει µαχαίρι ολλαλών λειτουργιών, τοοθετήστε το
αλεύρι, το αλάτι και τη µαγιά αρτοοιείου.
Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία στην ένταση 2, και κατά τα ρώτα δευτερόλετα ρίξτε το χλιαρό νερό µέσω
του στοµίου τροφοδότησης του καακιού. Μόλις σχηµατιστεί µια µάλα ζύµης (ερίου 60 δευτ.), διακόψτε
τη λειτουργία του ολυµηχανήµατος. Αφήστε τη ζύµη να φουσκώσει σε χώρο µε χαµηλή θερµοκρασία έως
ότου διλασιαστεί ο όγκος της ζύµης. Στη συνέχεια, ζυµώστε την και άλι και τοοθετήστε τη στο ταψί
ζαχαρολαστικής το οοίο έχετε ροηγουµένως βουτυρώσει και αλευρώσει. Αφήστε άλι τη ζύµη να
φουσκώσει. Προθερµάνετε τον φούρνο σας γυρίζοντας τον θερµοστάτη στο 8 (240°). Όταν η ζύµη
διλασιαστεί σε όγκο, τοοθετήστε τη στον φούρνο και χαµηλώστε τη θερµοκρασία στο 6 (180°). Αφήστε τη
ζύµη να ψηθεί για 3 λετά. Παράλληλα, τοοθετήστε µέσα στον φούρνο ένα οτήρι γεµάτο µε νερό
ροκειµένου να διευκολυνθεί η δηµιουργία κρούστας του ψωµιού.

Ζύµη για ίτσα

150 γραµ. αλεύρι – 90 γραµ. χλιαρό νερό – 2 κουταλιές της σούας ελαιόλαδο – ½ φακελάκι µαγιά – αλάτι
Μέσα στο µολ του ολυµηχανήµατος ου διαθέτει µαχαίρι ολλαλών λειτουργιών, τοοθετήστε το
αλεύρι, το αλάτι και τη µαγιά αρτοοιείου.
Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία στην ένταση 2, και κατά τα ρώτα δευτερόλετα ρίξτε το χλιαρό νερό και
το ελαιόλαδο µέσω του στοµίου τροφοδότησης του καακιού. Μόλις σχηµατιστεί µια µάλα ζύµης (15 έως
20 δευτ.), διακόψτε τη λειτουργία του ολυµηχανήµατος. Αφήστε τη ζύµη να φουσκώσει σε χώρο µε χαµηλή
θερµοκρασία έως ότου διλασιαστεί ο όγκος της ζύµης. Προθερµάνετε τον φούρνο σας γυρίζοντας τον
θερµοστάτη στο 8 (240°). Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, λάστε τη ζύµη και ροσθέστε τη γαρνιτούρα
της ειλογής σας : σάλτσα ντοµάτας και κρεµµύδια, µανιτάρια, ζαµόν, µοτσαρέλα κ.λ… Γαρνίρετε την
ίτσα σας µε λίγες αντσούγιες και µαύρες ελιές, ροσθέστε λίγη ρίγανη και τριµµένη γραβιέρα, και αό
άνω ρίξτε λίγες σταγόνες ελαιόλαδο. Τοοθετήστε την ίτσα ου ετοιµάσατε στο ταψί ζαχαρολαστικής
ου έχετε ροηγουµένως βουτυρώσει και αλευρώσει. Βάλτε το ταψί στο φούρνο για 15 έως 20 λετά,
ειβλέοντας αράλληλα το ψήσιµο.

Ζύµη µ ριζέ

280 γραµ. αλεύρι – 140 γραµ. µαλακό βούτυρο σε κοµµάτια – 70 ml νερό – µια ρέζα αλάτι
Μέσα στο µολ του ολυµηχανήµατος ου διαθέτει µαχαίρι ολλαλών λειτουργιών, τοοθετήστε το
αλεύρι, το αλάτι και το βούτυρο.
Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία στην ένταση 2 για λίγα δευτερόλετα και στη συνέχεια ρίξτε το νερό µέσω
του στοµίου τροφοδότησης του καακιού. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί έως ότου σχηµατιστεί µια
µάλα ζύµης (25 έως 30 δευτ.). Αφήστε τη ζύµη να φουσκώσει για τουλάχιστον 1 ώρα σε χώρο µε χαµηλή
θερµοκρασία και στη συνέχεια λάστε την και ροσθέστε τη γαρνιτούρα της ειλογής σας.

Ζύµη για κρέ ες

(µέσα στο µ ολ µε το µαχαίρι ολλα λών λειτουργιών, ή µέσα στο µ ολ ανάµειξης)
160 γραµ. αλεύρι – 1/3 λίτρου γάλα – 2 αυγά – ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι – 2 κουταλιές της σούας λάδι
– 15 γρ. ζάχαρη (ροαιρετικά) – ρούµι (ανάλογα µε τις γευστικές σας ροτιµήσεις)
Μέσα στο µολ του ολυµηχανήµατος ου διαθέτει µαχαίρι ολλαλών λειτουργιών, τοοθετήστε όλα τα
συστατικά. το αλεύρι, το γάλα, τα αυγά, τη ζάχαρη και το ρούµι. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία στην ένταση
1 για 20 δευτ., και στη συνέχεια στην ένταση 2 για 25 δευτ.
Μέσα στο µολ ανάµειξης, τοοθετήστε όλα τα συστατικά εκτός αό το αλεύρι. Θέστε τη συσκευή σε
λειτουργία στην ένταση 2, µετά αό λίγα δευτερόλετα ροσθέστε διαδοχικά το αλεύρι µέσω του κεντρικού
στοµίου του καακιού του µολ ανάµειξης και αναµείξτε για 45 δευτ.

