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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 
Ακολουθήστε τις ακόλουθες απλές οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε κίνδυνους τραυματισμού από 
ηλεκτροπληξία, φωτιά και άλλα. 
Διαβάστε και ακολουθήστε της οδηγίες ασφαλείας πριν προχωρήσετε στην χρήση του συγκεκριμένου 
εργαλείου. 
Κρατήστε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές και ευκολά προσβάσιμο χώρο. 
1. Περιβάλλον χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία κάτω από συνθήκες βροχής ή υπερβολικής 

υγρασίας. Μη χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο 
σας σε περιβάλλον με καλό φωτισμό.  

2. Προστασία από ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε την επαφή, όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, με άλλες 
συσκευές που πιθανόν να είναι γειωμένες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  

3. Κρατάτε τα εργαλεία σας σε ασφαλές περιβάλλον . Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σας κρατήστε τα 
σε ασφαλές, χωρίς υγρασία περιβάλλον και μακριά από παιδιά. 

4. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.  Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να 
μεταφέρετε τα εργαλεία σας και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να βγάλετε το εργαλείο σας από την 
παροχή του ρεύματος. Προστατεύστε το από θερμότητα και οποιασδήποτε πιθανότητας κοπής του.  

5. Συντηρήστε τα εργαλεία σας με προσοχή. Κρατήστε τα εργαλεία σας καθαρά για να εξασφαλίσετε μια 
ασφαλή χρήση τους. Ακολουθείτε της οδηγίες συντήρησης. Ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το βύσμα για 
περιπτώσεις φθοράς.  
Αν δείτε αλλοιώσεις σε αυτό, προχωρήστε σε αντικατάσταση του καλωδίου ή του βύσματος σε ένα 
εξουσιοδοτημένο service ή απευθυνθείτε στο αρχικό κατάστημα αγοράς του για πρόσθετες οδηγίες. Αν 
χρησιμοποιήσετε επέκταση (μπαλαντέζα) βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι υπάρχουν οι 
απαραίτητες ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα. Βεβαιωθείτε για την ύπαρξη γείωσης πριν προχωρήσετε σε 
οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρικού εργαλείου.  

6. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο σας δεν είναι στο ρεύμα. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και πριν 
εφαρμόσετε σε αυτό οποιοδήποτε εξάρτημα βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν είναι 
συνδεδεμένο στο ρεύμα.  

7. Αποφύγετε μη εσκεμμένη έναρξη λειτουργίας του εργαλείου σας. Μην μεταφέρετε το εργαλείο σας ενώ 
είναι συνδεδεμένο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και μην έχετε το χέρι σας στον διακόπτη λειτουργίας 
άσκοπα. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην θέση off όταν συνδέετε το εργαλείο σας στην 
παροχή ρεύματος.  

8. Εργασίες με επέκταση παροχής ρεύματος σε εξωτερικούς χώρους. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους 
και χρησιμοποιείτε επέκταση βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι εγκεκριμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και 
σας παρέχει αρκετή ασφάλεια από ηλεκτροπληξία.  
 
Προσωπική ασφάλεια κατά την χρήση του εργαλείου. 

1. Μείνετε σε επαγρύπνηση και προσέξτε τις κινήσεις σας κατά την χρήση του εργαλείου. Μην 
χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο εργαλείο όταν είσαστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, 
αλκοόλ, φαρμακευτικής αγωγής και άλλων ουσιών. Μια στιγμή μπορεί να φέρει την καταστροφή και να έχει 
σαν αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό σας.  

2. Χρησιμοποιείτε όλα τα μέσα προσωπικής προστασίας. Χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά ασφαλείας ή 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο προστασίας.  Η χρήση μάσκας προστασίας, αντιολισθητικών παπουτσιών, κράνους 
ασφαλείας και προστατευτικών ακοής θα μειώσει κατά πολύ την πιθανότητα ατυχήματος.  

3. Αποτρέψτε την πιθανότητα με εσκεμμένης έναρξης λειτουργίας.  Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στην 
θέση off πριν συνδέσετε το εργαλείο σας στην παροχή του ρεύματος. Μην έχετε το δάκτυλο σας στον 
διακόπτη λειτουργίας άσκοπα.  

4. Μην τεντώνεστε για να φτάσετε σε κάποια μακρινή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα καλή 
ισορροπία και ότι είστε πάντα με τα δυο ποδιά στο πάτωμα.  
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5. Ντυθείτε καταλληλά. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα η κοσμήματα. Διατηρήστε τα μαλλιά, τα ρούχα σας και τα 
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.  

6. Αν το εργαλείο σας είναι εφοδιασμένο με απορροφητή σκόνης ή κάποιο σύστημα αναρρόφησης, 
βεβαιωθείτε ότι αυτά είναι σωστά συνδεδεμένα και λειτουργούν σωστά.   

