








 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

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

• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω 
   οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
• Ελέγξτε ότι η τάση ρεύματος του χώρου σας 
   είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην  
   ετικέτα της συσκευής.
• Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς  
   επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε   
   την μακριά από παιδιά και άτομα που δεν 
   είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν. 
•  Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν 
   η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία 
   παιδιών.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
   από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από 
   άτομα με μειωμένες σωματικές,  
   αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες 
   ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν έχουν 
   επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση 
   της συσκευής με ασφαλή  τρόπο και να 
   κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. 
   Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη  
   συσκευή. Καθαρισμός και συντήρηση   
   δεν θα πρέπει να γίνονται από τα παιδιά, 
   εκτός αν είναι ηλικίας άνω των  8 ετών και με 
   εποπτεία.
• Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να
   χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη  
   συσκευή και το καλώδιο της μακριά από  
   παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
• Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα 
   όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον 
   καθαρισμό της. 
• Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και 
   πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ  
   την συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα 
   σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
• 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. Απευθυνθείτε στο 
   πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο 
   Σέρβις για έλεγχο και  τυχόν επισκευή ή 
   ρύθμιση.
• Μην συνδέετε ποτέ την συσκευή σε 
   χαλασμένη πρίζα και μην χρησιμοποιείτε 
   ποτέ την συσκευή με χαλασμένο καλώδιο 
   ή φις.
• 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.

• Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή 
    τραβώντας την από το καλώδιο. Για να 
    αποσυνδέσετε την συσκευή, κρατήστε  το  
    φις της συσκευής και τραβήξτε το από την 
    πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της 
    συσκευής 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.
• Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε  
    μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην 
   τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε 
   πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές κουζίνες 
    ή κουζίνες υγραερίου, ή κοντά ή πάνω ή  
    μέσα σε ηλεκτρικούς φούρνους ή φουρνάκια 
    ή φούρνους μικροκυμάτων.
• Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή  όταν είναι 
   άδεια.
• Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και
    χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη χρήση 
   και τον καθαρισμό τους. 
• Μην βυθίσετε ποτέ την βασική μονάδα/μοτέρ  
     μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.  
   Μην την τοποθετήσετε ποτέ κάτω από 
   τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο 
    πιάτων.
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της,  
   βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν παραμένει 
    σε  συνεχή λειτουργία πέραν του  
    επιτρεπόμενου χρόνου συνεχούς 
    λειτουργίας (ανάλογα με  την χρήση της 
    συσκευής). 
• Η συσκευή προορίζεται για σύντομη  
   λειτουργία, περίπου 15 δευτερολέπτων.
   Κλείστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει    
    τελείως πριν την επόμενη χρήση.
• Μην επιχειρήσετε ποτέ να προσθέσετε ή να 
    αφαιρέσετε υλικά ή υγρά από το μπωλ 
   όταν οι λεπίδες βρίσκονται σε κίνηση. 
    Πάντοτε περιμένετε μέχρι να σταματήσει 
    τελείως η κίνηση των λεπίδων.
• Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή παραπάνω 
   από 3 φορές συνεχόμενα.
• Αν χρησιμοποιήσετε την συσκευή 
   συνεχόμενα 2-3 φορές κλείστε την και    
   αφήστε να κρυώσει τουλάχιστον 10-15 λεπτά. 
• Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση 
   της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από 
   εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα 
    από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις.
• Η συσκευή αυτή είναι ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 
   ΧΡΗΣΗ.
• Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή 
    μελλοντική χρήση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
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 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή αυτή θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες  
   που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

