
Αποχυμωτής Fusion Juicer 
 

Οδηγίες χρήσης 
Μοντέλο: # MT1020-1 Για οικιακή χρήση μόνο 
Παρακαλούμε διαβάστε και αποθηκεύσετε το εγχειρίδιο. 
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Σημαντικές προφυλάξεις 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ! 
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές 
προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:  
Διαβάστε όλες τις οδηγίες 
• ΟΧΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ! Μακριά από παιδιά για να αποφύγετε τραυματισμούς. 

Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. 
• Μην χρησιμοποιείτε αυτή ή οποιαδήποτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή 

βύσμα. 
• Μην λειτουργείτε εάν η συσκευή δυσλειτουργεί, έχει πέσει ή φαίνεται να έχει υποστεί 

ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. 
• Ποτέ μην επιχειρήσετε επισκευές στο σπίτι. Μόνο ένας εξειδικευμένος τεχνικός 

συσκευών πρέπει να επισκευάσει τη συσκευή πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά. 
• Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή σοβαρό τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε 

εξαρτήματα ή σκεύη που δεν συνιστώνται ή δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή. 
• Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, μην βυθίζετε ποτέ το 

καλώδιο ρεύματος, το βύσμα ή την κύρια μονάδα σε νερό ή άλλα υγρά. 
• Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού, τον 

πάγκο ή να έρθει σε άμεση επαφή με ζεστές επιφάνειες, όπως σόμπες. 
• Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σωστά συνδεδεμένο και ασφαλισμένο πριν 

χρησιμοποιήσετε το Fusion Juicer (Βλέπε Βήμα συναρμολόγησης 5). 
• Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας σταματά εντελώς και ότι η μονάδα αποσυνδέεται από την 

πρίζα πριν από την αποσυναρμολόγηση, τη συναρμολόγηση ή τον καθαρισμό. 
• Εάν ο αποχυμωτής σταματήσει λόγω ακατάλληλης λειτουργίας ή εάν υπάρχει 

υπερβολικός θόρυβος, απενεργοποιήστε το, περιμένετε να σταματήσει η περιστροφή 
της λεπίδας, αποσυνδέστε από την πρίζα, αποσυναρμολογήστε, καθαρίστε όλα τα 
εξαρτήματα και επανασυναρμολογήστε το μηχάνημα. 

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, κρατήστε τα χέρια και τα σκεύη μακριά 
από τον αποχυμωτή και μακριά από την αιχμηρή λεπίδα κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε τον ωθητήρα, όχι τα δάχτυλα ή σκεύη, για να ωθήσετε τα 
τρόφιμα στον αποχυμωτή. 

• Μην αποσυνδέετε ποτέ την μπάρα κλειδώματος κατά τη λειτουργία. 



• Η λεπίδα αποχυμωτή είναι εξαιρετικά αιχμηρή. Προσέχετε ιδιαίτερα όταν τη χειρίζεστε. 
• Σε περίπτωση που το φαγητό εγκλωβιστεί στον αγωγό και ο ωθητήρας δεν μπορεί να 

περάσει, σβήστε το διακόπτη λειτουργίας, αφήστε τον κινητήρα να σταματήσει 
εντελώς, στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο, αποσυναρμολογήστε τον αποχυμωτή 
και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο φαγητό. 

• Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τη λεπίδα στη βάση 
χωρίς να συναρμολογήσετε σωστά τη συσκευή. 

• Ο αποχυμωτής δεν θα λειτουργήσει εάν η συσκευή δεν είναι σωστά συναρμολογημένη. 
Ο κινητήρας διαθέτει ενσωματωμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας που δεν επιτρέπει την 
ενεργοποίηση της λειτουργίας εκτός εάν η μπάρα ασφάλισης είναι κλειδωμένη στη 
θέση της. 

• Εάν μπλοκάρει ο αποχυμωτής, απενεργοποιήστε αμέσως και αφαιρέστε το καλώδιο 
από την πρίζα, αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε. 

•  Μην τον χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε γυρίσει το διακόπτη στη θέση OFF μετά από κάθε χρήση του 

αποχυμωτή σας. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας σταματά εντελώς πριν 
αποσυναρμολογηθεί. 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το περιστρεφόμενο φίλτρο είναι κατεστραμμένο. 
• Μην λειτουργείτε χωρίς το δοχείο πολτού στη θέση του. 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το Fusion Juicer κατασκευάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια. Έχουμε προσθέσει δύο 
σημαντικά χαρακτηριστικά ασφαλείας: το Automatic Shut Off και το Locking Bar. 

