
 

 

 

Dosette Μπλέντερ D1202 

 

 

 

Οδηγίες Χρήσης 
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές      

τις οδηγίες και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος         
και για πιθανή μελλοντική ανάγνωση 



 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

 
 

1. Δοσομετρικό καπάκι 6. Μονάδα κινητήρα 

2. Καπάκι γυάλινου δοχείου 7. Ροδάκι ενεργοποίησης 

3. Γυάλινο δοχείο 8. Πλήκτρα λειτουργιών 

4. Μονάδα λεπίδων 9. Λαστιχένια ποδαράκια 

5. Συγκρατητικό γυάλινου δο-

χείου 

 

 
 



 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, προκειμένου να μειώσετε 

τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή/ και τραυματισμού ατόμων, 

θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας 

και τις σχετικές προειδοποιήσεις, όπως αναγράφονται παρακάτω: 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες του μπλέντερ είναι εξαι-
ρετικά αιχμηρές. Να τις μεταχειρίζεστε με προσοχή. 

 
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και να τις 

ακολουθήσετε. 

1. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο 

ρεύματος, το φις ρεύματος ή την ίδια τη συσκευή σε νερό ή άλλο 

υγρό. 

2. Απαιτείται επίβλεψη όταν οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή χρη-

σιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε παιδιά. 

3. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπε-

ριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητη-

ριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 

εκτός εάν υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής 

από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

4. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμο-

ποιείτε, καθώς και πριν τον καθαρισμό. 

5. Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή σε περίπτωση που 

έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή φις ρεύματος ή εάν έχει παρου-

σιάσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή σε περίπτωση που έχει 

υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. 

6. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή 

ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία και διάφορες βλάβες στο 



 

προϊόν. Για τη δική σας ασφάλεια, να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια 

αξεσουάρ και ανταλλακτικά, τα οποία είναι κατάλληλα για τη συ-

σκευή σας. 

7. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη  

τραπεζιών ή πάγκων. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να α-

κουμπά σε ζεστές επιφάνειες. 

8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε σημεία όπου υ-

πάρχουν ζεστά αέρια ή ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα ή συσκευές 

που παράγουν θερμότητα, όπως ηλεκτρικές κουζίνες και φούρ-

νοι. 

9. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Τυχόν ε-

μπορική χρήση, ακατάλληλη χρήση ή μη συμμόρφωση με τις 

οδηγίες οδηγεί σε ακύρωση εγγύησης και ο κατασκευαστής δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες. 

10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει σπάσει κάποιο εξάρτημα 

ή αν έχει υποστεί κάποια φθορά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις 

ρεύματος. 

11. Βεβαιωθείτε ότι το γυάλινο δοχείο είναι τοποθετημένο σωστά στη 

θέση του πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. 

12. Ποτέ μην βάζετε τρόφιμα στο γυάλινο δοχείο χρησιμοποιώντας τα 

χέρια σας ενώ το μπλέντερ βρίσκεται σε λειτουργία. Να χρησι-

μοποιείτε εξαρτήματα ώθησης των τροφίμων ώστε να τα βάζετε 

στο μπλέντερ. 

13. Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Παρακαλούμε να τις μεταχειρίζεστε  

προσεκτικά. Να κρατάτε τις λεπίδες και τα μαχαίρια μακριά από 

παιδιά. 

14. Ποτέ να μην αφαιρείτε το καπάκι πριν να σταματήσουν εντελώς οι 

περιστρεφόμενες λεπίδες του μπλέντερ, γιατί υπάρχει κίνδυνος 

σοβαρού τραυματισμού. 

15. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για την επεξεργασία μικρών 

ποσοτήτων τροφίμων. Μην υπερβαίνετε την ποσότητα που ανα-



 

φέρεται στις οδηγίες χρήσης, γιατί μπορεί να προκληθεί υπερ-

φόρτωση, βλάβες και/ ή άλλοι κίνδυνοι. 

16. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την ανάμειξη κολλώδους 

τροφής ή ουσιών που είναι ιδιαίτερα προσκολλητικές, ώστε να 

αποφευχθεί υπερθέρμανση και βλάβες. 