7. Χρησιμοποιήστε μόνο μέσα προσωπικής προστασίας που είναι εγκεκριμένα για την εργασία που θέλετε να 
πραγματοποιήσετε. Τα γυαλιά προστασίας πρέπει να είναι κλάσης ANSI και η μάσκα κλάσης ΝΙΟSH.   

 
Ασφάλεια και προστασία του εργαλείου σας.  

1. Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο σας. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη δουλειά. 
2. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σας αν δεν δουλεύει ο διακόπτης on-off. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν 

μπορεί να ελεγχθεί η λειτουργία του από τον διακόπτη, είναι επικίνδυνο και πρέπει να επιδιορθωθεί. 
3. Αφαιρέστε το εργαλείο σας από την παροχή ρεύματος πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αλλαγή πάνω 

σε αυτό, αλλάξετε κάποιο προσθετό ή χρειαστεί να το αποθηκεύσετε. Τέτοια μετρά προστασίας μειώνουν 
τον κίνδυνο της καταλάθος εκκίνησης του εργαλείου σας. 

4. Κρατήστε τα εργαλεία σας μακριά από τα παιδιά και μην αφήνετε άλλους που δεν γνωρίζουν την χρήση 
τους και την λειτουργία τους να τα χρησιμοποιήσουν.  Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα σε χεριά 
ατόμων που δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιούν.  

5. Συντήρηση εργαλείων. Ελέγξτε την εφαρμογή των διάφορων εξαρτημάτων και την ευθυγράμμιση των 
διάφορων κινουμένων μερών. Ελέγξτε για φθορά όλα τα κινούμενα μέρη καθώς επίσης και την δομική 
επάρκεια του εργαλείου σας. Αν παρατηρήσετε αλλοιώσεις σε οποιοδήποτε τομέα επισκεφθείτε ένα 
εξουσιοδοτημένο service πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν λόγο κακής 
συντήρησης.  

6. Κρατήστε τα εργαλεία σας καθαρά και πάντα σωστά συντηρημένα. Ένα σωστά συντηρημένο εργαλείο 
είναι πιο εύκολο στην χρήση του και πιο ασφαλές. 

7. Χρησιμοποιήστε τα διαφορά αξεσουάρ και το ίδιο το εργαλείο για τον σκοπό που κατασκευάστηκε 
λαμβάνοντας υπόψιν σας τις συνθήκες, την δυσκολία της δουλείας που θέλετε να ολοκληρώσετε και τις 
οδηγίες χρήσης.  Χρησιμοποιώντας το εργαλείο σας για εργασίες που δεν σχεδιάστηκε για αυτές μπορεί να 
οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καταστάσεις, δυνητικά επικίνδυνες.  

 
SERVICE 
Για οποιαδήποτε επισκευή χρειαστεί χρησιμοποιήστε μόνο γνησιά ανταλλακτικά και απευθυνθείτε σε 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.  
Αυτή σας η κίνηση θα διατηρήσει την ορθή λειτουργία του εργαλείου σας για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.  
 
 