Ενσωματωμένος θερμικός διακόπτης απενεργοποίησης / Αυτόματος τερματισμός. 
Σε αντίθεση με άλλους αποχυμωτές, το Fusion Juicer είναι εξοπλισμένο με ένα ειδικό 
χαρακτηριστικό που σβήνει αυτόματα τον κινητήρα σε περίπτωση που η μονάδα 
μπλοκαριστεί ή υπερθερμανθεί από τρόφιμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
λειτουργίας. Πριν κλείσετε, πιθανότατα θα ακούσετε τον αποχυμωτή να γίνεται πιο 
δυνατός. Αυτό θα δείξει ότι κάτι έχει προκαλέσει υπερθέρμανση του κινητήρα. Εάν συμβεί 
αυτό, απλώς απενεργοποιήστε από το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε τη μονάδα… 
Ακολουθήστε τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης, καθαρισμού και συναρμολόγησης και 
στη συνέχεια, αφήστε τη μονάδα να κρυώσει για 10 λεπτά. Η μονάδα θα επανεκκινηθεί και 
μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία χυμού. Υπάρχουν μερικοί επιπλέον λόγοι που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν «κλείσιμο». Μπορείτε να τους βρείτε στην ενότητα λήψης 
προβλημάτων του εγχειριδίου. 
 
Η μπάρα κλειδώματος 
Η μπάρα κλειδώματος κρατάει τον αποχυμωτή Lid / Pulp Guard στη θέση του και είναι 
συνδεδεμένος σε ένα διακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης. Εάν η μπάρα κλειδώματος 
δεν είναι στην πλήρη όρθια και κλειδωμένη θέση της, ο αποχυμωτής δεν θα ξεκινήσει. Αυτό 
γίνεται για να αποφευχθεί η τυχαία επαφή με την περιστρεφόμενη λεπίδα. Εάν το 
μηχάνημα δεν είναι κλειδωμένο, ο κινητήρας δεν θα λειτουργήσει και η λεπίδα δεν θα 
γυρίσει. 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
  



ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
Ωθητήρας , Προστατευτικό πολτού, Συλλέκτης πολτού. 
Καπάκι με ενσωματωμένο προστατευτικό πολτού. 
Δοχείο, Χείλος, Αποσπώμενο στόμιο που δεν στάζει. 
Φίλτρο / Λεπίδα 
Μικροδιακόπτης Ασφαλείας (είναι τοποθετημένος στην αντίθετη μεριά) 
Μπάρα κλειδώματος 
Βάση 

