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της.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ " CE/UE "
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
SANTOS SAS - 140-150, Av. Roger SALENGRO 69120 VAULX-EN-VELIN (LYON)
ΓΑΛΛΙΑ
Δηλώνει ότι η συσκευή που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά, με χαρακτηριστικά:
Ονομασία: ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ
Αριθμός τύπου:
62
είναι σύμφωνη:
• Με τους όρους του παραρτήματος 1 της ευρωπαϊκής οδηγίας περί μηχανών
2006/42/ΕΚ και τους κανονισμούς που θεσπίστηκαν σε εθνικό επίπεδο για τη
μεταφορά της εν λόγω οδηγίας.
• Με τους όρους των ακόλουθων ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών:
N° 2014/35/EE (Οδηγία σχετικά με τα προϊόντα χαμηλής τάσης)
N° 2014/30/EE (Οδηγία σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)
N° 2011/65/ΕE (Οδηγία περιορισμού επικίνδυνων ουσιών)
N° 2012/19/ΕE (Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού
N° 1935/2004/ΕΚ (Κανονισμός σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που πρόκειται
να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα)
o Νο 10/2011/ΕE Κανονισμός) για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται
να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα
o
o
o
o
o

Εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης στις
βασικές απαιτήσεις των οδηγιών που αναφέρθηκαν προηγουμένως:
• NF EN 12852+A1: 2010 Μηχανήματα για είδη διατροφής- Προπαρασκευαστές
τροφίμων και αναμικτήρες..
Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο είναι πρότυπο τύπου C, όπως ορίζεται στην οδηγία EN ISO 12100.
Όταν οι όροι του παρόντος προτύπου τύπου C διαφέρουν από εκείνους των προτύπων τύπου A ή
Β, υπερισχύουν οι όροι του προτύπου τύπου C. Το παρόν πρότυπο παρέχει τα μέσα

•
•
•
•
•

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί μηχανών n°2006/42/ΕΚ, (βλ.
Παράρτημα ZA)
NF EN ISO 12100 : 2010, Ασφάλεια μηχανών – Γενικές αρχές σχεδιασμού
NF EN 60204-1: 2018, Ασφάλεια μηχανών – Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών –
Γενικοί κανόνες
NF EN 1672-2 : 2020, Μηχανές επεξεργασίας τροφίμων – Βασικές αρχές –
Προδιαγραφές υγιεινής.
NF EN 60335-1 : 2013, Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιων
συσκευών
NF EN 60335-2-64 : 2004, Ειδικοί κανόνες σχετικά με τις ηλεκτρικές συσκευές
κουζίνας επαγγελματικής χρήσης.

Τόπος: VAULX-EN-VELIN Ημερομηνία: 01/04/2022
Τίτλος υπογράφοντος: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος: Aurélien FOUQUET
Υπογραφή:
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά τη χρήση, συντήρηση ή απόσυρση της συσκευής, πρέπει πάντα να τηρείτε τα
ακόλουθα βασικά μέτρα ασφαλείας.
Διαβάστε όλο το φυλλάδιο οδηγιών
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης
Σημείωση: Για την καλύτερη κατανόηση των παρακάτω παραγράφων, συμβουλευτείτε
τα σχεδιαγράμματα στο τέλος του εγχειριδίου.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

!

1. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για την επεξεργασία τροφίμων.
2. Αφαιρέστε τα κουκούτσια από τα φρούτα πριν τα τοποθετήσετε μέσα στη
συσκευή (π.χ. μάνγκο, βερίκοκα, ροδάκινα). Μην βάζετε τα κουκούτσια μέσα
στη συσκευή.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά την κανάτα
(1) με το καπάκι της (2) επάνω στη βάση του μοτέρ (3).
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η κανάτα είναι άδεια.
5. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπτό όριο χωρητικότητας της κανάτας που
αναγράφεται στο πλαϊνό μέρος της : 1,4 λίτρα. Για παχύρευστα μίγματα,
φροντίστε να τοποθετείτε μικρότερες ποσότητες τροφίμων.
6. Μην τοποθετείτε τη βάση (6) σε νερό.
7. Για προστασία κατά των κινδύνων ηλεκτροπληξίας, μη τοποθετείτε τη βάση
σε νερό ή άλλα υγρά.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί
βλάβη ή φθορά. Αντικαταστήστε το με ένα ειδικό σετ, το οποίο μπορείτε να
βρείτε σε κάποιον εξουσιοδοτημένο πωλητή της SANTOS, ή κατευθείαν στην
ίδια την εταιρεία.
9. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε
παρέμβαση σε αυτή: Καθαρισμό ή συντήρηση.
10. Ο καθαρισμός με εκτόξευση νερού, υπό πίεση δεν επιτρέπεται.
11. Μην καθαρίζετε την κανάτα (1) με σκληρό σφουγγάρι.
12. Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε κουζινικά εργαλεία και σκεύη μέσα στην
κανάτα.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν η κανάτα ή η λεπίδα έχει εγκοπές,
ρωγμές ή είναι σπασμένη. Μην χρησιμοποιείτε την κανάτα, εάν η λεπίδα δεν
είναι καλά στερεωμένη.
14. Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής επάνω σε επιφάνεια με κλίση
μεγαλύτερη από 10°. Τα 4 πόδια της συσκευής πρέπει να πατάνε πάντα
επάνω σε αυτήν την επιφάνεια. Ο άξονας του μοτέρ της συσκευής πρέπει να
είναι συνεχώς κάθετος στην επιφάνεια εργασίας.
15. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων, εκτός από τα
γνήσια πιστοποιημένα ανταλλακτικά SANTOS.
16. Γυρίστε τον διακόπτη On/Off (4) στη θέση « 0 » όταν η συσκευή βρίσκεται
εκτός λειτουργίας.
17. Μην συνδέετε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα τροφοδοσίας ρεύματος.
18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ύπαιθρο.
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19. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας.
20. Η συσκευή αυτή είναι επαγγελματική, και προορίζεται αποκλειστικά για
επαγγελματική χρήση. Δεν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση.
21. Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από άτομα
(παιδιών συμπεριλαμβανομένων) των οποίων οι σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες είναι περιορισμένες, ούτε από άτομα που δεν έχουν
εμπειρία ή γνώσεις, εκτός αν προηγουμένως επωφελήθηκαν, μέσω ενός
προσώπου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους, επίβλεψης ή οδηγιών σχετικά
με τη χρήση της συσκευής.
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ούτως ώστε να βεβαιώνεστε ότι δεν
παίζουν με την συσκευή.
22. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους, όπως οι
κουζίνες εστιατορίων, κυλικείων, νοσοκομείων και βιοτεχνικών επιχειρήσεων
όπως τα αρτοποιεία, τα κρεοπωλεία, κλπ., αλλά όχι για την συνεχή μαζική
παραγωγή τροφίμων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ :
•