Οδηγίες ασφαλείας για το συγκεκριμένο εργαλείο 
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για την ανάδευση εύφλεκτων και άλλων επικίνδυνων υλικών. Τα ηλεκτρικά 
εργαλεία μπορεί να δημιουργήσουν σπινθηρισμό κατά την λειτουργία τους ο οποίος μπορεί να προκαλέσει 
ανάφλεξη στις αναθυμιάσεις των υλικών αυτών. 
Στην περίπτωση που ο αναδευτήρας σταματήσει να λειτουργεί κατά την διάρκεια της ανάδευσης αποσυνδέστε το 
καλώδιο παροχής του εργαλείου από την πρίζα αμέσως και παραδώστε το εργαλείο σε ένα εξουσιοδοτημένο 
τμήμα Service προς επιθεώρηση της βλάβης. Σε περίπτωση που κάποιο αντικείμενο έχει εισχωρήσει στο 
εσωτερικό του εργαλείου, μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη, τραυματισμό ακόμη και σε ηλεκτροπληξία. 
Κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες επιφάνειες πιασίματος, όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το 
εξάρτημα κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένη καλωδίωση ή το δικό του καλώδιο.  
Κατά την κοπή εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με ένα "ενεργό" καλώδιο, τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη 
του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να μετατραπούν σε "ενεργά" και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στον χειριστή. 
Απενεργοποιήστε αμέσως το εργαλείο όταν το εργαλείο παρουσιάζει εμπλοκές. Προετοιμαστείτε για υψηλή ροπή 
στρέψης η οποία μπορεί να προκαλέσει λάκτισμα (κλότσημα). Το εργαλείο παρουσιάζει εμπλοκή όταν: 
- το ηλεκτρικό εργαλείο υπόκειται σε υπερφόρτωση ή 
- μπλοκάρεται στο τεμάχιο εργασίας. 
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Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό για να αναμειγνύετε τα τρόφιμα. Τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα εξαρτήματά 
τους δεν έχουν σχεδιαστεί για την επεξεργασία τροφίμων. 
Κρατήστε το καλώδιο μακριά από την περιοχή εργασίας. Το καλώδιο μπορεί να εμπλέκεται με το εξάρτημα 
ανάδευσης του αναδευτήρα. 
Το δοχείο ανάμειξης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για ανάμιξη και να είναι σταθεροποιημένο με ασφάλεια. Ένα 
δοχείο που δεν είναι σωστά σταθεροποιημένο μπορεί να εμπλακεί με το περιστροφικό εξάρτημα του 
αναδευτήρα ξεκινήσει να κινείται ανεξέλεγκτα. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτοξεύονται σταγόνες του υγρού στο περίβλημα του ηλεκτρικού εργαλείου. Η εισχώρηση 
υγρού στο εσωτερικό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει βλάβες και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις στα Αρχεία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών (MSDS) του προς 
ανάμειξη υλικού. Το προς ανάμιξη υλικό μπορεί να είναι επιβλαβές. 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αφήστε το διακόπτη ασφάλισης πιέζοντας το διακόπτη on / off. Αυτό θα 
εμποδίσει την ακούσια επανεκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου (κίνδυνος τραυματισμού). 
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο με κάποια βάση. 
 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
Ο αναδευτήρας είναι ένα ηλεκτρικό εργαλείο, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα ανάδευσης. 
Χρησιμοποιείται για την ανάμειξη οικοδομικών υλικών και χημικών υλικών, για την γρήγορη και λεπτομερή 
ανάμιξη ακόμη και βαρέων υλικών, ειδικά για τα δύσκολα υλικά ανάμιξης, όπως είναι τα κονιάματα υψηλής 
πυκνότητας, τα ξηρά δομικά υλικά ή για τα περισσότερα είδη αναμεμειγμένων υλικών. 
 
Προσοχή: 
Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα έτσι ώστε να 
αποφύγετε τις απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την χρήση του οι οποίες ενδέχεται να 
απειλήσουν την ακεραιότητα του χειριστή και την λειτουργική κατάσταση του εργαλείου. 
1. Ελέγξτε την κατάσταση ασφαλείας όταν το εργαλείο δεν βρίσκεται σε  λειτουργία. 
2. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε έναν κατάλληλο χώρο εργασίας. 
3. Κρατήστε μακριά άλλα άτομα μακριά από το χώρο εργασίας. 
4. Αποφύγετε να εργάζεστε σε χώρους που έχουν υψηλά ποσοστά υγρασίας. 
5. Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής είναι κατάλληλα για την λειτουργία 
του εργαλείου. 
6. Ελέγξτε αν το εργαλείο έχει γείωση ή όχι. 
7. Το μηχάνημα δεν θα πρέπει να υπερφορτωθεί. 
8. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν θα πρέπει να είναι πολύ μακριά από το εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το φις για την 
αποσύνδεση του καλωδίου από την πρίζα! Προστατεύστε το καλώδιο από υψηλή θερμοκρασία, υγρασία και 
χτυπήματα. 
9. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια τα οποία έχουν εκτεταμένα σημάδια φθοράς. 
10. Αποσυνδέστε το καλώδιο του εργαλείου από την πηγή ρεύματος όταν βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ή κατά την 
διάρκεια της συντήρησης ή αλλαγής της λειτουργίας ανάμειξης. 
11. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο για την ανάμιξη υλικών τα οποία αναφλέγονται όταν η θερμοκρασία τους 
βρίσκεται στους 21C0 ή άνω. 
12. ΜΗ χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό των εργαλείων, σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να 
δημιουργηθεί ανάφλεξη. 
13. ΜΗ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει ο κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης. 
14. ΜΗΝ εκκινείτε το μίξερ προτού τοποθετηθούν τα εργαλεία ανάμιξης. 
15. ΜΗΝ αφαιρείτε το εξάρτημα ανάδευσης από το δοχείο προτού σταματήσει η περιστροφή του εργαλείου. 
16. Μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για να αναδεύσετε υλικά τα οποία έχουν στεγνώσει (ξεραθεί), στο δοχείο ή 
στο εξάρτημα ανάδευσης. 
17. Παρακαλούμε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και ακουστικά προστασίας κατά την διάρκεια λειτουργίας 
του εργαλείου. 
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18. Χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά για την επισκευή και την συντήρηση του εργαλείου. 
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) τα οποία έχουν 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν 
υπάρχει επίβλεψη από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οι απαραίτητες 
οδηγίες που αφορούν στη χρήση του εργαλείου. 
Μην αγγίζετε σε καμία περίπτωση το εξάρτημα ανάμιξης όταν το εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία. 
 