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
απενεργοποιήσει την τροφοδοσία και έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από την πρίζα. 
ΒΗΜΑ 1 
Αφαιρέστε τον ωθητήρα από τον αγωγό. 
ΒΗΜΑ 2 
Χαμηλώστε τη ράβδο ασφάλισης (Ασημί) στη θέση απεμπλοκής όπως φαίνεται. 
ΒΗΜΑ 3 
Αφαιρέστε το καπάκι με ενσωματωμένο προστατευτικό πολτού τραβώντας το δοχείο. 
ΒΗΜΑ 4 
Αφαιρέστε τον συλλέκτη πολτού, σύροντας το κάτω μέρος από τη βάση προς την 
κατεύθυνση των βελών, ενώ το έχετε βγάλει από το χείλος του δοχείου. 
ΒΗΜΑ 5 
Αφαιρέστε τη μονάδα φίλτρου / την λεπίδα /το  δοχείο από τη βάση πιάνοντας το δοχείο με 
τα δύο χέρια. Στη συνέχεια, σηκώστε το δοχείο και περιστρέψτε προς τα δεξιά ή 
αριστερόστροφα, τραβώντας προς τα πάνω έως ότου το φίλτρο / η  λεπίδα / το δοχείο να 
διαχωριστεί από την κύρια βάση. 
Σημείωση: 
Μην αφαιρείτε τις βίδες από τη λεπίδα. Το φίλτρο και η λεπίδα είναι ένα κομμάτι. Δεν 
πρέπει να διαχωριστούν. 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΒΗΜΑ 1 
Τοποθετήστε τη βάση πάνω σε μία στεγνή επίπεδη επιφάνεια με την μπάρα κλειδώματος 
προς τα κάτω μπροστά από τη συσκευή. 
Σημαντικό: Υπάρχει ο Μικροδιακόπτης Ασφαλείας κεντρικά στο πίσω μέρος της βάσης. 
Αυτός ο μηχανισμός έχει προστεθεί ως επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας. Μόλις ο 
συλλέκτης πολτού τοποθετηθεί, η Ακίδα Ενεργοποίησης  στο κάτω μέρος του συλλέκτη 
ενεργοποιεί τον Μικροδιακόπτη Ασφαλείας. Αυτό σας προστατεύει για να μην βάλετε 
καταλάθος τα χέρια σας ή τα δάχτυλά σας, κάτω από τη συσκευή καθώς περιστρέφεται η 
λεπίδα. Μόλις αφαιρεθεί ο Συλλέκτης πολτού από την κύρια Βάση, το μοτέρ δεν λειτουργεί. 
Βήμα 2 
Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές που υπάρχουν στο κάτω μέρος του δοχείου με τις γραμμές που 
υπάρχουν στη βάση. 
Σημείωση: Υπάρχει ο Μικροδιακόπτης Ασφαλείας κεντρικά στο πίσω μέρος της βάσης. 
Σύρετε τον Συλλέκτη Πολτού με Ακίδα Ενεργοποίησης προς τη βάση προς την κατεύθυνση 
των βελών. Βεβαιωθείτε ότι ο συλλέκτης πολτού είναι καλά στερεωμένος στη βάση. 
Σημαντικό: Το μοτέρ δεν θα λειτουργήσει, εάν ο Συλλέκτης πολτού δεν είναι σωστά 
τοποθετημένος. 
ΒΗΜΑ 3 
Τοποθετήστε το δοχείο πάνω στη βάση, με το στόμιο να έχει την κατεύθυνση της Μπάρας 
Ασφαλείας. Ευθυγραμμίστε το Δοχείο. 
ΒΗΜΑ 4 
Τοποθετήστε το φίλτρο / λεπίδα μέσα στο δοχείο. Περιστρέψτε το φίλτρο / λεπίδα για να 
ευθυγραμμιστεί. Πιέστε σταθερά το χείλος του φίλτρου / λεπίδας για να ασφαλίσετε.  



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η μονάδα δεν θα ξεκινήσει έως ότου το φίλτρο / λεπίδα είναι ασφαλές και 
σταθερά στη θέση του. Ο κινητήρας δεν θα ξεκινήσει, έως ότου συναρμολογηθεί σωστά η 
συσκευή. 
 
ΒΗΜΑ 5 
Τοποθετήστε το καπάκι με ενσωματωμένο προστατευτικό πολτού στην κορυφή του 
δοχείου, βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένο με το προστατευτικό πολτού στραμμένο 
προς την αντίθετη κατεύθυνση του στομίου χυμού. Ασφαλίστε το καπάκι στη θέση του, 
σηκώνοντας τη μπάρα κλειδώματος, μέχρι να κουμπώσει μέσα στις εγκοπές που βρίσκονται 
και στις δύο πλευρές του καπακιού. Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα κλειδώματος είναι στην 
πλήρη όρθια, κλειδωμένη θέση. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η μονάδα δεν θα ξεκινήσει έως ότου αυτή η μπάρα ασφαλιστεί σωστά στη 
θέση της και ο συλλέκτης πολτού συναρμολογηθεί σωστά. 
ΒΗΜΑ 6 
Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο χυμού βρίσκεται στην κάτω θέση. Εάν το στόμιο του χυμού 
παραμείνει σε όρθια θέση, ο χυμός δεν θα ρέει. Θα παραμείνει στο δοχείο και μπορεί να 
ξεχειλίζει από τις πλευρές. 
ΒΗΜΑ 7 
Εισαγάγετε τον ωθητήρα στο σωλήνα. Χρησιμοποιείτε πάντοτε ωθητήρα για να 
τροφοδοτείτε φρούτα και λαχανικά στη μονάδα. Πιέστε απαλά, μην πιέζετε ποτέ δυνατά. Η 
λεπίδα θα κάνει τη δουλειά. 

