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ΚΩΔ.: ΝΤΕΛΙ-ΡΟΜΠ 
 

DELIMANO KITCHEN ROBOT PRO 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

XΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Εικ.1-2) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη χρήση, τοποθετήστε το προϊόν σε σκληρή, επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια. 
 
1. Για να σηκώσετε το βραχίονα, περιστρέψτε το κουμπί ανύψωσης (βλ. Εικ.  1, 2) δεξιόστροφα. Ο βραχίονας θα κινηθεί 
προς τα πάνω. (FIG1) 
2. Σύρετε το προστατευτικό κάλυμμα (21) στην κύρια μονάδα από κάτω. (FIG2) 
3. Τοποθετήστε το μπολ ανάμειξης στη θέση συγκράτησης (Step ①) και γυρίστε το μπολ δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει 

(Step ②). (FIG3) 

4. Τοποθετήστε το απαιτούμενο εξάρτημα (6-8) εισάγοντας το πάνω μέρος του άξονα και περιστρέψτε αριστερόστροφα 
μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. (FIG4 & FIG5) 
5. Συμπληρώστε τα συστατικά. Μην γεμίζετε υπερβολικά το μηχάνημα - η μέγιστη ποσότητα συστατικών είναι 1, 2 κιλά ή 
σε υγρό έως το επίπεδο MAX που υποδεικνύεται στην εσωτερική πλευρά του μπολ ανάμειξης. 
6. Αφήστε το βραχίονα περιστρέφοντας το κουμπί ανύψωσης δεξιόστροφα και κατεβάστε το (FIG6) 
7. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. 
8. Όταν χρησιμοποιείτε το μπολ ανάμειξης, βεβαιωθείτε πάντα ότι το πίσω κάλυμμα (10) έχει τοποθετηθεί σωστά. 
9. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα περιστρέφοντας το κουμπί ταχύτητας στη ρύθμιση ταχύτητας 1 - 6. 
10. Για λειτουργία παλμού (ζύμωμα σε σύντομα διαστήματα), περιστρέψτε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ταχύτητας 
στη θέση "PULSE". Όταν απελευθερωθεί το κουμπί ταχύτητας επιστρέφει αυτόματα στη θέση "0" και η συσκευή 
απενεργοποιείται. 
11. Μετά τη ζύμωση / ανάδευση, γυρίστε το κουμπί ταχύτητας (3) πίσω στη θέση "0" μόλις το μείγμα σχηματίσει μια 
μπάλα και αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία. 
12. Πατήστε το κουμπί ανύψωσης (2) προς τα κάτω και ο βραχίονας θα σηκωθεί. 
13. Το μείγμα μπορεί τώρα να απελευθερωθεί με τη βοήθεια μιας σπάτουλας και να αφαιρεθεί από το μπολ ανάμιξης. 
14. Το μπολ ανάμειξης μπορεί τώρα να αφαιρεθεί (περιστρέψτε αριστερόστροφα και σηκώστε). 
15. Καθαρίστε τα εξαρτήματα όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός». 
 

 Eικ. 1      Eικ. 2 
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ & ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΣ (ΛΕΠΤΑ) ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Γάντζος ζύμης 1-3 3 700 γρ. αλεύρι * 380 γρ. 
νερό 

«Βαριά» μείγματα όπως ζύμες για 
ψωμί, πίτσες, τάρτες  

Αναδευτήρας 1-4 3 400 γρ. αλέυρι & 400-500 
γρ. νερό 

Μεσαία μείγματα όπως κρέπες ή 
κέικ  

Σύρμα 5-6 3 Ελάχιστο, 3 ασπράδια 
αυγών 

Ελαφριά μείγματα όπως κρέμες, 
μαρέγκες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τα «βαριά» μείγματα μην λειτουργείτε την συσκευή για περισσότερο από 6 λεπτά συνεχόμενα, αφήστε 
στη συνέχεια να κρυώσει και λειτουργήστε για 10 λεπτά ακόμη. Μην χρησιμοποιείτε για περισσότερα από 1 με 2 
ανακατέματα. 
 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
• Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. 
• Ποτέ μην βυθίζετε την κύρια μονάδα σε νερό! 
• Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή σκληρά απορρυπαντικά & σφουγγάρια. 
Κύρια μονάδα 
• Μόνο ένα υγρό πανί πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του εξωτερικού περιβλήματος. Μην χρησιμοποιείτε 
διαλύτες & σκληρά απορρυπαντικά. 
 
