
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

USE INSTRUCTIONS 

         

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ – ELECTRIC STICK BLENDER  

Μοντέλο / Model : XB987 

AC230V 50Hz  -  300W 

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της 
συσκευής. 

 

Please read all instructions carefully before using the product. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές οδηγίες για την ασφάλειά σας, 

όπως οι ακόλουθες: 

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. 

2. Ελέγξτε ότι η τάση ρεύματος του χώρου σας είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. 

3. Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και 

άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν.  

4. Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ τη μονάδα 

μοτέρ του μπλέντερ ή το καλώδιο ή το φις του μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

5. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών ή ατόμων που 

αδυνατούν να τη χρησιμοποιήσουν σωστά. 

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτομα που η φυσική, ή πνευματική 

ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της 

συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της 

συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

7. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή. 

8. Χρησιμοποιήστε την συσκευή αυτή μόνο για οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται σε 

αυτό το εγχειρίδιο. 

9. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες. 

10. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της. Αφήστε την 

συσκευή να κρυώσει τελείως πριν να απομακρύνετε ή να επανατοποθετήσετε τα εξαρτήματά της και πριν τον 

καθαρισμό της. 

11. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φις της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν 

λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετέ την στο πλησιέστερο 

εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση. 

12. Αν το καλώδιο της συσκευής ή το φις της έχουν χαλάσει, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο από τον 

κατασκευαστή ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις προς αποφυγή 

τυχόν τραυματισμού σας. 

13. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και έχετέ την πάντοτε σε ξηρό περιβάλλον (χωρίς 

υγρασία). 

14. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν 

επικίνδυνο για τον χρήστη καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό 

καθώς και πιθανή βλάβη της συσκευής. 

15. Ποτέ μην μετακινείτε την συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής 

δεν ακουμπά πάνω σε ζεστές επιφάνειες και δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο 

έχετε τοποθετήσει τη συσκευή και ότι δεν μπορεί να μπλεχτεί σε άλλα πράγματα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην 

τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή και μην το λυγίζετε. 

16. Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή 

πάνω ή μέσα σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες υγραερίου, ηλεκτρικούς φούρνους ή 

φουρνάκια ή φούρνους μικροκυμάτων. 

17. Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη της συσκευής. 

18. Έχετε τα χέρια σας και τα εργαλεία κουζίνας μακριά από το μπωλ μίξης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για να 

αποφύγετε τον κίνδυνο βαρύ τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία σπάτουλα 

για να ανακατέψετε τα υλικά αλλά μόνο όταν η συσκευή δεν λειτουργεί. 

19. Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για το θρυμματισμό πάγου καθώς και για την ανάμιξη σκληρών και ξηρών 

υλικών, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε βλάβη στις λεπίδες της. 

20. Μην συνδέετε ποτέ την συσκευή σε χαλασμένη ή σπασμένη πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με 

χαλασμένο καλώδιο ή φις. 

21. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό 

προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις. 

22. Μην καθαρίζετε ποτέ τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής χρησιμοποιώντας σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά ή  

ξύλινα εργαλεία ή συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά. 

23. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή βγάλτε το φις της από την πρίζα κρατώντας πάντοτε από το φις και όχι 

τραβώντας από το καλώδιο. 

24. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση. 

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΣΑΣ (Κατάλληλο για τη μίξη λαχανικών και φρούτων) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

Πριν την πρώτη χρήση, καθαρίστε τον μεταλλικό άξονα του μπλέντερ σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. 

 Προσοχή:  

Ο χρόνος χρήσης της συσκευής χωρίς υλικά μίξης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 15 δευτερόλεπτα.  

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας της συσκευής στην μέγιστη ταχύτητα: 1 λεπτό κάθε φορά.  

Χρόνος ανάπαυσης της συσκευής μεταξύ δύο χρήσεων: 10 λεπτά.  

Σημαντικό: Οι λεπίδες είναι ιδιαίτερα κοφτερές, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο χειρισμό τους. Στην περίπτωση που 

θέλετε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε εξαρτήματα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η ράβδος μπλέντερ είναι 

αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα. 