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε 2 τάσεις μονοφασικού ρεύματος :
- 110-120 V 50/60 Hz :
- 220-240 V 50/60 Hz :
Σημείωση: Η συσκευή αυτή μπορεί να λειτουργήσει τόσο στα 50 Hz όσο και στα 60 Hz,
χωρίς ρύθμιση.
Προστασία γραμμής: Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε μια πρίζα κλασικού ρεύματος 2
πόλοι + γείωση. Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει διακόπτη ασφαλείας και μία ασφάλεια
στα 16A. Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν συνδέσετε τη συσκευή στη πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση της είναι ίδια με την
τάση του δικτύου. Η τιμή της τάσης αναφέρεται:
➢ Είτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής.
➢ Είτε στην αντίστοιχη ετικέτα χαρακτηριστικών στην τελευταία σελίδα του
εγχειριδίου.

!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης On/Off (4) βρίσκεται στη θέση « 0-Off » πριν
συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

!
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Καθαρίστε προσεκτικά τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα :
Κανάτα (1) καπάκι (2)
Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο « Καθαρισμός »
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΗΣ
Η συσκευή αυτή φέρει το σύμβολο επιλεκτικής διαλογής για τα απορρίμματα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ότι η απόρριψη του
συγκεκριμένου προϊόντος πρέπει να γίνει μέσω ενός συστήματος επιλεκτικής
συλλογής, σύμφωνα με την
οδηγία 2012/19/ΕΚ (ΑΗΗΕ) – Ενότητα
Επαγγελματικές Συσκευές – έτσι ώστε να ανακυκλωθεί ή να
αποσυναρμολογηθεί, μειώνοντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή σας ή με την
εταιρεία SANTOS.
Για την απόρριψη ή την ανακύκλωση των εξαρτημάτων της συσκευής, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με κάποια εξειδικευμένη εταιρεία ή με την SANTOS
Τα προϊόντα των οποίων η απόρριψη δεν γίνεται μέσω επιλεκτικής διαλογής είναι πιθανώς
επικίνδυνα για το περιβάλλον.
Η απόρριψη ή ανακύκλωση των υλικών της συσκευασίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Πίνακας κατανομής των υλικών κατασκευής της συσκευής (μάζα σε %)
Μάζα
χάλυβα
31,1%

Μάζα
αλουμινίου
19,0%

Μάζα
πλαστικού
33,2%

Μάζα χαλκού
2,8%

Μάζα λοιπών
εξαρτημάτων*
13,8%

*Μάζα λοιπών εξαρτημάτων, π.χ. διακόπτες, ηλεκτρονικές πλακέτες, πυκνωτές, ηλεκτρικά καλώδια, κ.τ.λ…

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
•
•
•
•
•

Η συσκευή n° 62 είναι επαγγελματική και προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική
χρήση. Δεν προορίζεται για οικιακή χρήση.
Η συσκευή n° 62 είναι σχεδιασμένη για την παρασκευή κοκτέιλ, παχύρευστων χυμών
(smoothies) και προϊόντων με ανάμεικτα φρούτα και τριμμένο πάγο που
προσφέρονται σε μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Η συσκευή αποτελείται από μία κανάτα ανάμειξης, τη βάση του μοτέρ με έναν
διακόπτη On/Off, μία ηλεκτρονική μονάδα, έναν πίνακα χειρισμού και ένα κάλυμμα
ηχομόνωσης.
Τριάντα συνταγές σας δίνουν τη δυνατότητα παρασκευής προϊόντων που σίγουρα θα
ξεχωρίσουν.
Η συσκευή διαθέτει βύσμα USB Host για την ενημέρωση του λογισμικού της καθώς
και των 6 προσωπικών συνταγών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα θα είναι πάντα εύκολη, όποιος κι αν είναι ο
τρόπος εγκατάστασης (είτε στον πάγκο, είτε εντοιχισμένη).
Εγκατάσταση επάνω στον πάγκο
Μόνο ένα άτομο απαιτείται για τον χειρισμό της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε την άνετη
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χρήση της, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε τη συσκευή επάνω σε ένα τραπέζι ή μία
επιφάνεια εργασίας με τον πίνακα χειρισμού στραμμένο προς το μέρος σας (συνιστώμενο
ύψος : 90 εκατοστά, προσαρμογή στο ύψος του χρήστη).
Εγκατάσταση με ενσωμάτωση στον πάγκο
Πριν κόψετε την επιφάνεια εργασίας του πάγκου, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία και
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα είναι απόλυτα λειτουργική μετά την ενσωμάτωση της:

Τηρείτε τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή
λειτουργία της συσκευής (πίσω, επάνω, κάτω).
Το τμήμα της επιφάνειας εργασίας που θα κόψετε πρέπει να είναι ορθογώνιο με διαστάσεις
168mm x 198mm.
• Βεβαιωθείτε ότι κάτω από την επιφάνεια εργασίας έχετε αφήσει μία απόσταση
ασφαλείας ίση τουλάχιστον με 135mm.
• Επάνω από την επιφάνεια εργασίας, πρέπει να υπάρχει μία ελεύθερη ζώνη ύψους
495mm
• Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας στο πίσω μέρος πρέπει να είναι 102mm (απόσταση
ανάμεσα στο σημείο κοπής της επιφάνειας εργασίας και τον τοίχο)
• Η πλευρική απόσταση ασφαλείας πρέπει να είναι ίση με 30mm
Ενσωμάτωση πολλαπλών συσκευών.
Σας συνιστούμε να αφήνετε μία απόσταση ίση με 100mm ανάμεσα στα δύο σημεία
ενσωμάτωσης.
Μετατροπή της συσκευής και προσαρμογή της στην ενσωματωμένη έκδοση.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα
• Αφαιρέστε την κανάτα (1) και το κάλυμμα ηχομόνωσης (8)
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•
•
•

Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω
Αφαιρέστε τις 3 βίδες που βρίσκονται ανάμεσα στο μεταλλικό κουτί και το περίβλημα
του μοτέρ (6) με ένα κατσαβίδι Torx.
Αφαιρέστε το περίβλημα του μοτέρ (6)

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Ο πίνακας χειρισμού (5) αποτελείται από :
• Μία οθόνη οπτικών ενδείξεων (22)
• 5 πλήκτρα (23) « συνταγής » και 1 πλήκτρο στιγμιαίας λειτουργίας «P»
Σε κάθε πλήκτρο αντιστοιχεί μία συγκεκριμένη συνταγή.

ΧΡΗΣΗ
Σημείωση: Η συσκευή δεν ξεκινάει εάν δεν κλείσετε το κάλυμμα ηχομόνωσης (8).
Θέση σε λειτουργία
1. Τροφοδοτήστε τη συσκευή με ρεύμα, τοποθετώντας τον διακόπτη On/Off (4) στη
θέση 1.
2. Τοποθετήστε μέσα στην κανάτα (1) πρώτα τα μαλακά τρόφιμα, στη συνέχεια τα πιο
σκληρά και τέλος τα παγάκια. Η συνταγή εκτελείται πιο εύκολα όταν τα τρόφιμα
είναι τεμαχισμένα στο ίδιο μέγεθος.
3. Τοποθετήστε το καπάκι (2) επάνω στην κανάτα και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά
στερεωμένο.
4. Τοποθετήστε σωστά την κανάτα στη βάση της (9),
πριν θέσετε το μοτέρ σε λειτουργία.
5. Κλείστε το κάλυμμα ηχομόνωσης, κατεβάζοντας το
καπάκι (8). Η οθόνη LCD πρέπει να εμφανίζει το
μήνυμα : « READY » (Έτοιμο)
6. Πατήστε ένα από τα 6 πλήκτρα (23) για να ενεργοποιήσετε τον κύκλο της σχετικής
συνταγής.
7. Το επιλεγμένο πλήκτρο παραμένει φωτισμένο κατά τη
διάρκεια του κύκλου.
8. Περιμένετε το τέλος του κύκλου.
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Διακοπή λειτουργίας της συσκευής
Η διακοπή λειτουργίας της συσκευής πραγματοποιείται :
• Είτε αυτόματα, στο τέλος ενός κύκλου
• Είτε χειροκίνητα, πατώντας ένα από τα 6 πλήκτρα του
πίνακα χειρισμού ή τοποθετώντας τον διακόπτη
On/Off στη θέση (0)
Σημείωση: Το άνοιγμα του καλύμματος ηχομόνωσης θέτει
τη συσκευή σε κατάσταση "παύσης". Το μοτέρ σταματάει. Μόλις κλείσετε το κάλυμμα
ηχομόνωσης, ο κύκλος συνεχίζει από το σημείο που διακόπηκε, εκτός εάν το κάλυμμα
παρέμεινε ανοιχτό για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.
Μετρητής κύκλων
Ένας μετρητής κύκλων σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε τις συνταγές που
ολοκληρώσατε σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο :
Εισάγοντας τον κωδικό : « 4 – 5 – 2 » μπορείτε να μεταβείτε στον μετρητή.
• Πατήστε το πλήκτρο 1 για να μηδενίσετε τον μετρητή.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Η συσκευή διαθέτει 3 βασικά μενού με 6 επιλεγμένες συνταγές από τις 30 που είναι
καταχωρημένες στη συσκευή.
•
•
•

« Universal menu » Μενού Universal για τις συνταγές με τη μεγαλύτερη ζήτηση
« Coffee shop menu » Μενού Coffee shop για τις καφετέριες
« Juice bar menu » Μενού Juice bar για τα καταστήματα πώλησης χυμών.

