
   Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
 Ελληνικά (GR) – English (EN)

Μπλέντερ – Blender HAT-9839CL

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:         FOR FURTHER INFORMATION:
   Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.                H. BENRUBI & FILS S.A.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα            27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
 Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
    e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr                     e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



1

Περιεχόμενα / Contents

GR................................Σελίδες 2-9

EN.................................Pages 10-17



2

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Aσφαλείας

Διαβάστε  προσεκτικά  τις  οδηγίες  χρήσης  και  κοιτάξτε  τα
σχεδιαγράμματα πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή.

• Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Μικρά παιδιά και άτομα
με κινητικά προβλήματα θα πρέπει  να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο κάτω
από τη στενή εποπτεία κάποιου ενήλικα.

• Κρατήστε τη συσκευή σε σημεία που δεν φτάνουν εύκολα παιδιά.

• Ελέγξτε ότι η τάση που χρειάζεται η συσκευή σας αντιστοιχεί στην τάση της
ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Κάθε λάθος στην σύνδεση ακυρώνει τους όρους
της εγγύησης.

• Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Σε περίπτωση επαγγελματικής
χρήσης,  λανθασμένου  χειρισμού  ή  αποτυχίας  να  ακολουθήσετε  τις  οδηγίες
χρήσης, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και η εγγύηση παύει να ισχύει.

• Μην βάζετε ποτέ τα δάκτυλά σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στην
κανάτα του μπλέντερ ενώ αυτό λειτουργεί.

•  Αποσυνδέετε  πάντα  το  καλώδιο  από  την  πρίζα  όταν  σταματήσετε  να
χρησιμοποιείτε  τη  συσκευή,  όταν  την  καθαρίζετε  ή  όταν  συμβεί  διακοπή
ρεύματος.

• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, τραβήξτε το βύσμα και όχι το
καλώδιο.

• Κλείστε τη συσκευή πριν αλλάξετε κάποιο εξάρτημα ή προσεγγίσετε τα κινητά
μέρη της.

• Χειριστείτε τις λεπίδες προσεκτικά για να μην τραυματιστείτε από αυτές.

•  Μη  χρησιμοποιείτε  τη  συσκευή  αν  δεν  λειτουργεί  σωστά,  αν  παρουσιάζει
οποιαδήποτε βλάβη ή αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι κατεστραμμένα.
Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο, ελέγξτε και επισκευάστε τη συσκευή σε
ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

• Οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση πέρα του συνηθισμένου καθαρισμού και της
συντήρησης  από  τον  πελάτη,  θα  πρέπει  να  γίνεται  από  τα  εξουσιοδοτημένα
κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
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• Μην βάζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις μέσα σε νερό ή
οποιοδήποτε άλλο υγρό.

•  Για  να  αποφευχθεί  ο  κίνδυνος  ηλεκτροπληξίας,  να  μη  χρησιμοποιείτε
πολύμπριζο ή μπαλαντέζα.

• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται σε σημείο που το προσεγγίζουν εύκολα
παιδιά, να έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής ή οποιαδήποτε άλλη
πηγή θερμότητας, ούτε να ακουμπά σε κοφτερές προεξοχές.

•  Για  την  ασφάλειά  σας  χρησιμοποιείστε  μόνο  τα  αυθεντικά  αξεσουάρ  και
ανταλλακτικά, τα οποία προορίζονται για τη συσκευή σας.

•  Για  καλύτερα  αποτελέσματα  και  για  την  προστασία  της  συσκευής  σας,
ακολουθείστε  τις  οδηγίες  που  αφορούν  το  μέγιστο  και  ελάχιστο  επίπεδο
ποσοτήτων.

• Μη λειτουργείτε ποτέ της συσκευή χωρίς συστατικά πάνω από 10 δευτερόλεπτα
ή  με  ξηρές  μόνο  τροφές,  διαφορετικά  το  πλαστικό  δίπλα  στις  λεπίδες  θα
μαλακώσει και μπορεί να λιώσει.

• Μη τοποθετείτε πολύ ζεστά υγρά στη συσκευή.

• Μετά από συνεχή λειτουργία της συσκευής για 40 δευτερόλεπτα, περιμένετε
περίπου 3 λεπτά πριν την ξαναβάλετε σε λειτουργία.