• Πριν την πρώτη χρήση αφαιρέστε όλες τις  
   προστατευτικές συσκευασίες.
• Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της  
   βασικής μονάδας με ένα νοτισμένο μαλακό 
   πανί και κατόπιν στεγνώστε την τελείως  
    χρησιμοποιώντας ένα στεγνό μαλακό πανί.  
• Χωρίστε τις λεπίδες με πολύ προσοχή και  
   πλύνετέ τις μόνο με ένα βρεγμένο και 
   μαλακό σφουγγάρι. 
• Ξεβγάλετε το καπάκι του μπωλ, το καπάκι 
   με το στόμιο συμπλήρωσης των υγρών , 
   το μπωλ και τα εξαρτήματα (συστήματα 
   λεπίδων) με καθαρό τρεχούμενο νερό.
• Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν 
   τελείως και από μόνα τους (μην τα 
   σκουπίζετε εσείς).
• Πάντα να αποσυνδέετε την συσκευή από το 
   ρεύμα πριν τον καθαρισμό. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ποτέ μην χρησιμοποιήτε το 
μοτέρ κάτω από τρεχούμενο 
νερό ή σε πλυντήριο πιάτων.
Καθαρίστε τις λεπίδες πολύ 
προσεκτικά - είναι αρκετά 

αιχμηρές.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΠΗΣ/ΜΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ  
Η συσκευή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο

σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Η κακή και εσφαλμένη χρήση της συσκευής εκτός από πιθανή 

βλάβη της μπορεί να προκαλέσει και τραυματισμό στον χρήστη.
Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις λεπίδες 

κοπής, ειδικά όταν αφαιρείτε τις λεπίδες από το μπωλ, όταν 
ασφαλίζετε ή απασφαλίζετε τις λεπίδες, όταν αδειάζετε το μπωλ

και κατά τον καθαρισμό.

Είδος υλικού Μέγιστη 
ποσότητα 

υλικού

Μέγιστο μέγεθος 
υλικού

Χρόνος λειτουργίας Ταχύτητα

Αμύγδαλα 
(καθαρισμένα)

100 g Ολόκληρα 15 δευτερόλεπτα Turbo 

Βρασμένα αυγά 200 g Κομμένα στη μέση 10 δευτερόλεπτα Turbo

Κομμάτια
ψωμιού

20 g 20 Χ 20 Χ 20 mm 15 δευτερόλεπτα Χαμηλή & Turbo 

Σκόρδο 150 g 30 X 30 X 30 mm Περιοδική λειτουργία 
15 δευτερόλεπτα

Χαμηλή & Turbo 

Ζαμπόν 50 g 20 Χ 20 Χ 20 mm 15 δευτερόλεπτα Turbo

Φουντούκια 
(καθαρισμένα)

100 g Ολόκληρα 15 δευτερόλεπτα Turbo

Παγωτό 400 g 30 X 30 X 30 mm 20 δευτερόλεπτα Turbo

Ελαφριά ζύμη / 
κουρκούτι

0.40 lt. ------------- 15 δευτερόλεπτα Χαμηλή & Turbo 

Κρεμμύδια 200 g 30 X 30 X 30 mm Περιοδική λειτουργία 
10 δευτερόλεπτα

Χαμηλή & Turbo 

Μαϊντανός 35 g Κοντοκομμένος 10 δευτερόλεπτα Χαμηλή & Turbo 

Πιπέρι 0.40 lt -------------- 30 δευτερόλεπτα Turbo

Εσκαλότ 150 g 30 Χ 30 Χ 30 mm Περιοδική λειτουργία Χαμηλή & Turbo 

Μπαχαρικά 0.40 lt -------------- 15 δευτερόλεπτα Turbo

Σούπες 0.40 lt -------------- 15 δευτερόλεπτα Turbo

Φιλέτο κρέατος 150 g 20 Χ 20 Χ 20 mm 15 δευτερόλεπτα Turbo

Καρύδια 
(καθαρισμένα)

150 g Oλόκληρα 15 δευτερόλεπτα Turbo

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην κόβετε με την συσκευή αυτή πολύ σκληρό τυρί. Μπορείτε  
  να τρίψετε τα συνήθη μαλακά τυριά και πάντοτε χρησιμοποιείτε  
  περιοδική ταχύτητα(χαμηλή ταχύτητα να εναλλάσσεται με δυνατή 
  κ.τ.λ) και για μέγιστο χρόνο περίπου 10 δευτερολέπτων. 

• Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε την μονή ή διπλή λεπίδα για 

  να κόψετε κρέας.

• Ποτέ μην «πιέζετε» την συσκευή να κόψει κάποιο υλικό που είναι 
  πάρα πολύ σκληρό γιατί μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στην 
  συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  Τύπος: LSM 300
•  220-240V~50Hz
•  550 Watt
•  Διακόπτης 
•  Η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 
   της 2014/30/EU and 2014/35/EU.