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ παρασκευή χυμού 
Συγχαρητήρια για την αγορά του Fusion Juicer. Για να βεβαιωθείτε ότι η πρώτη και κάθε 
εμπειρία χυμού σας θα είναι ευχάριστη, έχουμε συμπεριλάβει αυτόν τον "Οδηγό βήμα 
προς βήμα για το χυμό". Ο χυμός είναι ένας γρήγορος και ικανοποιητικός τρόπος για να 
πάρετε  βιταμίνες , θρεπτικά συστατικά και μέταλλα από φρέσκα φρούτα και λαχανικά… 
Λίγα λεπτά, που ξοδεύονται για μια ολόκληρη ζωή, με καλά οφέλη για την υγεία! 
5 απλά βήματα για να ξεκινήσετε 
Πριν ξεκινήσετε 
Παρόλο που κατασκευάζουμε και στέλνουμε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, σας 
συνιστούμε να καθαρίσετε το Fusion Juicer πριν από την πρώτη χρήση. 
Βήμα 1 
 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται 
μέσα στο μηχάνημα μεταξύ του καπακιού και της λεπίδας. 
Σημείωση: Εάν δεν αφαιρέσετε τον χάρτινο δίσκο από το εσωτερικό του μηχανήματος πριν 
από την εκκίνηση του κινητήρα, θα ακούσετε έναν δυνατό θόρυβο και πιθανόν να 
αναγκάσετε το μηχάνημα να κλείσει προσωρινά. 
Βήμα 2 
Αποσυναρμολογήστε και πλύνετε πριν από την πρώτη χρήση. Συναρμολογήστε ξανά και 
βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι ασφαλής και ότι η Μπάρα ασφαλείας είναι κλειδωμένη στη 
θέση της. Ο κινητήρας δεν θα ανάψει εάν το μηχάνημα δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά 
Σημείωση: Ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης  σε αυτό το 
εγχειρίδιο λειτουργίας. 
Βήμα 3 
Χαμηλώστε το στόμιο χυμού στην κάτω θέση. 
Βήμα 4 
Συνδέστε το καλώδιο σε πρίζα 230 V και αφήστε τον αποχυμωτή να λειτουργήσει για 
περίπου 5-10 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε το χυμό. Αυτό θα ισορροπήσει τη λεπίδα. Κατά 
τη διαδικασία κατασκευής, μερικές σταγόνες λιπαντικού κινητήρα ενδέχεται να στάζουν 
στο περίβλημα του κινητήρα προκαλώντας μυρωδιά καμένου ατμού. Αυτό είναι 
φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί με την πρώτη χρήση. 



Βήμα 5 
Αφαιρέστε το ωθητήρα , εισαγάγετε το φρούτο και τοποθετήστε τον ξανά γρήγορα. Μην 
πιέζετε τα τρόφιμα μέσα στο σωλήνα. 
Σημαντικό: Εάν ασκήσετε υπερβολική πίεση, μπορεί να προκληθεί πίεση στο μοτέρ και 
πιθανώς να σβήσει. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενσωματωμένος διακόπτης θερμικής διακοπής 
/ Αυτόματη απενεργοποίηση. 

