


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για καφέ, διάφορα κοκτέιλ, 

σάλτσες βινεγκρέτ, παιδικές τροφές, μιλκσέικ κλπ. 
 Μην τοποθετείτε σε καμία περίπτωση τα δάχτυλά σας ή άλλα 

αντικείμενα (μαλλιά, ρούχα, μαγειρικά σκεύη, μαχαίρια, κατσαβίδια 
κλπ.) κοντά στον άξονα ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή. 

 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση. 

 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 Ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να είναι στη θέση ' 0 ' πριν 

συνδέσετε το φις ρεύματος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 
220~240V. 

 Θέστε το διακόπτη λειτουργίας (D) στη θέση " I " ή " II", για να 
ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή.  

 Ρίξτε γάλα (ή καφέ και/ή νερό) στο παρεχόμενο κύπελλο. 
Προσθέστε σκόνη κρέμας γάλακτος και ζάχαρη (ή άλλα συστατικά 
που θέλετε να αναμίξετε). 

 Ανασηκώστε το κύπελλο προς τον άξονα (B). 
 Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται έως 1 λεπτό τη φορά. 

Έτσι θα εξασφαλίζετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
 Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση, περιστρέψτε τον διακόπτη 

λειτουργίας στη θέση "0" και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 
περίπου 1 λεπτό. 

 Να κρατάτε τη συσκευή πάντα στεγνή. 
 

 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 Ανακυκλώστε τη συσκευασία της συσκευής. Κρατήστε τις 

πλαστικές σακούλες μακριά από βρέφη και παιδιά. 
 Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, καθαρίστε 

την με ένα υγρό πανί. 
 Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό για να την καθαρίσετε. 
 Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία παροχής ρεύματος αντιστοιχούν με τις 

απαιτήσεις της συσκευής σε ρεύμα. 
 Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια. 
 Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε έχετε τοποθετήσει σωστά όλα τα 

εξαρτήματα της συσκευής. 
 Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει το 

κύπελλο στη θέση του. 
 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο 

και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη φθοράς. 
 Μην χρησιμοποιείτε συνεχόμενα τη συσκευή για περισσότερο από 

1 λεπτό τη φορά. Κάντε πάντα μια παύση 1 λεπτού μεταξύ κάθε 
χρήσης. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 Πριν τον καθαρισμό, ο διακόπτης λειτουργιάς πρέπει να βρίσκεται 

στη θέση "0" και να έχετε αποσυνδέσει το φις από την πρίζα 
ρεύματος. 
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά για να την καθαρίσετε. 
Απλά σκουπίστε την με ένα νοτισμένο πανί. 

 Για να καθαρίσετε τον άξονα, ρίξτε νερό στο κύπελλο και 
ενεργοποιήστε τη συσκευή για λίγα δευτερόλεπτα. 

 Μην αποθηκεύετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση. Μπορεί να 
είναι ακόμα ζεστή. Αφήστε τη να κρυώσει και στη συνέχεια 
αποθηκεύστε την σε ασφαλές μέρος. 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 Αποθηκεύστε τη συσκευή αφού πρώτα την αφήσετε να κρυώσει. 
 Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το 

ρεύμα και αποθηκεύστε την σε ένα στεγνό, ασφαλές μέρος, μακριά 
από παιδιά. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω, κοντά ή μέσα σε φούρνο 

μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή φούρνο υγραερίου. Κρατήστε 
τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλες πηγές 
θερμότητας. 

 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες. 
 Να επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν τη χρησιμοποιείτε. 
 Να αφήνετε πάντα επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή 

όταν χρησιμοποιείται. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε 
εύφλεκτα υλικά όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες κ.ά. 

 Μην ανακατέψετε ποτέ καυτό λάδι ή οποιοδήποτε άλλο καυτό υγρό. 
 Μην ανακατέψετε ποτέ λίπος. 
 Μην προσθέτετε συστατικά στο κύπελλο ενώ λειτουργεί η συσκευή. 
 Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό 
χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού. 



 
ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
 

     

 
 
 
A. Σώμα 
B. Άξονας 
C. Κύπελλο 
D. Διακόπτης λειτουργίας 
ON/OFF (Ενεργοποίησης/ 
Απενεργοποίησης) 
 

 
 

 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας (D) βρίσκεται στη θέση 
“0”. 

 Ρίξτε νερό, καφέ και ζάχαρη ή τυχόν άλλα συστατικά που θέλετε να 
αναμίξετε μέσα στο κύπελλο (C) ή σε άλλο δοχείο παρόμοιου 
σχήματος και στη συνέχεια ανασηκώστε το προς τον άξονα (B). 

 Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας (D) και αναμίξτε τα 
συστατικά. 

 Σημείωση: Αν τα συστατικά πιτσιλίζουν έξω από το κύπελλο, 
χαμηλώστε την ταχύτητα ή μειώστε την ποσότητα των συστατικών. 

 Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θέστε το διακόπτη λειτουργίας 
(D) στο “0”. 

 Αφαιρέστε το κύπελλο και σερβίρετε τον καφέ σας. 
 Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και στη συνέχεια 

καθαρίστε την. 
 Ο άξονας (B) είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και τα 

πλαστικά εξαρτήματα της συσκευής δεν είναι τοξικά, οπότε 
μπορείτε εύκολα να την καθαρίσετε με ένα βρεγμένο πανί. 

 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για ν’ αποφύγετε τραυματισμό, παρακαλούμε 
να μην αγγίζετε τον άξονα (B) ενώ λειτουργεί η συσκευή. 

 
 
 
 
 

 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.E. 
Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει 
ότι η συσκευή Φραπεδιέρα Νuvelle συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 2014/35/ΕE χαμηλής τάσης και της 
οδηγίας 2014/30/ΕE ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και φέρει 
τη σήμανση   

 
Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε 
από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, 
ΜΑΓΟΥΛΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/ 
 
Πληροφορίες για το περιβάλλον 
Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη 
σήμανση  
 
 
Αποκομιδή προϊόντων 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις 
οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη 
χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα 
σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να 
επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο 
ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες 
καθαριότητας του δήμου σας. 
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε 
στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από 
την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για 



περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού 
του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS. 
Τα Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS  Α.Ε.Β.Ε. 
Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 
Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 
www.plaisio.gr 

Γενικοί όροι εγγύησης 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν. 
Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από 
εγγύηση καλής λειτουργίας,σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται παρακάτω. 

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή
αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική 
διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη 
αγοράς. 
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης
και της νόμιμης απόδειξης αγοράς. 
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό
ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. 
Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν 
περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, 
αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν 
σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής. 
4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον
τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα 
μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι 
επιλογή και ευθύνη του πελάτη. 
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση
επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της 
συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την 
ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης 
6. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά
και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν 

ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε 
προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές 
συνθήκες 

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση
1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση
και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης. 
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια
μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ 
μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ) 
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση
ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της 
συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της 
τάσης. 
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το
εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής 
τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της 
συσκευής κλπ) 
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες
συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων. 
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται
από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, 
των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία 
ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από 
εσάς για λογαριασμό τρίτων. 
7.Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που 
οφείλονται στην ποιότητα/ καταλληλότητα του νερού παροχής 