Χώρα παραγωγής Κίνα
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή 
σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας 
χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία 
του περιβάλλοντος:
• Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα 
   υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και 
   η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου 
   ανακύκλωσης).
• Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας 
   για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της 
   συσκευής σας για ανακύκλωση.
• 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.
• 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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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Χώρα παραγωγής Κίνα

TECHNICAL FEATURES
•  Type: LSM 300
•  220-240V~ 50 Hz
•  550 Watt
•  Switch
•  The appliance is in compliance with EU 
   directives 2014/30/EU and 2014/35/EU.

Made in China
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using any electrical appliance, basic 
safety instructions must be followed and safety 
precautions should always be observed, such as 
the following:

• Read carefully the safety instructions before  
   using for first time. 
• Before connecting to the power supply, 
   check the voltage indicated on the appliance.
• Never leave the appliance without 
   supervision when it is working. 
   Keep away from children and any person 
   which are not able to use it.  
• Careful supervision is required when the 
   appliance is used in the presence of children
• This appliance can be used by children aged 
   from 8 years and above and persons with 
   reduced physical, sensory or mental capa 
   bilities or lack of experience and knowl
   edge if they have been given supervision or 
   instruction concerning use of the appliance in 
   a safe way and understand the hazards 
   involved . Children shall not play with the 
   appliance. Cleaning and user maintenance 
   shall not be made by children unless they are 
   older than 8 and supervised.
• The appliance should not be used by children 
   Keep the appliance and its cord out of reach 
   of children less than 8 years old.
• Unplug unit from outlet when not in use and 
   before cleaning.
• To protect against electrical shock, never 
   immerse cord, plug or any part  in water or 
   any other liquid.
• Do not operate any appliance with a 
   damaged cord or plug or after the appliance 
   malfunctions, or is dropped or damaged in 
   any manner. Return the appliance to 
   the nearest authorized service facility for 
   examination, repair or electrical or 
   mechanical adjustment.

• Never connect the device to a defective out
   let and never use the appliance with a dam
   aged cord or plug.
• Never use accessories not recommended by 
   the manufacturer. This would be dangerous 
   for the user as it could cause fire, electric 
   shock and possible injury.

• Never move the appliance by pulling the 
   cord. To disconnect the device, hold the de
   vice and pull the plug out of the socket. Make  
   sure that the device cable is not hanging over 
   the edge of the table or worktop on which 
   the appliance stands and can not become 
    entangled in other things in any way. Do not 
   wrap the cord around the appliance and do 
    not bend.
• Place the device on a flat and stable surface.  
   Do not install near or above heat sources 
    such as stoves or gas cookers, or near or in 
    or on electric stoves or ovens or 
   microwaves.
• Do not use the appliance when empty.
• The blades are very sharp and great care is 
    needed during use and cleaning.
• Do not immerse the Motor Unit (A) into 
   water or any other liquid . Never place it 
   under a tap or dishwasher.
• During operation, make sure that the appli-
   ance is not continuously working for longer 
   than the time specified (depending the use).  
• This appliance is intended for short 
    operation, with a rated operating period of 
   15 seconds turn off the appliance and let it 
   cool down completely before next use.
• Do not use the appliance for more than 3  
    times consecutively.
• After using the appliance for 2-3 consecu  
   tively, turn it off and allow it to cool off for 
   at least 10-15 minutes.
• Never attempt to take food or liquid in to 
   and/or out from the Bowl when the Blades 
   are moving.  Always wait until the Blades 
   stop completely.
• The appliance should always be returned to 
    an authorized Service facility only, for adjust 
   ment or repair if required.
• This device is used for HOUSEHOLD USE 
   ONLY.
• Keep the instruction of use for future    
   reference.