Σημαντικές Συμβουλές 
Η εξισορρόπηση της λεπίδας, 5-10 δευτερόλεπτα είναι το μόνο που χρειάζεται. 
Είναι απαραίτητο να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα για περίπου 5-10 δευτερόλεπτα 
πριν από την εισαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος για χυμό. Αυτό επιτρέπει την ισορροπία 
της λεπίδας προτού έρθει σε επαφή με το αντικείμενο που θα γίνει χυμός. 
Τα σκληρά προϊόντα όπως τα καρότα, μπορούν να προκαλέσουν την ανισορροπία της 
λεπίδας. Εάν συμβεί αυτό, συνεχίστε τη διαδικασία έως ότου η λεπίδα επανέλθει σε 
ισορροπία. Εάν η λεπίδα δεν εξισορροπηθεί, απενεργοποιήστε την και περιμένετε να 
σταματήσει η περιστροφή της λεπίδας. Αποσυναρμολογήστε το μηχάνημα για να ελέγξετε 
για τυχόν κομμάτια που μπορεί να κολλήσουν στη λεπίδα προκαλώντας αυτήν την 
ανισορροπία. 
Σημαντικό: Ένα από τα σπουδαία χαρακτηριστικά του Fusion Juicer, είναι ο πολύ μεγάλος 
αγωγός του, ο οποίος επιταχύνει τη διαδικασία χυμού μειώνοντας το χρόνο προετοιμασίας. 
Παρόλα αυτά, πρέπει να είστε προσεκτικοί για να μην πιέσετε τίποτα στο άνοιγμα που είναι 
πολύ μεγάλο και μπορεί να οδηγήσει σε μπλοκαρίσματα της λεπίδας, προκαλώντας την 
Ενσωματωμένη Θερμική Απενεργοποίηση / Αυτόματη απενεργοποίηση( "Built-In Thermal 
Cut Off Switch / Automatic Shut Off") να ενεργοποιηθεί και να κλείσει προσωρινά τη 
συσκευή. Πάντα βάζετε πρώτα μαλακότερα φρούτα και λαχανικά και μετά σκληρότερα για 
να φτιάξετε χυμό. Όταν εισάγετε τρόφιμα  στον σωλήνα, πρέπει να τοποθετείτε ξανά  
γρήγορα το ωθητήρα  για να μην αναπηδάνε τα τρόφιμα έξω από το σωλήνα. 
Χαρακτηριστικό Αυτόματης Απενεργοποίησης Μοτέρ (Auto-motor-Saver Shutdown) 
Σε αντίθεση με άλλους αποχυμωτές, το Fusion Juicer είναι εξοπλισμένο με ένα ειδικό 
χαρακτηριστικό που σβήνει αυτόματα τον κινητήρα, σε περίπτωση που η μονάδα 
μπλοκαριστεί κατά τη διαδικασία παρασκευής χυμού. Εάν συμβεί αυτό, απλώς 
ακολουθήστε τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης, καθαρισμού και συναρμολόγησης και 
στη συνέχεια, αφήστε τη μονάδα να κρυώσει για 10 λεπτά. Η μονάδα θα λειτουργήσει ξανά 
και μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία παρασκευής χυμού. 
Απαλή πίεση χρησιμοποιώντας τον ωθητήρα 
Κατά τη διάρκεια παρασκευής  χυμού, αρκεί να ασκείτε ήπια πίεση στον ωθητήρα. 
Ποτέ μην ασκείτε υπερβολική δύναμη γιατί αυτό μπορεί να σταματήσει τη λεπίδα. 
Το στόμιο που δεν στάζει   
Φροντίστε να χαμηλώσετε το στόμιο. Ο αποχυμωτής θα γεμίσει, εάν το στόμιο είναι σε 
όρθια (κλειστή) θέση. Εάν ξεχάσετε να χαμηλώσετε το στόμιο, ο χυμός θα επιστρέψει μέσα 
στο δοχείο και μπορεί να ξεχειλίσει από τις πλευρές. Αυτή η επιστροφή θα μπορούσε 
επίσης να προκαλέσει το μπλοκάρισμα του μοτέρ.  
Θόρυβος και δόνηση 
Μερικές φορές, όταν κάνετε χυμό, θα ακούσετε λίγο περισσότερο θόρυβο από τον 
κανονικό χαμηλό θόρυβο που περιμένετε από το Fusion Juicer. Αυτός ο θόρυβος μπορεί 
επίσης να συνοδεύεται από λίγο επιπλέον δόνηση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι απλά ο 
αποχυμωτής που επεξεργάζεται το φαγητό. Να είστε υπομονετικοί και αφήστε το Fusion 
Juicer να λειτουργήσει. 
  