• Χρησιμοποιείστε τη συσκευή σε σταθερή, λεία, καθαρή και στεγνή επιφάνεια.

• Μην τοποθετείτε κανένα από τα παρακάτω υλικά μέσα στην συσκευή: Χαρτί,
χαρτόνι, πλαστικά και άλλα παρόμοια.

•  Για  την  ασφάλειά  σας,  η  συσκευή  αυτή  συμμορφώνεται  σύμφωνα  με  τα
ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες περί Χαμηλής Τάσης,
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του Περιβάλλοντος κλπ.

• Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 

Χρόνος Λειτουργίας

Όταν χρησιμοποιείτε το μπλέντερ, ο χρόνος συνεχούς λειτουργίας να μην υπερβαίνει τα 40
δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να περιμένετε περίπου 3 λεπτά για να συνεχίσετε.
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Τα Μέρη της Συσκευής

1. Πώμα / δοσομετρητής

2. Καπάκι

3. Γυάλινη κανάτα

4. Ελαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης

5. Εξάρτημα λεπίδων

6. Βάση κανάτας

7. Βάση συσκευής

8. Επιλογέας ταχύτητας

9. Φωτεινή ένδειξη

10. Πλαίσιο επιλογέα ταχύτητας

Χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρική Τάση: 220-240V  ̴ 50-60Hz

- Ισχύς: 700 W

- Χωρητικότητα κανάτας: 1,5 Λίτρα

- Χρόνος συνεχούς λειτουργίας: 40 δευτερόλεπτα
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Χρήση

• Αποσυσκευάστε τη συσκευή.

• Τοποθετήστε τη βάση σε μία επίπεδη επιφάνεια.

•  Πλύνετε  την  κανάτα,  το  καπάκι,  το  πώμα  και  τις  λεπίδες  με  ζεστό  νερό,  ξεβγάλετε  και
στεγνώστε τα καλά.

• Καθαρίστε τη βάση της συσκευής με ένα νωπό πανί. Μην βυθίζετε ποτέ την κεντρική μονάδα
(βάση) σε νερό και μην την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

Προσοχή: Χειριστείτε τις λεπίδες προσεκτικά για να μην τραυματιστείτε από αυτές. 

 

Δοχείο Ανάμειξης

• Μην γεμίζετε την κανάτα του μπλέντερ με συστατικά θερμοκρασίας μεγαλύτερης από
80º C.

• Για να αποφύγετε την υπερχείλιση, μη γεμίζετε την κανάτα πάνω από το ανώτερο επίπεδο
που  υποδεικνύεται  (1,5  lt)  ειδικά  όταν  αναμειγνύετε  υγρά.  Πάντα  να  τοποθετείτε  το
δοσομετρητή στο καπάκι πριν ξεκινήσετε την ανάμειξη.

• Μην βάζετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στην κανάτα ανάμειξης ενώ η
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείστε μία σπάτουλα για να
απομακρύνετε τροφές που έχουν κολλήσει στα τοιχώματα της κανάτας, αφού πρώτα θέσετε
εκτός λειτουργίας τη συσκευή.

• Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σιγουρευτείτε ότι η κανάτα και το καπάκι έχουν
τοποθετηθεί σωστά.

Συναρμολόγηση της Συσκευής

Προσοχή  :  Σιγουρευτείτε  ότι  η  συσκευή  είναι  απενεργοποιημένη  (στη  θέση  0)  πριν
τοποθετήσετε την κανάτα στη βάση της συσκευής.

1. Τοποθετήστε τον ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (4) στην περίμετρο του εξαρτήματος
των λεπίδων (5).

2. Τοποθετήστε το εξάρτημα των λεπίδων με τον δακτύλιο στεγανοποίησης, μέσα στη βάση της
κανάτας (6).

3.  Τοποθετήστε  τη  γυάλινη  κανάτα  (3)  πάνω  στη  βάση  της  κανάτας  (6)  και  γυρίστε  την
δεξιόστροφα μέχρι να κουμπώσει.

4.  Τοποθετήστε  το  πώμα  /  δοσομετρητή  (1)  πάνω  στο  καπάκι  (2)  γυρίζοντάς  το
αριστερόστροφα.

5. Βάλτε το καπάκι πάνω στη γυάλινη κανάτα και πιέστε ελαφρά.

6. Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη κανάτα πάνω στη βάση (7) και πιέστε ελαφρά, μέχρι να
κουμπώσει.
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ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σημείωση : Σε περίπτωση που η κανάτα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά η συσκευή δεν
μπορεί να λειτουργήσει.

Χρήση της Συσκευής

• Τοποθετήστε τη βάση της συσκευής σε μία επίπεδη επιφάνεια.

• Ελέγξτε αν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση “0”.

• Συνδέστε το φις του μπλέντερ στην πρίζα & βεβαιωθείτε ότι ανάβει το μπλε φως στο φωτεινό
πλαίσιο (9)

• Προσθέστε τα υλικά στην κανάτα και κλείστε το καπάκι.

Προσοχή : Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς υλικά στη κανάτα. Μη γεμίζετε την κανάτα
πάνω από το ανώτατο όριο (max level).

• Γυρίστε τον επιλογέα (8) στην επιθυμητή ταχύτητα.

Προσοχή : Για να αποφευχθεί υπερθέρμανση του μοτέρ ή περαιτέρω βλάβη, μην υπερβαίνετε
τα  40  δευτερόλεπτα συνεχούς  λειτουργίας.  Έπειτα  από κάθε  χρήση  γυρίστε  τον  επιλογέα
ταχύτητας στη θέση “0” και περιμένετε 3 λεπτά περίπου πριν τη θέσετε και πάλι σε λειτουργία.

Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4
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Επιλογές Ταχύτητας Χρήση

1 (Χαμηλή) Για ελαφριά ανάμειξη και υγρά

2 (Υψηλή) Για πιο στερεές τροφές – για ανάμειξη υγρών
και στερεών τροφών.

0 Διακοπή λειτουργίας

P (Pulse) Σύντομες  διακεκομμένες  κινήσεις  με  τη
μέγιστη  ταχύτητα.  Για  μικρής  διάρκειας
ανάμειξη,  για  προετοιμασία  ανάμειξης
μεγάλων  κομματιών  &  για  θρυμματισμό
πάγου.

Σημείωση  :  Η  λειτουργία  pulse  διαρκεί  για  όσο  θα  έχετε  τον  επιλογέα  ταχύτητας  στη
συγκεκριμένη θέση “P”.

Σημείωση :

• Μετά από κάθε χρήση, επαναφέρετε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση “0”. Αφαιρέστε το φις
από την πρίζα και απομακρύνετε την κανάτα από την βάση, απλά σηκώνοντάς την προς τα
πάνω. Δεν χρειάζεται να περιστρέψετε την κανάτα για να την απελευθερώσετε από τη βάση.

Χρήσιμες Συμβουλές

•  Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάμειξη τροφών (φρούτα, λαχανικά, πάγο
κλπ).  Πριν  την  ανάμειξη,  θα πρέπει  να  κόβετε  τις  τροφές  σε κομμάτια  10mm-15mm. Εάν
χρειάζεται  αφαιρέστε  τη  φλούδα  και  τα  κουκούτσια.  Εάν  θέλετε  να  αναμείξετε  καρότα,  θα
πρέπει να προσθέσετε και λίγο νερό μέσα στην κανάτα. Η αναλογία των καρότων με το νερό
είναι 2:3 (εάν τα καρότα είναι 600 γρ., το νερό να είναι 900 γρ.)

•  Εάν  θέλετε  να  θρυμματίσετε  πάγο,  προσθέστε  περίπου  10  παγάκια  στην  κανάτα  όχι
μεγαλύτερα  από  20Χ20Χ20mm.  Τοποθετήστε  τον  επιλογέα  στη  θέση  P (Pulse)  για  1
δευτερόλεπτο μετά σταματήστε για  2-3  δευτερόλεπτα και  επαναλάβετε  μέχρι  το επιθυμητό
αποτέλεσμα.

• Για την καλύτερη ανάμιξη στερεών συστατικών, προσθέστε στο μπλέντερ μικρές ποσότητες
σταδιακά  κατά  τη  λειτουργία  και  μην  τοποθετείτε  κατευθείαν  όλη  την  ποσότητα.  Για  να
πολτοποιήσετε φρούτα, λαχανικά ή άλλες στερεές τροφές,  είναι απαραίτητο να προσθέσετε
χυμό, ζωμό, σούπα, νερό, ή οποιοδήποτε υγρό συστατικό επιθυμείτε (σε αναλογία 2:3).