17. Να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την 

προβλεπόμενη. 

18. Για την ασφάλειά σας, αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα 

πρότυπα, τους κανονισμούς και τις οδηγίες που αφορούν τις 

συσκευής Χαμηλής Τάσης, τις οδηγίες Ηλεκτρομαγνητικής Συμ-

βατότητας, τις οδηγίες που αφορούν την προστασία του περι-

βάλλοντος κ.λπ. 

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τάση: AC 220-240V~50/60Hz 

Ονομαστική ισχύς: 800W 

Χωρητικότητα γυάλινου δοχείου: 1,5 λίτρα 

Κατηγορία II   

Χρόνος λειτουργίας: Χρήση έως 2 λεπτά, στη συνέχεια μικρό διά-

λειμμα 5 λεπτών, κατόπιν χρήση έως 2 λεπτά κ.ο.κ. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Χρήση του μπλέντερ 

Πριν από την πρώτη χρήση, θα πρέπει να καθαρίσετε τα διάφορα 

εξαρτήματα της συσκευής. 

Σημειώσεις: 

• Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, αναβοσβήνουν με μπλε 

χρώμα οι δακτύλιοι ένδειξης στα 3 πλήκτρα λειτουργίας. Αφού στα-

θεροποιήσετε το γυάλινο βάζο, οι ενδείξεις θα σταματήσουν να ανα-



 

βοσβήνουν και θα μείνουν σταθερά αναμμένες. 

• Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα ελεύθερα, χωρίς βήματα, από 

την πιο χαμηλή έως την πιο υψηλή τιμή.  

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ροδάκι ενεργοποίησης για να ε-

λέγξετε την ταχύτητα του μπλέντερ. Ενόσω ρυθμίζετε το ροδάκι ε-

νεργοποίησης, τα πλήκτρα λειτουργίας δεν θα έχουν καμία επίδραση 

και οι ενδείξεις τους θα είναι σβηστές. 

• Υπάρχουν τρία πλήκτρα λειτουργιών. Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο 

για ενεργοποιήσετε και την αντίστοιχη λειτουργία: 

* Παλμική    * Τεμαχισμός πάγου    * Smoothie     

• Κατά τη χρήση του μπλέντερ, πιέστε τα πλήκτρα λειτουργιών ανά-

λογα με τη λειτουργία που θέλετε να επιτελεστεί. Επιπλέον, μπορείτε 

να ρυθμίζετε το ροδάκι ενεργοποίησης ώστε να επιτυγχάνετε την 

επιθυμητή ταχύτητα για την επιλεγμένη λειτουργία. Ενώ ρυθμίζετε 

την ταχύτητα, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να πιέζετε τα πλήκτρα λει-

τουργιών. 

• Η μέγιστη χωρητικότητα τροφίμων την οποία μπορεί να δεχθεί το 

γυάλινο δοχείο είναι 1,5 λίτρα. 

 

Για να χρησιμοποιήσετε το ροδάκι ενεργοποίησης ώστε να 

αλέσετε τρόφιμα 

•Ρίξτε τα επιθυμητά υλικά μέσα στο γυάλινο δοχείο και στη συνέχεια 

βάλτε το καπάκι (Εικ. 1). Κατόπιν τοποθετήστε το γυάλινο δοχείο στη 

θέση του (Εικ. 2) και περιστρέψτε δεξιόστροφα (Εικ. 3). Ανασηκώστε 

το γυάλινο δοχείο για να ελέγξετε αν είναι ασφαλισμένο ή όχι.  

•Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και περιστρέψτε το ροδάκι ενερ-

γοποίησης για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα. 

• Μόλις ολοκληρώσετε το άλεσμα, περιστρέψτε το ροδάκι ενεργο-

ποίησης στη θέση OFF (απενεργοποίηση), αποσυνδέστε τη συσκευή 

από το ρεύμα και περιμένετε έως ότου οι λεπίδες να σταματήσουν 

τελείως. 



 

•Βγάλτε το γυάλινο δοχείο και ανοίξτε το καπάκι και στη συνέχεια 

αφαιρέστε τα αλεσμένα τρόφιμα. 