 

Οδηγίες χρήσης του μπλέντερ 

1. Για να συναρμολογήσετε τον αποσπώμενο μεταλλικό άξονα με την μονάδα μοτέρ, γυρίστε τον αριστερόστροφα 

μέχρι να σφίξει καλά στη θέση του. Για να τον αποσυναρμολογήσετε, γυρίστε το προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

2. Κατόπιν συνδέστε το φις της συσκευής με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

3. Ξεφλουδίστε τα φρούτα ή τα λαχανικά και κόψτε τα σε μικρά κομμάτια πριν τα τοποθετήσετε στο μπωλ 

ανάμειξης. Συνήθως ορισμένη ποσότητα καθαρού νερού πρέπει να προστεθεί για να διευκολύνουν την ομαλή 

λειτουργία. Το ποσοστό των τροφίμων και του νερού είναι 2: 3. Η ποσότητα του μίγματος δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα του μπωλ ανάμειξης που χρησιμοποιείτε κάθε φορά. 

4. Κατεβάστε προσεκτικά τον μεταλλικό άξονα μέσα στα υλικά που θέλετε να πολτοποιήσετε και πατήστε το 

διακόπτη της ταχύτητας που επιθυμείτε και που βρίσκεται στο επάνω μέρος της μονάδας μοτέρ. 

5. Μπορείτε να σταματήσετε τη λειτουργία του μπλέντερ απλώς αφήνοντας τον διακόπτη ταχύτητας που πατούσατε 

πριν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟς 

 

 

 

 

Διακόπτης χαμηλής ταχύτητας 

 
Διακόπτης υψηλής ταχύτητας 

 

Μονάδα μοτέρ 

 

Αποσπώμενος μεταλλικός άξονας με 

ενσωματωμένη λεπίδα κοπής ( γυρίστε τον 

αριστερόστροφα για να κλειδώσει με το 

μοτέρ – για να τον ξεκλειδώσετε γυρίστε 

τον αντίστροφα) 

 

 

 

Λεπίδα κοπής ( δεν φαίνεται στην εικόνα) 

Διακόπτης χαμηλής ταχύτητας 

Διακόπτης υψηλής ταχύτητας 

 

 

Μονάδα μοτέρ 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει τελείως. 

2. Αποσυνδέστε τον αποσπώμενο μεταλλικό άξονα. 

Σημείωση: Μην βυθίσετε ποτέ τον αποσπώμενο μεταλλικό άξονα μέσα σε νερό γιατί αυτό θα μπορούσε να 

προκαλέσει την απομάκρυνση του λιπαντικού που έχει τοποθετηθεί στο τμήμα αυτό λόγω της παραμονής του μέσα 

στο νερό. Πλύνετέ το κάτω από τρεχούμενο νερό, χωρίς να χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά απορρυπαντικά ή 

αιχμηρά εργαλεία καθαρισμού. Αφού πλύνετε τον άξονα, τοποθετήστε τον σε όρθια θέση έτσι ώστε όση ποσότητα 

νερού μπορεί να έχει μπει στο εσωτερικό του να τρέξει έξω και να στεγνώσει. Ο μεταλλικός άξονας μπορεί να πλυθεί 

και στο πλυντήριο πιάτων. 

3. Σκουπίστε τη μονάδα μοτέρ με ένα καθαρό ελαφρώς νοτισμένο με νερό πανί. Ποτέ μην βυθίσετε την μονάδα 

μοτέρ του μπλέντερ μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

4. Στεγνώστε τελείως όλα τα μέρη της συσκευής. 

Προσοχή: Οι λεπίδες είναι ιδιαίτερα κοφτερές και πρέπει να τις χειρίζεστε με μεγάλη προσοχή. 

5. Τοποθετήστε το μεταλλικό άξονα πάνω στη μονάδα μοτέρ του μπλέντερ και αποθηκεύστε το . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Προστασία του περιβάλλοντος 
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει 
πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος: 

1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία 

του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης). 
2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας 

για ανακύκλωση. 
3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην 

προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής 
σας. 