• Κρατάτε πάντα με το χέρι σας το καπάκι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μπλέντερ.

• Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν αναμειγνύετε καυτά υλικά.

• Όταν το μείγμα έχει πολλά υλικά που αναμειγνύονται δύσκολα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία “pulse”.
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Προσοχή!

•  Το  υπερβολικό  γέμισμα  της  κανάτας  μπορεί  να  μπλοκάρει  τη  λειτουργία.  Παρακαλώ
απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε την πρίζα. Αφαιρέστε την επιπλέον ποσότητα και
βάλτε σε λειτουργία το μπλέντερ.

• Μην υπερβαίνετε τα 40 δευτερόλεπτα συνεχούς λειτουργίας

Καθαρισμός

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

•  Ο  καθαρισμός  της  συσκευής,  των  μερών  της  και  των  διαφόρων  εξαρτημάτων  είναι
ευκολότερος όταν γίνεται αμέσως μετά από κάθε χρήση.

• Μην πλένετε τη βάση, το καλώδιο και την πρίζα με νερό

• Μην πλένετε τα εξαρτήματα ή τα μέρη της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.

• Η κεντρική μονάδα της συσκευής μπορεί να καθαριστεί με ένα νωπό πανί.

• Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, σφουγγάρι για τρίψιμο ή οινόπνευμα.

• Γρήγορο και εύκολο καθάρισμα: τοποθετείστε την κανάτα στο μπλέντερ, ρίξτε ζεστό νερό
μέχρι  τη  μέση  και  λίγο  απορρυπαντικό  πιάτων.  Τοποθετείστε  το  καπάκι  και  το  πώμα.
Λειτουργείστε για λίγα δευτερόλεπτα τη συσκευή περιστρέφοντας τον επιλογέα ταχύτητας στη
θέση διακεκομμένης λειτουργίας “P”.

• Αφαιρέστε την κανάτα του μπλέντερ και πλύνετέ τη με νερό.

•  Προσεκτικό  καθάρισμα:  αφαιρέστε  τη  μονάδα  των  λεπίδων  και  καθαρίστε  όλα  τα  μέρη
χωριστά. Να είστε προσεκτικοί με τις λεπίδες!

• Στεγνώστε καλά πριν την επόμενη χρήση. Φυλάξτε τη συσκευή σε ξηρό και καθαρό μέρος

Προσοχή : Μη βυθίζετε τη βάση της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Καθαρίστε
τη σκουπίζοντας με ένα νωπό πανί.
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Ασφαλής Aπόρριψη της Συσκευής

Τα  σήματα  που  εμφανίζονται  πάνω  στο  προϊόν  ή  στα  εγχειρίδια  που  το  συνοδεύουν
υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το
τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες
στο  περιβάλλον,  η  την  υγεία  εξαιτίας  της  ανεξέλεγκτης  διάθεσης  απορριμμάτων,  σας
παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε
ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες
θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις
κατά τόπους υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο
και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  μπορούν  να  δώσουν  αυτό  το  προϊόν  για  ασφαλή  προς  το
περιβάλλον  ανακύκλωση.  Το  προϊόν  αυτό  δεν  θα  πρέπει  να  αναμιγνύετ  αι  με  άλλα
συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Εγγύηση

• Η συσκευή, έχει εγγύηση δύο (2) χρόνων από την ημερoμηνία αγoράς με την επίδειξη της
απόδειξης αγοράς. Σε αυτό τo χρoνικό διάστημα τo SERVICE ΜΠΕΝΡOΥΜΠΗ θα επισκευάσει
ή θα αντικαταστήσει τo πρoϊόν χωρίς χρέωση.

•  Δεν αναλαμβάνoυμε καμία ευθύνη για ελαττώματα πoυ θα πρoκύψoυν από φυσιoλoγική
φθoρά χρόνου, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση τoυ πρoϊόντoς, αντικανoνικές
συνθήκες

λειτoυργίας,  μη εφαρμoγή των oδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατρoπή ή επισκευή τoυ
πρoϊόντoς  από  επισκευαστές  πoυ  δεν  ανήκoυν  στα  κέντρα  service  επισκευών
ΜΠΕΝΡOΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ:

X. MΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr
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EN

 

Important Safeguards

 

These instructions contain important instructions for your safety and proper
use of your appliance.