 

 
Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα λειτουργιών ώστε να 

αλέσετε τρόφιμα 

Το μπλέντερ διαθέτει 3 πλήκτρα λειτουργιών τα οποία σας επιτρέ-

πουν να αλέσετε τρόφιμα με τον επιθυμητό τρόπο. Για να χρησιμο-

ποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο 

(ON) το ροδάκι ενεργοποίησης. 

• Παλμική λειτουργία 

Πιέστε για παλμική λειτουργία, η οποία ενεργοποιεί το μπλέντερ στη 

μέγιστη ταχύτητα. Διάρκεια: 13 δευτερόλεπτα: 5 κύκλοι ενεργοποίη-

σης/ απενεργοποίησης και στη συνέχεια το πρόγραμμα σταματά. 

• Λειτουργία τεμαχισμού πάγου 

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο πρόγραμμα τεμαχισμού 

πάγου. Χρονική διάρκεια: 59 δευτερόλεπτα: 15 κύκλοι ενεργοποίη-

σης/ απενεργοποίησης, 20 δευτερόλεπτα συνεχούς λειτουργίας και 

στη συνέχεια το πρόγραμμα σταματά. 

• Λειτουργία Smoothie  

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο πρόγραμμα που είναι 

ειδικά σχεδιασμένο για να φτιάχνετε smoothies. Χρονική διάρκεια 117 

δευτερολέπτων: Φάση 1 με 14 κύκλους ενεργοποίησης/ απενεργο-



 

ποίησης και 22 δευτερόλεπτα συνεχούς λειτουργίας, Φάση 2 με 10  

κύκλους ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και 30 δευτερόλεπτα 

συνεχούς λειτουργίας. Στη συνέχεια το πρόγραμμα σταματά. 

 

Βρεφικές τροφές 

• Κόψτε το φαγητό σε μικρά κομμάτια, προσθέστε λίγο ζωμό (κρέατος 

ή λαχανικών) και ανακατέψτε τα υλικά με την παλμική λειτουργία. Για 

να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, περιστρέψτε το ροδάκι ε-

νεργοποίησης για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα και στη συ-

νέχεια αλέστε μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή υφή. 

• Κόψτε τα φρούτα σε μικρά κομμάτια, προσθέστε λίγο γάλα, νερό ή 

χυμό και ανακατέψτε τα συστατικά με την παλμική λειτουργία. Για να 

αλέσετε καλά το φαγητό, περιστρέψτε το ροδάκι ενεργοποίησης ή 

πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας "Smoothie" έως ότου το φαγητό απο-

κτήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ συ-

νεχόμενα για περισσότερα από 2 ΛΕΠΤΑ. Μετά από έναν κύκλο 

χρήσης, αφήστε το μπλέντερ να κρυώσει για 5 λεπτά. Το μπλέ-

ντερ είναι κατάλληλο για: μιλκσέικ, smoothies, σορμπέ, πάγο, 

κρέμες, κοκτέιλ κ.ά. Για καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να 

ξεκινάτε πρώτα σε χαμηλή ταχύτητα και στη συνέχεια να επιλέγετε 

σταδιακά τη μεγαλύτερη ταχύτητα. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝ 

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΒΑΛΕΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ. 

 



 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βάζετε ζεστά τρόφιμα στο γυάλινο δο-

χείο. Αφήστε το φαγητό να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν το βά-

λετε στο γυάλινο δοχείο του μπλέντερ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν φάτε ή σερβίρετε το αλεσμένο φαγητό, να 

ελέγχετε πάντα για συστατικά που ενδέχεται να μην έχουν ανα-

μιχθεί επαρκώς. 

 

Γενικά: 

Για καλύτερα αποτελέσματα: Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα των συστα-

τικών καλύπτει πλήρως τις λεπίδες πριν αναμίξετε στερεά τρόφιμα. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε 

χρήση. 

• Να χρησιμοποιείτε μόνο υγρό σφουγγάρι για να καθαρίζετε τη μο-

νάδα κινητήρα. Ποτέ μην βυθίσετε το μπλέντερ σε νερό και μην το 

βάλετε κάτω από τρεχούμενο νερό. 

• Περιμένετε να σταματήσουν να κινούνται οι λεπίδες πριν κάνετε 

οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης. 

• Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το μπλέντερ αφού πρώτα αφαιρέσετε 

το γυάλινο δοχείο. 

• Καθαρίστε το φαγητό που έχει μείνει μέσα στο γυάλινο δοχείο, βά-

ζοντάς το κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης. 

• Αφού τοποθετήσετε τις λεπίδες μέσα στο γυάλινο δοχείο, τοποθε-

τήστε το γυάλινο δοχείο στο μπλέντερ. 

• Γεμίστε το γυάλινο δοχείο με ζεστό νερό μέχρι τη μέση του και στη 

συνέχεια ρίξτε μερικές σταγόνες υγρού πιάτων και χρησιμοποιήστε το 



 

μπλέντερ στην υψηλότερη ταχύτητα για περίπου 20 δευτερόλεπτα. 

• Στη συνέχεια αφαιρέστε και ξεπλύνετε το γυάλινο δοχείο. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Η συσκευή δεν λει-

τουργεί παρότι την 

έχετε συνδέσει στο 

ρεύμα και την έχετε 

ενεργοποιήσει. 

Η συσκευή δεν τροφοδο-

τείται με ρεύμα. 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 

είναι καλά συνδεδεμένη σε 

κατάλληλη πρίζα. Βεβαιω-

θείτε ότι η πρίζα στον τοίχο 

διαθέτει ρεύμα, συνδέοντας 

δοκιμαστικά μια λάμπα. 

Μετά την ενεργοποίηση, η 

ένδειξη θα πρέπει να ανά-

ψει. 

Το γυάλινο δοχείο δεν 

έχει τοποθετηθεί καλά και 

η ασφάλεια είναι κλειδω-

μένη. 

Τοποθετήστε σωστά το 

γυάλινο δοχείο, όπως πε-

ριγράφεται σ’ αυτές τις οδη-

γίες χρήσης. 

Ο κινητήρας έχει υπερ-

θερμανθεί. Η λειτουργία 

του κινητήρα σταματά 

αυτόματα για προστασία, 

ώστε να μην καεί.  

Σταματήστε τη χρήση και 

αφήστε τη συσκευή να 

κρυώσει για περίπου 30 

λεπτά. 

Εμποδίζεται η περι-

στροφή των λεπίδων . 

Απενεργοποιήστε αμέσως 

το μπλέντερ και αποσυνδέ-

στε το από το ρεύμα. Στη 

συνέχεια, αφαιρέστε το ε-

μπόδιο. Κόψτε τα μεγάλα 

τρόφιμα σε μικρά κομμάτια 

πριν από το άλεσμα.  



 

Μια άσχημα μυρωδιά 

προέρχεται από τη 

μονάδα του κινητήρα 

κατά τη διάρκεια των 

πρώτων χρήσεων της 

νέας σας συσκευής. 

Αυτό είναι φυσιολογικό 

φαινόμενο κατά τη διάρ-

κεια των πρώτων χρή-

σεων της συσκευής. 

Αν η άσχημη μυρωδιά συ-

νεχίζεται ακόμα και μετά 

από πολλές φορές χρήσης, 

θα πρέπει να επικοινωνή-

σετε με την εξυπηρέτηση 

πελατών. 

Ο κινητήρας δονείται 

Ή παράγονται αφύ-

σικοι ήχοι. 

Η συσκευή δεν είναι το-

ποθετημένη σε σταθερή, 

επίπεδη και ομαλή επι-

φάνεια Ή δεν έχετε το-

ποθετήσει καλά τα λα-

στιχένια πόδια. 

Τοποθετήστε τη συσκευή σε 

σταθερή, επίπεδη και ομαλή 

επιφάνεια. Τοποθετήστε 

καλά τα λαστιχένια πόδια. 

Υψηλή τάση ή ασταθής 

τάση. 

Ελέγξτε την τάση και συν-

δέστε τη συσκευή σε πρίζες 

σταθερής τάσης. 

Οι λεπίδες είναι χαλαρές.

Επικοινωνήστε με το κατά-

σταση αγοράς ή επικοινω-

νήστε με την εξυπηρέτηση 

πελατών. 

 

 

 

 

 

 

 