4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να 

έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην υγεία μας. 
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IMPORTANT SAFEGUARDS 

When you use electrical appliances some basic safety instructions should always be followed, including the 

following: 

 

1. Please read these instructions carefully before using the appliance. 

2. Check that your mains voltage corresponds to the one stated on the rating label of the appliance. 

3. Never leave the appliance unattended while it is operating. Keep out of reach of children or persons who are 

unable to use it properly.  

4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse motor unit or cord or 

plug in water or any other liquid. 

5. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children or infirm persons. 

6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 

concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. 

7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

8. Only use the appliance for domestic purposes and according to the instructions of this leaflet. 

9. Never use the appliance on or near hot surfaces. 

10. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool down before putting 

on or taking off any parts, and before cleaning the appliance. 

11. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been 

dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, 

repair or adjustment. 

12. If the cord or plug of the appliance must be replaced, this must be carried out only by the manufacturer or an 

authorized service center or by a qualified technician. 

13. Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment (do not expose it to moisture). 

14. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and 

risk to damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons. 

15. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord does not hang over edge of table or counter 

and cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. 

16. Place the appliance on a stable and flat surface. Do not place the appliance on or in or near hot surfaces or 

heat sources such as gas or electric stoves, electric ovens or kitchenettes or microwave ovens. 

17. Do not touch moving parts of the appliance. 

18. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or 

damage to the blender. A scraper may be used but only when the blender is not running. 

19. This device is not suitable for ice crushing or for chopping or blending hard and dry ingredients as this could 

cause damage to its blades. 

20. Never connect the device to a broken or damaged electric outlet and never use the appliance with a damaged 

cord or plug. 

21. Any kind of checking or repair or adjustment of the device must be carried out only by qualified technicians in 

an authorized service center. 

22. Never clean the detachable parts of the device using hard or deteriorating cleansers, steel wool pads, or other 

abrasive material. 

23. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug - never pull the cord. 

24. Save these instructions for possible future reference. 

 

 

HOUSEHOLD USE ONLY 

 



 6 

 

Know your blender (It is suitable for blending vegetable and fruit) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Using your blender 

Before the first use, clean the blender stem following the instructions of CLEANING AND MAINTENANCE section. 

Note: The time for running unit without load cannot exceed 15s. Max operation duration under high speed per time 

cannot exceed 1 minute. Minimum 10 minutes rest time shall be maintained between two continuous cycles. 

Important: Blades are very sharp, handle with care. Ensure that the hand-held blender is unplugged from the 

power outlet before assembling or removing attachments. 

 

Instructions for blender 

1. To assemble the detachable shaft with the motor unit, turn the shaft anti-clockwise direction until tightened. To 

disassemble, just turn in the adverse direction. 

2. Simply plug the hand-held blender to power outlet. 

3. Peel the fruit or vegetables and cut them into small pieces before putting them in the mixing bowl. 

Usually ,certain amount of clean water should be added to facilitate the smooth functioning .The percentage of food 

and water is 2: 3. The amount of the mixture must not exceed the maximum capacity of the mixing bowl you use 

each time. 

4. Lower the hand-held blender into food and press the speed switch at the top of the motor unit to begin operation. 

5. You may stop the hand-held blender by releasing the switch at the top of the motor unit. 
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CLEANING AND MAINTENANCE 

1. Unplug the appliance from the mains and let it cool down completely. 

2. Remove the detachable stem. 

Note: Never immerse the detachable stem of the blender in water because the lubrication on the bearings may 

wash away if it stays in the water too long. Wash the detachable stem under running water, without the use of 

abrasive cleaners or detergents. After finishing cleaning the detachable stem, place it upright so that any water 

which may have got in, can drain out. The stem is a dishwasher safe component. 

3. Wipe the motor unit with a damp cloth. Never immerse it in water for cleaning as electric shock may occur. 

4. Dry thoroughly. 

  Caution: Blades are very sharp, handle with care. 

5. Reassemble the blender stem to motor unit then place it upright in wall bracket (see Fig.4) or hang it up for 

saving space. 

 

 
 
 
 

 Protecting the environment 

 

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further 

use to you, think of the protection of the environment: 

1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the 

meaning of the shown recycling sign). 

2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to 

which your appliances must be disposed. 

3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as 

the recycling of the appliance components. 

4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, 

may lead to environmental and furthermore health hazards. 
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