Carefully read the instruction manual and look at the illustrations before
you start using the appliance.

•  Do not leave the appliance running without surveillance. Young children and
severely  handicapped  persons  should  only  use  the  appliance  under  close
supervision by a responsible adult.

• Keep the appliance out of the reach of children.

•  Check that your appliance’s power supply rating corresponds to your mains
electrical supply. Any error in connection will cancel the terms of your warranty.

•  This product has been designed for domestic use only. Any commercial use,
inappropriate  use or  failure to  comply with  the  instructions,  the  manufacturer
accepts no responsibility and the guaranty is not valid.

• Never put your fingers or any object inside the mixer jug while it is working.

• Always disconnect your appliance when you stop using it, when cleaning it or if
there is a power failure.

• To disconnect from the outlet, grip the plug. Never pull the cord.

•  Switch off  the appliance before changing  accessories  or  approaching parts
which move in use.

• Handle blades with care. They can cause injury.

• Do not use your appliance if it does not run correctly, or if it has been damaged.
Check and repair the appliance to an approved BENRUBI service centre.

• Any intervention other than normal cleaning by the customer must be performed
by an approved BENRUBI service centre.

•  Do not put the appliance, the power supply cord or the plug in water or other
liquid.

• To reduce risk of electrical shock, do not modify the plug.

• Do not let the power supply cord hang in reach of children, close to or in contact
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with the hot parts of your appliance or close to a source of heat or a sharp edge.

•  For your own safety, use only accessories and spare parts which are suitable
for your appliance.

•  For  optimal  results  and  to  prevent  damage  to  the  appliance,  follow  the
instructions with regard to the maximum and minimum processing quantities.

•  Never run the mixer jug without ingredients for more than 10 seconds or dry
products only, otherwise, the plastic near the blades will be softened and even
melted.

• Never blend hot liquid ingredients in the unit.

• After running motor continuously for 40 seconds, wait at least 3 minutes before
running the motor again.

• Use the appliance on a stable, smooth, clean, dry surface.

•  Do  not  put  any  of  the  following  in  the  blender:  Paper,  plastic,  and  other
materials.

•  For  your  safety,  this  appliance  conforms  to  the  applicable  standards,
regulations  and  directives  of  Low  Voltage,  Electromagnetic  Compatibility,
Environment.

• This appliance is for indoor use only.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

Working Hours

When you use the blender, do not work the machine continually for more than 40 seconds,
an then wait at least 3 minutes before the next working
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Parts of the Appliance

1. Measuring Cup

2. Lid

3. Glass cup

4. Glass cup sealing ring

5. Blade base with blade

6. Glass cup base

7. Main body

8. Switch button

9. Blue light panel

10. Switch panel

Specifications

Rated Voltage: 220-240V   ̴ 50-60 Hz

Power: 700 W

Capacity: 1.5 lt

Operating Time: 40 seconds
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Before First Use

• Unpack blender.

• Place the base on a flat surface.

• All parts of the blender are to be thoroughly cleaned before being used for the first time.

• The motor unit can be cleaned with a moist cloth. Do not use abrasives, scourers, alcohol,
etc.

Attention: Handle blades with great care. They can cause injury.

Tips for Glass Jar

• Do not fill the blender jar with ingredients that are more than 80º C.

•  To avoid spillage,  do not fill  the jar  above the maximum level  indication (i.e.  1.5  litres),
particularly not when you are blending liquids. Always insert the stopper into the lid before you
start processing.

• Never put your hand or any other object in the blender jar while the appliance is switched on.
If necessary, use a spatula to remove food from the wall of the jar after you have switched the
blender off.

• Always make sure that the lid is covered tightly when processing ingredients.

Assembly

Warning: Make sure that the blender is switched off (Switch in the “0” setting).

1. Put the rubber sealing ring (4) on the inner edge of the blade unit (5).

2. Put the blade unit with sealing ring into the cup base.

3. Mount the glass cup (3) onto the cup base and turn clockwise until the glass jar locks into
place.

4. Mount the measure cup (1) onto the lid (2) anticlockwise

5. Secure the lid onto glass jar and press down.

6. Place the assembled jar on the motor base and press it slightly until it locks into place
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STEPS OF INSTALLATION

Νote: If the glass jar is not correctly in place, the appliance will not operate.