Σημείωση: Ένα μενού αποτελείται από 6 συνταγές. Μία συνταγή διαθέτει διάφορες
παραμέτρους (ταχύτητα/χρόνος). Παράδειγμα συνταγής :

Επιλογή καταχωρημένων μενού
Η επιλογή των μενού πραγματοποιείται με τον συνδυασμό των παρακάτω πλήκτρων :
Για το μενού « Universal » πατήστε γρήγορα τα πλήκτρα
«2–5–1»
Για το μενού « Coffee shop » πατήστε γρήγορα τα πλήκτρα
«2–5–2»
Για το μενού « Juice bar » πατήστε γρήγορα τα πλήκτρα
«2–5–3»
Για το μενού « Custom » (προσαρμοσμένο) πατήστε γρήγορα τα πλήκτρα « 2 – 5 – 4 »
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Σημείωση: Κατά την παραλαβή της συσκευής, το μενού « Custom » (προσαρμοσμένο)
είναι κενό. Συμβουλευτείτε την επόμενη ενότητα για την παραμετροποίηση του.
Προσαρμοσμένο μενού
Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας προσωπικό μενού, ορίζοντας μία από τις 30
καταχωρημένες συνταγές σε κάθε ένα από τα 6 πλήκτρα του πίνακα χειρισμού.
Πώς μπορείτε να αντιστοιχήσετε μία συνταγή σε ένα πλήκτρο του πίνακα χειρισμού;
Σημείωση: Τα 6 πλήκτρα επιδέχονται παραμετροποίηση
Παράδειγμα : Για να αντιστοιχήσετε τη συνταγή 34 στο πλήκτρο 2
•
«3–1–P»
•

Επιλέξτε το πλήκτρο που επιθυμείτε να
προγραμματίσετε Πατήστε το πλήκτρο 2

•

Εισάγετε τον κωδικό της επιλεγμένης
συνταγής (βλ. τον πίνακα με τις 30
καταχωρημένες συνταγές)
Πληκτρολογήστε τον κωδικό 34

•

Πατήστε το πλήκτρο « 1 » για επαλήθευση ή
κάποιο από τα υπόλοιπα για ακύρωση

Μόλις δημιουργήσετε το «προσαρμοσμένο μενού»,
μπορείτε να ενεργοποιείτε τα κλασικά μενού (πληκτρολογώντας τον αντίστοιχο κωδικό)
χωρίς να καταργήσετε το προσαρμοσμένο.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό « 2 – 5 – 4 » για να ενεργοποιήσετε ξανά το μενού « Custom
» (προσαρμοσμένο).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
Δημιουργία προσωπικών συνταγών
Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας συνταγές, με τη βοήθεια ενός συγκεκριμένου
λογισμικού που διατίθεται από την SANTOS και ενός απλού stick USB για τη μεταφορά
των δεδομένων από τον υπολογιστή στη συσκευή.
98162 EL 2.4 - 01 2022

10 / 23

www.santos.fr

SANTOS : Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

Σημείωση: Δεν απαιτείται κάποιος ειδικός εξοπλισμός.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ :
ΠΡΟΣΟΧΗ :

!

• Φροντίστε να διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής και να αποσυνδέετε
το καλώδιο τροφοδοσίας (10) σε κάθε περίπτωση.
• Ο καθαρισμός με εκτόξευση νερού, υπό πίεση δεν επιτρέπεται.
• Μην τοποθετείτε τη μονάδα του μοτέρ (3) σε νερό.
• Μην καθαρίζετε την κανάτα (1), το προστατευτικό κάλυμμα (7), το κάλυμμα
ηχομόνωσης (8) και τον πίνακα χειρισμού με σκληρό σφουγγάρι.
• Μην κλείνετε αεροστεγώς την κανάτα μετά την τελευταία χρήση της συσκευής
(αφαιρέστε το καπάκι της (2))
• Ο χειρισμός της λεπίδας πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού
• Μην χτυπάτε την κανάτα για να ξεκολλήσετε τα υπολείμματα των τροφίμων.
Χρησιμοποιήστε μία εύκαμπτη σπάτουλα.