Τα οφέλη του χυμού 
Δεν σας προτείνουμε να αντικαταστήσετε την τακτική καθημερινή κατανάλωση φρούτων 
και λαχανικών με χυμό… θα πρέπει να γίνεται από κοινού. 
Η κατανάλωση ολόκληρων φρούτων και λαχανικών καθημερινά, σας βοηθά να πάρετε τις 
απαραίτητες φυτικές ίνες που προσφέρουν. Ο χυμός είναι ένας πιο γρήγορος τρόπος για να 
πάρετε πολλά από τα οφέλη για την υγεία, που χρειάζεστε από φρέσκα τρόφιμα, 
συμπεριλαμβανομένων αντιοξειδωτικών και θρεπτικών συστατικών, που βοηθούν το σώμα 
σας να παραμείνει υγιές. Απλώς εξαλείφει τη διαδικασία πέψης για ταχύτερη απορρόφηση. 
Αξιοποιήστε στο έπακρο τον Fusion Juicer 
Ορισμένες ποικιλίες προϊόντων είναι πιο δύσκολο να γίνουν χυμός  από άλλες. Η ενότητα  
στις σελίδες 15-16 θα βοηθήσει στην παρασκευή του χυμού. Η ποσότητα χυμού που 
παράγεται, εξαρτάται από τα φρούτα και τα λαχανικά που επιλέγετε. Αυτό συμβαίνει 
επειδή ορισμένα φρούτα και λαχανικά έχουν πολύ περισσότερο ή λιγότερο χυμό από άλλα. 
Προϊόντα όπως πορτοκάλια, μήλα, πεπόνια και αγγούρια, τείνουν να αποδίδουν 
περισσότερο χυμό και πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα που δεν το κάνουν. 
Γενικές οδηγίες για το χυμό 
Λόγω των προσωπικών προτιμήσεων και των διατροφικών απόψεων, είναι δύσκολο να 
προσδιοριστούν οι διατροφικές συνήθειες ενός ατόμου. 
Επομένως, συνιστούμε να παράγετε χυμό με τον τρόπο που θα το καταναλώνετε κανονικά, 
με εξαίρεση το μαγείρεμα. Πριν φτιάξετε χυμό από οποιαδήποτε προϊόντα, είναι σημαντικό 
να τα πλύνετε καλά, για να αφαιρέσετε όλους τους μολυσματικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και των φυτοφαρμάκων. 
Φλούδες, στελέχη και σπόροι 
Φλούδες : Ο χυμός από φλούδες είναι προσωπική προτίμηση με τα περισσότερα προϊόντα. 
Μίσχοι: Τα μόνα στελέχη που ωφελούν την επεξεργασία, είναι τα στελέχη σταφυλιών. 
Σπόροι: Η αφαίρεση των σπόρων είναι προαιρετική, λόγω ορισμένων κινδύνων για την 
υγεία που σχετίζονται με ορισμένα προϊόντα. 
Καρότα 
Τα καρότα μπορεί να είναι λίγο απαιτητικά για το χυμό λόγω της πυκνής τους φύσης και 
του ακανόνιστου σχήματος. Μην γεμίζετε υπερβολικά το σωλήνα. Αφήστε λίγο χώρο στα 
πλάγια, για να μπορείτε να κινείτε τα καρότα ενώ κάνετε χυμό. Τείνουν να αναπηδούν μέσα 
στο σωλήνα. Χρησιμοποιήστε το ωθητήρα για να τα οδηγήσετε στη λεπίδα. 
Εσπεριδοειδή 
Σας προτείνουμε να αφαιρέσετε τις φλούδες από τα εσπεριδοειδή. Σίγουρα μπορούν να 
γίνουν χυμός και με την φλούδα. Ο λόγος που σας προτείνουμε να αφαιρέσετε τις φλούδες, 
οφείλεται κυρίως στην ξινή γεύση. Είναι μια προσωπική προτίμηση. Μπορεί να είναι λίγο 
πιο δύσκολο να γίνει χυμός με τις φλούδες επειδή  είναι πολύ παχιές. 
Για να κάνετε  χυμό με τις φλούδες, χρησιμοποιήστε μια αργή, απαλή, περιστρεφόμενη 
πίεση κατά την επεξεργασία. Εφαρμόστε λίγο περισσότερη πίεση εάν είναι απαραίτητο, 
αλλά μην ασκείτε υπερβολική δύναμη με τον ωθητήρα.  
Χυμός από φύλλα 
Η επεξεργασία των φύλλων, είναι καλύτερη όταν τυλίγεται σε μια δέσμη και στη συνέχεια 
ακολουθείται από ένα φρούτο ή λαχανικό που περιέχει μεγαλύτερο όγκο χυμού, όπως 
σέλινο, ντομάτα ή αγγούρι. 
Μάνγκο, βερίκοκο και ροδάκινα 
Σημαντικό: Να αφαιρείτε πάντα μεγάλα κουκούτσια. 
Μην βάζετε προϊόντα στον αποχυμωτή με μεγάλα κουκούτσια. Τα κουκούτσια θα 
καταστρέψουν τη λεπίδα και ενδεχομένως και τον κινητήρα. 
  



Ρόδια και κεράσια 
Αυτά τα θαυμάσια φρούτα, μπορούν απολύτως να γίνουν χυμός. Κατά το χυμό των 
κερασιών, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τα κουκούτσια. Σας συνιστούμε να 
χρησιμοποιήσετε ένα τσιμπιδάκι. Κατά το χυμό του ροδιού (σπόροι) είναι απαραίτητο να 
διαχωριστούν οι σπόροι από την εξωτερική φλούδα και την εσωτερική μεμβράνη πριν να 
υποστούν επεξεργασία. 
 