Use of the Appliance

• Place the base on a flat surface.

• Make sure the switch is in the “0” setting.

• Plug the blender into an electrical outlet & make sure that the blue light is on (9)

• Add ingredients into the blender jar and cover the jar with the lid.

Attention: Do not use the appliance with any ingredients inside the glass jar. Do not overfill
the glass jar (above max level)

• Place the measuring cup on the lid and turn clockwise until it locks into place.

• Turn the switch to your chosen speed (8).

Attention: Do not let the appliance run for longer than 40 seconds at a time. If you have not
finished processing after 40 seconds, switch the appliance off for 3 minutes before you let it
run again.

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
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Speed setting Use

1 (Low) For light usage with liquids

2 (High) For more solid consistency, for mixing liquids
and solid foodstuffs

0 Stop operation

P (Pulse setting) Short,  powerful  impulse  movements  For
short-time  blending  (a  few  seconds), for
preparation of  blending large pieces of  food
and for crush ice.

Note: The switch does not permanently engage in the “PULSE” setting. You have to hold the
switch in the “PULSE” setting or turn it repeatedly into the “P” setting.

Note:  After using the blender, always move the switch into the “0” setting and pull out the
mains plug. To remove the glass jar simply lift it off the motor base. You do not have to rotate
the glass jar to remove it.

Useful Tips

•The blender is used to blend food (fruits, vegetables, ice etc.). Before blending, you must cut
the food into slices with 10-15mm. If need please peel skin or eliminate the nucleolus. If you
want to blend carrots, you should add some water into the glass cup at the same time. And the
scale of  mass of  carrot  and water is 2:3 that  is to say,  if  you want to  blend the maximal
capacity of mixture of carrots and water, the carrots is about 600g, and the water is about
900gr.

• If you want to crush ice, the quantity of ice in glass cup is about 10pcs, and size of the ice is
not more than 20X20X20mm. You should turn the switch to position P to crush ice for about 1
second,  and then wait  at  least  2-3 seconds before the next  working,  keep the recycle to
perfect ice crushing.

•  To achieve the best results when pureeing solid ingredients, place small portions into the
glass jar one by one instead of placing a large quantity all at once.

• In order to blend fruits, vegetables or any other solid food, always add juice, soup or water or
any other liquid of your choice (scale 2:3).

• Always place your hand on top of the blender when you are operating the device.

• Be careful when processing hot liquids.

• For stirring solid or very thick liquid ingredients we recommend that you use the blender in
impulse mode to prevent the blades from becoming stuck.



16

Caution

•  Over-filled can block the operation, please turn off the unit and pull out the plug, take out
some of material, then operating.

• Do not use unit continuous more than 40 seconds.

Cleaning

• Unplug the appliance.

• Cleaning of the appliance, its parts and the accessories is easier immediately after use.

• Do not clean the plug the base and the cord with water.

• Never clean the accessories or parts in the dishwasher.

• The motor unit can be cleaned with a moist cloth.

• Do not use abrasives, scourers, alcohol, etc.

• Quick cleaning: assemble the blender jar and pour the warm water until half full and some
washing up liquid into the blender jar. Assemble the lid and measuring cup. Let the appliance
run for a few seconds by turning the speed switch to “P” position.

• Remove the blender jar and wash it with water.

• Through cleaning: remove the blade unit and clean all parts separately. Be careful with the
sharp edges of the blade unit!

• Always ensure that all parts are dry before storing in clean dry place.

CAUTION: Never immerse the motor base in water. Wipe it only with a moist cloth.
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Safe Appliance Disposal

This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working
life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste
disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailers
where they purchased this product, or their local government office, for details of where and
how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed
with other commercial wastes for disposal.

Guarantee & Customer Service

•  The appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of  purchase.
Please  keep your  purchase  receipt. During  this  period  SERVICE BENRUBI  will  repair  or
replace the product free of charge. 

• We are under no liability in respect of any defects arising from wilful or accidental damage,
fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an
unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions,
misuse or alteration or repair of the produce without our approval.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr
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