Σας συνιστούμε να προχωρήσετε στον καθαρισμό της συσκευής μετά το τέλος των
εργασιών σας.
Ο καθαρισμός είναι πιο εύκολος όταν τα υπολείμματα των τροφίμων είναι νωπά.
Το περίβλημα του μοτέρ (6) μπορεί να καθαριστεί με ένα υγρό και μαλακό σφουγγάρι.
Καθαρισμός της κανάτας :
Σημείωση: Παρόλο που η κανάτα και το καπάκι της μπαίνουν στο πλυντήριο πιάτων, σας
συνιστούμε να το αποφεύγετε για να παρατείνετε τη διάρκεια της ζωής τους.
1. Αδειάστε το περιεχόμενο της κανάτας και ξεπλύνετε την στη βρύση για να
απομακρύνετε τα περισσότερα στερεά υπολείμματα.
2. Γεμίστε την κανάτα με 600 ml χλιαρού νερού (40 με 45°C), προσθέστε 2 σταγόνες
απορρυπαντικού πιάτων, τοποθετήστε το καπάκι της και ενεργοποιήστε τον κύκλο
καθαρισμού με κωδικό « 1 – 4 – 2 » (30 δευτερόλεπτα)
3. Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό.
Απολύμανση της κανάτας :
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για τη σωστή απολύμανση της κανάτας.
1. Καθαρίστε την κανάτα και το καπάκι της (βλ. προηγούμενο κεφάλαιο)
2. Γεμίστε την κανάτα με 1 λίτρο απολυμαντικού διαλύματος (8ml χλωρίνης με
περιεκτικότητα ενεργού χλωρίου 2,6% και συμπληρώστε 1 λίτρο κρύου νερού
(20 με 30°C))
3. Κλείστε την κανάτα με το καπάκι της και ενεργοποιήστε τον κύκλο καθαρισμού
με κωδικό « 1 – 4 – 2 » (30 δευτερόλεπτα)
4. Μετά το τέλος του κύκλου αφήστε το διάλυμα να ενεργήσει για 2 λεπτά.
5. Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ
Σημείωση: Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία εάν δεν
κλείσετε το κάλυμμα ηχομόνωσης (8).
Τροποποίηση της ασφάλειας του καλύμματος ηχομόνωσης
Κατάσταση « Pause » (Παύση) (Προεπιλεγμένη)
Εάν κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ανοίξετε το κάλυμμα
ηχομόνωσης, το μοτέρ σταματάει χωρίς την ακύρωση του
ενεργοποιημένου πλήκτρου. Με το κλείσιμο του
καλύμματος, ο κύκλος συνεχίζει από το σημείο που
διακόπηκε.
Σημείωση: Ο τρέχων κύκλος απενεργοποιείται εφόσον το
κάλυμμα ηχομόνωσης παραμείνει ανοιχτό για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.
Κατάσταση « Quick stop » (Άμεση διακοπή)
Το άνοιγμα το καλύμματος σταματάει τη λειτουργία του μοτέρ και απενεργοποιεί το
επιλεγμένο πλήκτρο.
Εισάγοντας τον κωδικό : « 4 – P – 1 » μπορείτε να μεταβείτε από μία κατάσταση σε μία
άλλη

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στη συσκευή, είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε
από το ρεύμα.
Ανταλλακτικά :
Η συσκευή αυτή δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη συντήρηση. Το λιπαντικό στα ρουλεμάν είναι
μόνιμο. Σε περίπτωση που απαιτείται κάποια παρέμβαση για την αντικατάσταση των
φθειρόμενων μερών, όπως είναι το έδρανο, η λεπίδα, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και άλλα,
συμβουλευτείτε τη λίστα των σχετικών εξαρτημάτων (βλ. τις εικόνες στο τέλος του
εγχειριδίου).
Για την παραγγελία των ανταλλακτικών (βλ. στοιχεία στις εικόνες στο τέλος του
εγχειριδίου), πρέπει να αναφέρετε :
➢ Τον τύπο
➢ Τον σειριακό αριθμό της συσκευής και
➢ Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (16)
που είναι σημειωμένα επάνω στη συσκευή.

!
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Μη χρήση για παρατεταμένο διάστημα:
Δεν υπάρχουν αντενδείξεις ως προς την μη χρήση της συσκευής για παρατεταμένο
διάστημα.
Συνιστούμε απλά έναν καθαρισμό πριν από την χρήση της καθώς και έλεγχο της καλής
κατάστασης των εξαρτημάτων που αποτελούν την συσκευή (για παράδειγμα: καλώδιο
τροφοδοσίας, παρεμβύσματα και άλλα ανταλλακτικά).
Αντικατάσταση του συστήματος μετάδοσης
κίνησης :

Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης από την πλευρά
του μοτέρ (θηλυκή πλευρά):

19

Συγκρατήστε τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης του
μοτέρ (20) με τη βοήθεια μιας τανάλιας και ξεβιδώστε τη
βίδα στερέωσης (19) με ένα κλειδί TORX
(αριστερόστροφα).

20

Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης από την πλευρά της λεπίδας (αρσενική πλευρά):
Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης της λεπίδας είναι
ενσωματωμένος στο έδρανο (12) με τη βοήθεια των
ρουλεμάν της κανάτας. Πρέπει να αντικαταστήσετε το
συγκρότημα (μηχανισμός μετάδοσης κίνησης – έδρανο
– ρουλεμάν)
•
•

•

17

24

Αναποδογυρίστε την κανάτα
Χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κατσαβίδι
επίπεδης κεφαλής, ξεβιδώστε τον δακτύλιο
συγκράτησης του εδράνου (17)
(αριστερόστροφα)
Αφαιρέστε από την κανάτα το έδρανο με τη λεπίδα του μπλέντερ

(Συμβουλευτείτε την επόμενη ενότητα για την αφαίρεση της λεπίδας)

Αντικατάσταση της λεπίδας:
Αφαιρέστε όλο το συγκρότημα του εδράνου (βλ.
προηγούμενη ενότητα)
Αφαίρεση της λεπίδας
Συγκρατήστε τον σύνδεσμο της λεπίδας (24) με τη
βοήθεια μιας τανάλιας και ξεβιδώστε το παξιμάδι
συγκράτησης (13) με ένα εξαγωνικό κλειδί των 13 mm (αριστερόστροφα)
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Τοποθέτηση της λεπίδας
13
Φροντίζετε να τηρείτε την σειρά
14
συναρμολόγησης των διαφόρων
11
εξαρτημάτων .
1. Δακτύλιος με χείλος (15)
(τοποθετήστε σωστά το
χείλος προς τα κάτω),
2. Μαχαίρι (11) (κυψελίδες
προς τα πάνω),
3. Παξιμάδι στερέωσης (13)
12
(βιδώστε το παξιμάδι με το
χέρι αφού βεβαιωθείτε ότι το
μαχαίρι είναι σωστά
τοποθετημένο πάνω στο
τετράγωνο του άξονα).
4. Σφίξτε το παξιμάδι στερέωσης.