Κέικ

200 γρ. αλεύρι – 1 φακελάκι µαγιά – 200 γρ. µαλακό βούτυρο σε κοµµάτια - 200 γραµ. ζάχαρη – 4 ολόκληρα
αυγά – 1 ρέζα αλάτι - µισό φακελάκι ή 1,5 κουταλάκι µέικιν άουντερ
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Μέσα στο µολ του ολυµηχανήµατος ου διαθέτει µαχαίρι ολλαλών λειτουργιών, τοοθετήστε όλα τα
συστατικά. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία στην ένταση 2 για 2 λετά. Προθερµάνετε τον φούρνο
γυρίζοντας τον θερµοστάτη στο 6 (180°). Τοοθετήστε το µείγµα σε µια φόρµα κέικ, και στη συνέχεια ψήστε
το για 1 ώρα.

Γλύκισµα µε µυρωδικά

200 γραµ. αλεύρι – 100 γρ. µαλακό βούτυρο σε κοµµάτια – 100 γρ. ζάχαρη – 4 αυγά – 60 ml γάλα – 1 κουταλάκι
του γλυκού µέλι -– 1 φακελάκι του γλυκού κανέλας – 1 κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ – 1 κουταλάκι του
γλυκού τριµµένο µοσχοκάρυδο – 1 τριµµένη φλούδα ορτοκαλιού – 1 ρέζα ιέρι – 1 ακετάκι µέικιν
άουντερ
Μέσα στο µολ του ολυµηχανήµατος ου διαθέτει µαχαίρι ολλαλών λειτουργιών, τοοθετήστε όλα τα
συστατικά. Ειλέξτε την ένταση 2 και θέστε τη συσκευή σε λειτουργία για 50 δευτ. Τοοθετήστε το µείγµα
µέσα σε µια βουτυρωµένη και αλευρωµένη φόρµα και ψήστε το για 50 λετά µε τον θερµοστάτη στο 6 (180°C).
Σερβίρεται χλιαρό ή κρύο µε κοµόστα ή µαρµελάδα.
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Γλυκό µε σοκολάτα

5 αυγά, 200 γραµ. ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούας αλεύρι, 200 γραµ. λιωµένο βούτυρο, 200 γραµ. σοκολάτα, 1
φακελάκι µέικιν άουντερ µε 100 ml γάλα.
Λιώστε τη σοκολάτα στο µεν-µαρί, ροσθέτοντας δύο κουταλιές της σούας νερό. Προσθέστε το βούτυρο
και ανακατέψτε έως ότου το µείγµα να λιώσει εντελώς.
Μέσα στο µολ ου διαθέτει µαχαίρι ολλαλών λειτουργιών, τοοθετήστε τη ζάχαρη και τα αυγά και
θέστε τη συσκευή σε λειτουργία στην ένταση 2 για 45 δευτ., για να γίνει αφρώδες το µείγµα. Χωρίς να
διακόψετε τη λειτουργία του ολυµηχανήµατος, ροσθέστε µέσω του στοµίου τροφοδότησης του καακιού
τη λιωµένη σοκολάτα, το αλεύρι, το µέικιν άουντερ και το γάλα και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει
για 15 ακόµη δευτ.
Τοοθετήστε το µείγµα µέσα σε µια βουτυρωµένη και αλευρωµένη φόρµα και ψήστε το για 1 ώρα µε τον
θερµοστάτη στο 5/6 (160°C).

Σαντιγί

200 ml ολύ κρύα κρέµα γάλακτος 30 γραµ. ζάχαρη άχνη.
Το µολ ρέει να είναι κρύο, τοοθετήστε το στο ψυγείο για µερικά λετά.
Μέσα στο µολ ου διαθέτει δίσκο αρασκευής κρέµας, τοοθετήστε την κρέµα γάλακτος και τη ζάχαρη
άχνη. Ειλέξτε την ένταση 2 και θέστε τη συσκευή σε λειτουργία για 40 δευτ.

Μαγιονέζα

1 κρόκο αυγού, 1 κουταλιά της σούας µουστάρδα, 1 κουταλιά της σούας ξύδι, ¼ λίτρου λάδι, αλάτι, ιέρι.
Μέσα στο µολ ου διαθέτει δίσκο αρασκευής κρέµας, τοοθετήστε όλα τα συστατικά εκτός αό το λάδι.
Ειλέξτε την ένταση 2, θέστε τη συσκευή σε λειτουργία για λίγα δευτερόλετα και στη συνέχεια, χωρίς να
διακόψετε τη λειτουργία του ολυµηχανήµατος, ρίξτε το λάδι ολύ αργά µέσω του στοµίου τροφοδότησης
του καακιού. Όταν η µαγιονέζα έχει δέσει, το χρώµα της γίνεται ωχρό.
Προσοχή : για να σας ετύχει η µαγιονέζα, τα συστατικά ρέει να βρίσκονται σε θερµοκρασία
εριβάλλοντος.
Σηµείωση : διατηρείται στο ψυγείο και καταναλώνεται εντός 24 ωρών.
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