Εξαρτήματα 
Συνιστάται ιδιαίτερα να καθαρίζονται τα εξαρτήματα με ζεστό σαπουνόνερο και να στεγνώνουν καλά αμέσως μετά. Εάν 
τοποθετηθούν σε πλυντήριο πιάτων, πρέπει να χρησιμοποιούνται χαμηλές θερμοκρασίες. 
Αφήστε τα μέρη να στεγνώσουν καλά πριν από την επανασυναρμολόγηση της συσκευής. 
 
 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
1. Μην βυθίζετε τη βασική μονάδα με τον κινητήρα σε νερό και μην την ξεπλένετε κάτω από τη βρύση. 
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της συσκευής 
αντιστοιχεί στην τοπική τάση τροφοδοσίας. 
3. Πριν από τη χρήση, τοποθετήστε το προϊόν σε σκληρή, επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια. 

4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί & ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά στον χώρο. 
5. Δεν επιτρέπεται να παίζουν τα παιδιά με την συσκευή. 
6. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, έχει χτυπηθεί απότομα, έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, εάν είχε μείνει σε 
εξωτερικό χώρο ή έχει βραχεί, μην την χρησιμοποιήσετε. 
7. Μην επιχειρήσετε καμία τροποποίηση ή επισκευή μόνοι σας  και βεβαιωθείτε ότι η επισκευή πραγματοποιείται μόνο από 
κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό. 
8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως από εξουσιοδοτημένο και 
εξειδικευμένο άτομο μόνο. 
9. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να είναι ενεργοποιημένη ή να παραμένει συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος όταν δεν 
χρησιμοποιείται, όταν γίνεται αντικατάσταση αξεσουάρ ή κατά τον καθαρισμό. 
 10. Ποτέ μην ακουμπάτε το μείγμα εντός του κάδου με το χέρι. Πάντα να χρησιμοποιείτε ειδικό εργαλείο (μαρίζ). 
11. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τα εξαρτήματα για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς λόγω των 
αιχμηρών λεπίδων.  
12. Η χρήση εξαρτήματος που δεν συνιστάται ή πωλείται από τον κατασκευαστή  κατασκευή μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. 
13. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάμιξη σκληρής και ξηρής ουσίας, γιατί θα χαλάσει η λεπίδα. 
14. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.  

15. Μην χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας για να ξύσετε τα τρόφιμα μακριά από το δίσκο εκκένωσης ενώ η συσκευή είναι σε 
λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. 
16. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή ξηρή χρήση & μόνο σε εσωτερικούς χώρους. 
17. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή άδεια με το εξάρτημα συνδεδεμένο γιατί θα επιταχύνετε την γήρανση της 
μονάδας. 
 18. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες  σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εάν υπάρχει επίβλεψη από ικανό ενήλικα ο 
οποίος θα δίνει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής γίνεται μόνο από ενήλικες. 
19. Η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται σε χρονοδιακόπτες ή μπαλαντέζες με διακόπτες, γιατί μπορεί να βλάψει την 
λειτουργία της. 
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 20. Μην παρεμβαίνετε σε διακόπτες ασφαλείας. 
21. Μην εισάγετε τίποτα στα περιστρεφόμενα μέρη ενώ το μηχάνημα λειτουργεί.  
22. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί  άδεια, διότι μια τέτοια ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή 
της συσκευής ή  σε τραυματισμό του χρήστη 
23. Πλύνετε και στεγνώστε καλά πριν από την πρώτη χρήση.  
24. Ποτέ μην γεμίζετε το βάζο ανάμειξης με βραστό υγρό. Η υψηλότερη θερμοκρασία υγρού ή τροφής για ανάμειξη δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους 55 ° C. Μην αναμιγνύετε παγάκια. 
25. Παρόλο που η συσκευή έχει ελεγχθεί, η χρήση της και οι συνέπειες αυτής είναι αυστηρά ευθύνη του χρήστη. 

 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   
 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.  
 Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς. 
 Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή 

τιμολόγιο). 
 Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες. 
 Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις  που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, 

εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 

 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των 
προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Τelemarketing Store ή 
να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

 H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
 

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250 

 

 