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLI-
ANCE. SAVE THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING 
This appliance should be used according to these instructions.  
Abuse of using the machine will cause hazard. Care is needed 

when handling cutting blades, especially when removing the blades 
from the bowl, emptying the bowl and during cleaning.
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  Type of food Maximum
Quantity

Maximum
Size

Recommended
Time

Speed

Almonds 100 g Whole 15 secs  Turbo

Boiled eggs 200 g Cut half 10 secs Turbo

Breadcrumbs 20 g 20 Χ 20 Χ 20 mm 15 secs Low or Turbo 

Garlic 150 g 30 X 30 X 30 mm Pulse 15secs Low or Turbo 

Ham 50 g 20 Χ 20 Χ 20 mm 15 secs Turbo

Hazelnuts 100 g Whole 15 secs Turbo

Ice cream 400 g 30 X 30 X 30 mm 15 secs Turbo

Light Batter 0.40 lt. ------------- 15 secs Low or Turbo 

Onions 200 g 30 X 30 X 30 mm Pulse 10secs Low or Turbo 

Parsley 35 g Cut short 10 secs Low or Turbo 

Pepper 0.40 lt -------------- 15 secs Turbo

Shallots 150 g 30 Χ 30 Χ 30 mm Pulse Low or Turbo 

Spice 0.40 lt -------------- 15 secs Turbo

Soup 0.40 lt -------------- 15 secs Turbo

Steak 150 g 20 Χ 20 Χ 20 mm 15 secs Turbo

Walnuts 150 g Whole 15 secs Turbo

IMPORTANT
• Never use this devise to cut very hard cheese.  You may cut normal 
  type of cheese and always use the Pulse operation (e.x. Turbo/low, 
   Turbo/low) and for maximum 10secs.  
• This appliance is best used with single blade or double blades when  
  mixing the meat.
• Never “force” the device to chop a very hard ingredient as this 
  might cause damage to the device.

RECOMMENDATIONS TABLE

CLEANING 

• Before the first use remove all protective 
   packaging .
• Clean the external surface with a soft damp 
   cloth and then dry it thoroughly with a dry 
   soft cloth.
• Divide the blades very carefully and wash 
   them only with a damp, soft sponge.
• Rinse the bowl lid, the spout , the bowl and 
   accessories (system blades) with clean 
   running water.
• Dry the accessories naturally. (do not wipe).
• Always disconnect the device from the mains 
   before cleaning.

IMPORTANT
Never put the motor unit under 

a tap or in a dishwasher. 
Handle the blades carefully when 

cleaning - they are extremely 
sharp. 

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:
• Do not dispose your appliance along with 
   the rest of the public waste (this is also the 
   meaning of the shown recycling sign).
• Contact your Public Authorities and they will 
   instruct you of the recycling centers to 
    which your appliances must be disposed.
• Correct disposal of your appliance helps the 
   protection of the environment as well as the 
   recycling of the appliance components.
• The electrical appliances due to their con
   struction materials, if not correctly disposed, 
    may lead to environmental and furthermore 
    health hazards.

• Never move the appliance by pulling the 
   cord. To disconnect the device, hold the de
   vice and pull the plug out of the socket. Make  
   sure that the device cable is not hanging over 
   the edge of the table or worktop on which 
   the appliance stands and can not become 
    entangled in other things in any way. Do not 
   wrap the cord around the appliance and do 
    not bend.
• Place the device on a flat and stable surface.  
   Do not install near or above heat sources 
    such as stoves or gas cookers, or near or in 
    or on electric stoves or ovens or 
   microwaves.
• Do not use the appliance when empty.
• The blades are very sharp and great care is 
    needed during use and cleaning.
• Do not immerse the Motor Unit (A) into 
   water or any other liquid . Never place it 
   under a tap or dishwasher.
• During operation, make sure that the appli-
   ance is not continuously working for longer 
   than the time specified (depending the use).  
• This appliance is intended for short 
    operation, with a rated operating period of 
   15 seconds turn off the appliance and let it 
   cool down completely before next use.
• Do not use the appliance for more than 3  
    times consecutively.
• After using the appliance for 2-3 consecu  
   tively, turn it off and allow it to cool off for 
   at least 10-15 minutes.
• Never attempt to take food or liquid in to 
   and/or out from the Bowl when the Blades 
   are moving.  Always wait until the Blades 
   stop completely.
• The appliance should always be returned to 
    an authorized Service facility only, for adjust 
   ment or repair if required.
• This device is used for HOUSEHOLD USE 
   ONLY.
• Keep the instruction of use for future    
   reference.
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