18

17
14
15

16

Συναρμολόγηση του εδράνου επάνω στην κανάτα
•
•
•
•
•

Τοποθετήστε το παρέμβυσμα του εδράνου (16) επάνω στο έδρανο (12)
Τοποθετήστε το παρέμβυσμα του δακτυλίου σύσφιξης (18) επάνω στον δακτύλιο
σύσφιξης (17)
Τοποθετήστε το έδρανο (12) μέσα στην κανάτα (1)
Βιδώστε τον δακτύλιο σύσφιξης, προσέχοντας να μην φύγει από τη θέση του το
παρέμβυσμα του.
Βιδώστε σφιχτά με το χέρι ή με έναν μοχλό
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ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Εντοπίστε την αιτία της διακοπής λειτουργίας της συσκευής.
Σε κάθε περίπτωση, εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, διακόψτε την παροχή ρεύματος στη
συσκευή (αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ρεύμα (10)) και καλέστε έναν
τεχνικό συντήρησης ή επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο πωλητή της SANTOS.
Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία :
•
•
•
•
•

Η οθόνη LCD είναι σβηστή :
Ελέγξτε : την τροφοδοσία από την πρίζα, την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας
(10).
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης On/Off (4) βρίσκεται στη θέση 1
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τεθεί σε λειτουργία ο προστατευτικός μηχανισμός έντασης
ρεύματος μετά από υπερφόρτιση. (βλ. την παράγραφο « Η συσκευή σταματάει
μετά από υπερφόρτιση του μοτέρ »)
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή
Με την τροφοδοσία της συσκευής, οι 6 λυχνίες Led των πλήκτρων ανάβουν και στην
οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα « READY » (Έτοιμο). Εάν αυτό δεν συμβεί, ελέγξτε την
κατάσταση των ηλεκτρικών καλωδίων και των συνδέσεων στον διακόπτη On/Off (4),
στη μονάδα των εξαρτημάτων και στον πίνακα χειρισμού. (η εργασία αυτή πρέπει να
πραγματοποιείται από έμπειρο άτομο)
Στην οθόνη LCD εμφανίζεται το μήνυμα« NOT READY » (Μη έτοιμο):

•
•

Το μήνυμα αυτό υποδεικνύει ότι ένα από τα πλήκτρα ήταν ήδη
ενεργό πριν την ενεργοποίηση της συσκευής.
Απομακρύνετε κάθε αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει την
ενεργοποίηση των πλήκτρων και καθαρίστε τον πίνακα χειρισμού.

Στην οθόνη LCD εμφανίζεται το μήνυμα« LID OPEN » (Ανοιχτό καπάκι):
•

Κλείστε το κάλυμμα ηχομόνωσης (8)

Στην οθόνη LCD εμφανίζεται το μήνυμα« READY » (Έτοιμο):
•
•
•

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή
Με την τροφοδοσία της συσκευής, οι 6 λυχνίες Led των
πλήκτρων ανάβουν και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα : « READY » (Έτοιμο).
Εάν αυτό δεν συμβεί, ελέγξτε τα βύσματα των καλωδίων σύνδεσης του πίνακα
χειρισμού στην ηλεκτρονική μονάδα (η εργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται
από έμπειρο άτομο).
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Η λεπίδα δεν περιστρέφεται
•
•

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα σφηνωμένα μέσα στην κανάτα.
Ελέγξτε την κατάσταση του συστήματος μετάδοσης κίνησης (μοτέρ και λεπίδα)

Η συσκευή σταματάει με τη θέρμανση του μοτέρ « OVER TEMP »
(Υπερθέρμανση) : (το συγκρότημα του μοτέρ είναι ζεστό)
• Τοποθετήστε τον διακόπτη On/Off (4) στη θέση 0 και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Περιμένετε μέχρι να κρυώσει το μοτέρ (20 έως 45 λεπτά) και πιέστε τον διακόπτη
On/Off (4) (θέση 1).
Η συσκευή σταματάει μετά από υπερφόρτιση
Η οθόνη LCD παραμένει σβηστή.
Η υπερφόρτιση του μοτέρ μπορεί να προκληθεί από ένα πολύ σκληρό σώμα στην κανάτα
ή από υπερβολικό βάρος.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί είτε το σύστημα θερμικής
προστασίας, είτε το σύστημα προστασίας από υπέρταση, προκαλώντας τη διακοπή
λειτουργίας της συσκευής.
Εάν η συσκευή είναι ζεστή, ανατρέξτε στην ενότητα «Η συσκευή σταματάει με τη
θέρμανση του μοτέρ».
Σε άλλη περίπτωση :
• Διακόψτε την παροχή ρεύματος στη συσκευή (αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
από το ρεύμα (10))
• Γυρίστε τον διακόπτη On/Off (4) στη θέση 0.
• Πιέστε το κουμπί (25) που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή (Εικ. Ο) για να
ενεργοποιήσετε ξανά το σύστημα προστασίας από υπέρταση. Εάν το κουμπί δεν
μένει στη θέση ενεργοποίησης, περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή και
προσπαθήστε ξανά.
Η συσκευή σταματάει μετά από υπερφόρτιση « OVERLOAD » (Υπερφόρτιση) :
Η υπερφόρτιση του μοτέρ μπορεί να προκληθεί από ένα πολύ
σκληρό σώμα στην κανάτα ή από υπερβολικό βάρος.
• Η συνταγή δεν είναι προσαρμοσμένη στην ποσότητα και τη
σύσταση των τροφίμων.
• Μειώστε την ποσότητα.
• Επιλέξτε μία άλλη συνταγή με μικρότερη ταχύτητα ανάμειξης.
Αποκατάσταση αρχικής κατάστασης της συσκευής :
Αφαιρέστε όλα τα πολύπριζα και συνδέστε τη συσκευή σε μία πρίζα τοίχου.
Θόρυβος, δονήσεις, διαρροές στο ύψος της λεπίδας στην κανάτα
•

Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι σωστά στερεωμένη (αφαιρέστε πρώτα το έδρανο της
λεπίδας)
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• Αντικαταστήστε τα παρεμβύσματα του εδράνου
Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο « Αντικατάσταση της λεπίδας »
Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, διακόψτε την παροχή ρεύματος στη συσκευή (αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας από το ρεύμα (4)) και καλέστε έναν τεχνικό συντήρησης ή
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο πωλητή της SANTOS.
Πρόβλημα σχετικά με τις συνταγές
Ορισμένοι μικροί κανόνες σας δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσετε καλύτερα τη
λειτουργία του μπλέντερ και να προσαρμόσετε τους κύκλους των συνταγών στα
προϊόντα που χρησιμοποιείτε.
Σημείωση: Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Είναι προτιμότερο να εκτελέσετε δύο
φορές μία μικρή συνταγή παρά να διπλασιάσετε την ποσότητα και τη διάρκεια του
κύκλου. Η παρατεταμένη λειτουργία της συσκευής αυξάνει τη θερμοκρασία των
τροφίμων λόγω τριβής και αλλοιώνει την υφή τους.
Το τελικό μίγμα θα είναι πολύ ζεστό. Εάν συνεχίσετε την ανάμειξη μετά την
ομογενοποίηση του μίγματος, η θερμοκρασία του θα αυξηθεί αυτόματα. Μειώστε την
ταχύτητα ή τη διάρκεια ανάμειξης της συνταγής.
Το τελικό μίγμα δεν είναι ομοιογενές :
• Η συνταγή δεν είναι προσαρμοσμένη στην ποσότητα και τα προϊόντα που
χρησιμοποιείτε. Μειώστε την ποσότητα των προϊόντων μέσα στην κανάτα,
αυξήστε τη διάρκεια του κύκλου και μειώστε το μέγεθος των τροφίμων (το
ομοιόμορφο μέγεθος των τροφίμων διευκολύνει την εκτέλεση της συνταγής).
• Ο χυμός είναι απαραίτητος και διευκολύνει την προώθηση των στερεών τροφίμων
στη λεπίδα. Αυξήστε την ποσότητα του χυμού και ρίξτε τον στην κανάτα πριν
τοποθετήσετε τα στερεά τρόφιμα.
Τα παγάκια κολλάνε στα τοιχώματα της κανάτας :
• Μειώστε τα παγάκια, εφόσον δεν έχετε προσθέσει χυμό.
• Σας συνιστούμε να προσθέσετε λίγο χυμό πριν τοποθετήσετε τα παγάκια.
Το μίγμα « αναπηδά » μέσα στην κανάτα στις υψηλές ταχύτητες :
• Μειώστε και προσαρμόστε την ταχύτητα στην ποσότητα των τροφίμων, έτσι ώστε
η λεπίδα να παραμένει συνεχώς μέσα στο μίγμα. Η συνταγή θα εκτελείται πιο
γρήγορα και το μίγμα θα είναι πιο ομοιογενές.
Οι υψηλές ταχύτητες δεν προσαρμόζονται στις συνταγές μικρών ποσοτήτων
• Αυξήστε την ποσότητα του προϊόντος που θα χρησιμοποιήσετε.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (1)
Μοντέλο 62
Τάση τροφοδοσίας
Συχνότητα
Μοτέρ : Ισχύς
Κατανάλωση ρεύματος
Μέγιστη ένταση ρεύματος
Ταχύτητα :

(V)
(Hz)
(W)
(A)
Περιστροφ
ές/λεπτό

Γυάλινη οθόνη αφής
Χωρητικότητα κανάτας
Καταχωρημένες συνταγές
Πρόσθετες προσαρμόσιμες συνταγές
Μετρητής
Κάλυμμα ασφαλείας / ηχομόνωσης
Θύρα USB Host
Σύστημα προστασίας του μοτέρ από
υπερφόρτιση
Σύστημα προστασίας του μοτέρ από
υπερθέρμανση
Σύστημα προστασίας από υπέρταση

(L)

Μονοφασικό
220-240 100-120
50/60
50/60
1010
8
2500 έως 15000
Ναι
1,4
30
6
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Διακοπτόμενη λειτουργία (3)

60 δευτερόλεπτα λειτουργίας
και 60 δευτερόλεπτα διακοπής

Διαστάσεις : Ύψος
Πλάτος
Βάθος
Βάρος :
Καθαρό
Με συσκευασία

(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(kg)
(dBA)