Ανανάς και πεπόνια 
Αν και ο αποχυμωτής μπορεί να επεξεργαστεί το φλοιό σε αυτά τα φρούτα, έχουν καλύτερη 
γεύση όταν αφαιρείτε το φλοιό. Και πάλι, αυτή είναι μια προσωπική προτίμηση. Όταν 
κάνετε χυμό τον ανανά, ειδικά πολύ ώριμο ανανά, ίσως χρειαστεί να καθαρίζετε συχνά το 
στόμιο. Ο ανανάς έχει έντονο χαρακτήρα και μπορεί να προκαλέσει φραγή στο άνοιγμα του 
στομίου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την επιστροφή του χυμού πίσω στο δοχείο.  
 
Μούρα και μικρά φρούτα 
Ο χυμός των μούρων μπορεί να φαίνεται λίγο δύσκολος στην αρχή, αλλά μόλις 
εξοικειωθείτε, θα λατρέψετε τις υπέροχες γεύσεις που προσθέτουν στο χυμό σας. Για να 
μην αναφέρουμε τα οφέλη για την υγεία που προσφέρουν. Κατά το χυμό μούρων (εκτός 
από τα κράνμπερι) θα πρέπει να προσθέσετε κάτι που περιέχει μεγαλύτερο όγκο χυμού, 
όπως ένα μήλο ή πορτοκάλι. Οι φράουλες περιέχουν τον περισσότερο χυμό, καθώς τείνουν 
να είναι μεγάλες. Για παράδειγμα, επεξεργαστείτε πρώτα τα μούρα (μπορεί να μην βλέπετε 
πολύ χυμό στην αρχή), στη συνέχεια προσθέστε ένα μήλο ή ένα πορτοκάλι, κάτι που είναι 
ζουμερό. Μόλις το επεξεργαστείτε αυτό θα δείτε να βγαίνει ο χυμός μούρων. 
 
Ο φρέσκος χυμός φαίνεται διαφορετικός από τον εμφιαλωμένο 
Θα φτιάξετε φρέσκο χυμό χωρίς πρόσθετα, χρωστικές ουσίες ή ζάχαρη, οπότε μπορεί να 
φαίνεται και να έχει διαφορετική γεύση, από αυτό που έχετε συνηθίσει με το χυμό που 
αγοράζατε από το κατάστημα. Ο φρέσκος χυμός τείνει να έχει ένα λεπτό στρώμα αφρού 
στην κορυφή, αν δεν σας αρέσει έτσι, χρησιμοποιήστε ένα κουτάλι για γρήγορη ανάδευση 
ή για να το αφαιρέσετε εντελώς. 
 
Η δύναμη του πολτού 
Θέλουμε να πούμε ότι με το Fusion Juicer, τίποτα δεν χάνεται, γι’ αυτό έχουμε 
συμπεριλάβει επίσης μερικές εύκολες συνταγές φαγητού για σούπες, μάφιν, σάλτσες και 
πολλά άλλα. Εάν σας αρέσει ο πολτός στο χυμό σας, πάρτε λίγο από τον συλλέκτη πολτού 
και προσθέστε τον ξανά στο χυμό σας με μια γρήγορη ανάδευση για να τον αναμίξετε. 
 
Διατήρηση καθαρού συλλέκτη πολτού 
Όταν κάνετε χυμό σε μεγάλο όγκο, φροντίστε να αδειάζετε συχνά τον συλλέκτη πολτού. 
Μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων μπορεί να προκαλέσουν την επαναφορά του πολτού 
στο φίλτρο, προκαλώντας τη διακοπή λειτουργίας του μοτέρ. Εισαγάγετε μια πλαστική 
σακούλα στο εσωτερικό του συλλέκτη πολτού, σηκώστε και πετάξτε εύκολα, αφήνοντας τον 
συλλέκτη πολτού καθαρό. 
 
Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, η εμπειρία χυμού είναι σίγουρα ευχάριστη! 
  



 
Μην κάνετε χυμό 
Ορισμένα φρούτα και λαχανικά δεν μπορούν να γίνουν χυμός, λόγω της αδυναμίας τους να 
παράγουν χυμό. Αν και δεν μπορούν να εκχυθούν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα 
απολαμβάνουμε σε καθημερινή βάση, ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Παραδείγματα 
είναι: αβοκάντο, μπανάνα και καρύδα.  
 