Επιλογή εξαρτήματος ανάδευσης 
Για το μίξερ με διπλά εργαλεία αντίθετης περιστροφής, χρησιμοποιούμε το εξάρτημα ανάμειξης P1. 
 P1: ανθεκτικό, πολυλειτουργικό, κατάλληλο για ανάμιξη υλικών με μεγάλο ιξώδες, κονίαμα, ανάμιξη χαλαζιακής 
άμμου, πυρίμαχων χρωμάτων κ.λπ., είναι επίσης κατάλληλο για λεπτά υλικά. 
 
Συντήρηση 
Η σωστή συντήρηση του εργαλείου μπορεί να παρατείνει την διάρκεια ζωής του. Ο διακόπτης της χειρολαβής θα 
πρέπει να διατηρείται σε καλή λειτουργική κατάσταση. Τα εργαλεία ανάμειξης πρέπει να καθαρίζονται όταν το 
η εργασία έρχεται στο τέλος της ή δεν το ηλεκτρικό εργαλείο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Τα εργαλεία ανάμειξης μπορούν να καθαριστούν από το τρεχούμενο νερό και την άμμο που χρησιμοποιείτε κατά 

την χρήση τους. Μην ασκείτε μηχανικές δυνάμεις στο εργαλείο έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβες. 
Ο άξονας ανάμειξης που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικός. 
Η εξαγωνική υποδοχή θα πρέπει πάντα να τοποθετείται στο προστατευτικό κάλυμμα. 
Κατά την λειτουργία, οι οπές αερισμού-ψύξης θα πρέπει να είναι καθαρές και να μη φράσσονται από κάποιο 
αντικείμενο. 
Οι ψήκτρες(καρβουνάκια) θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 60ωρες λειτουργίας του εργαλείου και να 
αντικαθίστανται εφόσον η κατάστασή τους έχει ξεπεράσει τα όρια φθοράς. 
Για την διαδικασία αντικατάστασης και ελέγχου ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 
 
(Εικ.1) Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα και αντικαταστήστε τις ψήκτρες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Εικ.1 
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Περιγραφή βασικών τμημάτων και εξαρτημάτων 

1. Εξάρτημα ανάδευσης 
2. Υποδοχές σύνδεσης εξαρτήματος 
3. Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας περιστροφής 
4. Διακόπτης επιλογής σχέσεων κιβωτίου ταχυτήτων(1-2) 
5. Κουμπί ασφάλισης  
6. Διακόπτης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης 

λειτουργίας 
7. Κέλυφος προστασίας ηλεκτροκινητήρα 

 
 

 

 

Περιγραφή βασικής λειτουργίας 

1. Διπλή ανάδευση 

Εικ.1: Τοποθετήστε το εξάρτημα ανάδευσης στην ειδική 
υποδοχή του εργαλείου. 

Εικ.2: Σφίξτε το εξάρτημα χρησιμοποιώντας ένα γερμανικό 
κλειδί. 

Εικ.3: Ακολουθήστε τα ίδια βήματα και για το δεύτερο 
εξάρτημα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση/Συχνότητα 230V 50Hz 
Ισχύς 1600 W 
Ταχύτητα περιστροφής Ι 0-610 στρ/λεπτό 
Ταχύτητα περιστροφής ΙΙ 0-820 στρ/λεπτό 
Διάμ. εξαρτήματος ανάδευσης 100mm 
Μήκος εξαρτήματος ανάδευσης 570mm 
Τύπος συνδέσμου Μ14 
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Εκκίνηση λειτουργίας 

Πιέστε τον διακόπτη ασφαλείας και έπειτα πιέστε τον διακόπτη ON/OFF 
 
Βασική λειτουργία μηχανικού διακόπτη επιλογής ταχυτήτων (Εικ.4) 
1. Γυρίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε την ταχύτητα περιστροφής που επιθυμείτε ενώ το εργαλείο βρίσκεται σε 

κατάσταση παύσης (STOP). 
2.  Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολία με την αλλαγή ταχυτήτων, περιστρέψτε με το χέρι σας τον άξονα μέχρι να 

μπορέσει να γίνει εφικτή η αλλαγή. 

                                       Εικ.4                                                                                           Εικ.5 
 

 

Απενεργοποίηση λειτουργίας (Εικ.6) 

Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση απενεργοποίησης για να σταματήσετε την λειτουργία του εργαλείου. 

 

 

 

 

 

 

 

                              Εικ.6 
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Technical Data 

Τάση/Συχνότητα 230V 50Hz 

Power 1600 W 

Speed: I 0-610 rpm/min 

Speed II 0-820 rpm/min 

Mixing paddle diameter 100mm 

Mixing paddle length 570mm 

Tool connection Μ14 