Θόρυβος : (2) LpA
αβεβαιότητα K pA = 2,5dB

441
201
247
8,3
9,8
67

Μέγιστο φορτίο & μέγιστη ταχύτητα

(1) Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές. Τα ακριβή ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας
αναγράφονται στην ετικέτα της.
(2) Η στάθμη θορύβου μετρήθηκε σε ηχητική πίεση με τη συσκευή υπό φορτίο, σύμφωνα με το
πρότυπο NF EN 12852 :2010, ISO 11201:1995 και ISO 4871:1996. Η συσκευή τοποθετήθηκε
επάνω σε μία επιφάνεια εργασίας με ύψος 75 εκατοστών από το έδαφος. Το μικρόφωνο ήταν
στραμμένο προς τη συσκευή σε απόσταση 1,6 μέτρων από το έδαφος και 1 μέτρου από τη
συσκευή.
(3) Κύκλος 1 λεπτό / 1 λεπτό:
Η επαγγελματική συσκευή προορίζεται για διακεκομμένη χρήση ακολουθώντας κύκλους 1
λεπτού λειτουργία και 1 λεπτού παύσης. Ο κύκλος αυτός αντιστοιχεί στον χρόνο λειτουργίας για
την υλοποίηση της λειτουργίας και στον χρόνο παύσης για την προετοιμασία και το σερβίρισμα
των επεξεργασμένων προϊόντων, σύμφωνα με τις επιταγές του προτύπου:
EN 60335-2-64+A1:2004 Part 2-64: Particular requirements for commercial electric kitchen
machines (Ειδικές απαιτήσεις για επαγγελματικές ηλεκτρικές μηχανές κουζίνας).
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Ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα 110-120V 50/60Hz
Ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα 220-240V 50/60Hz

Panneau de commande
LCD

Faisceau
Clavier

Moteur
Carte
Électronique

P2

Noir

P9

Tresse de terre
G

N

L
Protecteur
Thermique
Rouge

Bleu

Vert / jaune

Marche / Arrêt
Vert / jaune

Blanc

~

Blanc
4

Noir

5
Marron

Blanc
1
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Πίνακας αντιστοιχίας εξαρτημάτων

Κωδικός
αναφοράς
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ονομασία:
Κανάτα
Καπάκι κανάτας
Βάση του μοτέρ
Διακόπτης On/Off
Πίνακας χειρισμού
Περίβλημα του μοτέρ
Προστατευτικό κάλυμμα
Κάλυμμα ηχομόνωσης
Βάση κανάτας
Πρίζα ρεύματος
Λεπίδα
Έδρανο λεπίδας
Παξιμάδι συγκράτησης λεπίδας
Ροδέλα στήριξης λεπίδας
Παρέμβυσμα άξονα λεπίδας
Παρέμβυσμα εδράνου
Δακτύλιος σύσφιξης εδράνου
Παρέμβυσμα δακτυλίου σύσφιξης εδράνου
Βίδα στερέωσης του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από την πλευρά
του μοτέρ
Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης από την πλευρά του μοτέρ
Παρέμβυσμα στερέωσης σε τραπέζι
Οθόνη LCD
Πλήκτρα πίνακα χειρισμού
Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης από την πλευρά της λεπίδας
Σύστημα προστασίας από υπέρταση

Λίστα των κωδικών της συσκευής
Λειτουργίες
Κωδικοί
Μενού « Universal »
«2–5–
Μενού « Coffee shop »
«2–5–
Μενού « Juice bar »
«2–5–
Μενού « Custom »
«2–5–
Αντιστοιχία μίας συνταγής σε ένα πλήκτρο
«3–1–
Μετρητής
«4–5–
Κύκλος καθαρισμού :
«1–4–
Ενεργοποίηση κατάστασης « Pause » / « Quick stop » (Παύση /
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Εικόνες

Εικ. Α
2

8
2
1
11

7

1

9
5

4
3

6

20

22

23

3
21
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18

13
11
15

17

12

16

Εικ. B
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ
WARRANTY
Since the 01.01.95, all our appliances comply with CE and possess the CE label. Our guarantee is
of 24 months from the manufacturing date mentioned on the descriptive plate, except concerning
the asynchronous motors (consisting of a rotor and a stator) which are warranted for 5 years from
their manufacturing date. Warranty is strictly limited to the free replacement of any part of origin
recognized by us as defective due to a defect or building default and identified as belonging to the
concerned appliance. Warranty does not apply to damages resulting from installation or use noncomplying with our appliance data sheet (user’s manual) or in case of an evident lack of maintenance
or disrespect of elementary security electric rules. It does not apply in case of regular wear and tear.
Any replacement of parts under warranty will be realized after return of the defective part in our
workshops, postage paid, supported by a copy of a conformity statement on which appears the serial
number of the appliance. Every appliance is equipped with a descriptive plate conforming to the EC
recommendations and of which a duplicate exists in the conformity statement (serial number,
manufacturing date, electrical characteristics …). In case of serious damage judged repairable only
in our workshops, and after prior consent from our departments, any appliance under guarantee is
sent by the Distributor, carriage paid. In case of repairs or reconditioning of appliances not under
guarantee, the round trip transport is payable by the distributor. The parts and workforce are invoiced
at the current rate. A preliminary estimate can be supplied.
Coffee grinder not using SANTOS original burrs are not taken under guarantee. The warranty
conditions, repairs, reconditioning, of the espresso coffee grinder are the object of a specific note.
Our guarantee does not extend to the payment of penalties, the repair of direct or indirect damages
and notably to any loss of income resulting from the nonconformity or the defectiveness of products,
SANTOS's global responsibility being limited to the sale price of the delivered product and to the
possible repair of the defective products.
In case of revelation of an imperfection during the warranty period, the Distributor has to, unless a
different written agreement of SANTOS, indicate to his customer to stop any use of the defective
product. Such a use would release SANTOS of any responsibility.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ
Για κάθε έγγραφο που δεν
συνοδεύει τη συσκευή
και έχει εκτυπωθεί, σταλεί με φαξ ή
ανακτηθεί από το διαδίκτυο
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