 
 
 
 

Φρούτα και λαχανικά: Ιδανικά για χυμό 
Μήλα 
Σπαράγγι 
Λαχανάκια Βρυξελλών 
Λάχανα 
Πεπονάκι 
Σέλινο 
Κεράσια 
Κλημεντίνες 
Βατόμουρα 
Αγγούρι 
Μάραθο 
Σκόρδο 
Τζίντζερ 
Γκρέιπφρουτ 

Σταφύλια 
Γκουάβα 
Πεπόνι  
Χρένο 
Τζικάμα 
Ακτινίδια 
Γογγύλι  
Λεμόνι 
Μαρούλια 
Άσβεστος 
Νεκταρίνια 
Κρεμμύδι 
Πορτοκάλια 
Παστινάκι 

Ροδάκινα (πιο σκληρά) 
Αχλάδια (πιο σκληρά) 
Πιπεριές 
Ανανάς 
Σπόροι ροδιού 
Πατάτες 
Κολοκύθα 
Ραντίτσιο 
Ραπανάκια 
Κολοκύθια  
Φράουλες 
Μανταρίνια 
Ντομάτες 
Καρπούζι 

Φρούτα και λαχανικά: Πιο δύσκολα για χυμό 
Βερίκοκο 
Βασιλικός 
Τεύτλα 
Μύρτιλα 
Βατόμουρα 
Μπρόκολο 
Καρότα 
Κουνουπίδι 
Λαχανίδες 
Πράσινα πικραλίδων 
Αντίδια 
Φασολάκια 
Αρακάς 

Λάχανο 
Ακτινίδιο (πολύ ώριμο) 
Φυλλώδη λαχανικά 
Πράσα 
Μάνγκο 
Μέντα 
Μανιτάρι 
Χόρτα μουστάρδας 
Νεκταρίνια (πολύ ώριμα) 
Μπάμια (αφαιρείται τη 
φλούδα) 
Παπάγια 
Μαϊντανός 
Φρούτα του πάθους 

Ροδάκινα (πολύ ώριμα) 
Αχλάδια (πολύ ώριμα) 
Μέντα 
Ανανάς (πολύ 
ώριμος) 
Δαμάσκηνα 
Σμέουρα 
Σπανάκι 
σέσκουλα 
Ντομάτες (πολύ ώριμες) 
Γογγύλι 
Κάρδαμο 
Χόρτο σιταριού 

Φρούτα και λαχανικά: Περιέχουν πολύ χυμό 
Μήλα 
Πεπονάκι 
Σέλινο 
Κλημεντίνες 
Βατόμουρα 
Αγγούρι 

Γκρέιπφρουτ 
Σταφύλια 
Πεπόνι  
Λεμόνι 
Λάιμ  
Πορτοκάλια 

Πιπεριές 
Ανανάς 
Μανταρίνια 
Ντομάτες 
Καρπούζι 



Καθαρισμός του Αποχυμωτή 
 
Έχουμε κάνει τον καθαρισμό του αποχυμωτή όσο το δυνατόν πιο εύκολο. Όλα τα 
εξαρτήματα, με εξαίρεση τη βάση του κινητήρα, μπορούν να τοποθετηθούν στο πλυντήριο 
πιάτων στο σπίτι σας. Συνιστούμε την τοποθέτηση στο επάνω ράφι, καθώς οι θερμοκρασίες 
κοντά στο κάτω μέρος, μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα εμπορικά πλυντήρια πιάτων, ενδέχεται να φτάσουν σε εσωτερικές 
θερμοκρασίες υψηλότερες, από τις μηχανές που κατασκευάζονται για οικιακή χρήση, 
σύμφωνα με τα US πρότυπα. Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα πλυντήρια πιάτων με το Fusion 
Juicer. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον αποχυμωτή σας.  
Για ευκολότερο καθαρισμό, σας συνιστούμε να ξεπλύνετε / καθαρίσετε το Fusion Juicer 
αμέσως μετά το χυμό. Αυτό θα αποτρέψει τη σκλήρυνση των ινών φρούτων / λαχανικών 
στα εξαρτήματα, καθιστώντας πιο δύσκολο τον καθαρισμό. 
• Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς ο 
κινητήρας. 
• Με στεγνά χέρια, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. 
• Αποσυναρμολογήστε το μηχάνημα  (Δείτε οδηγίες αποσυναρμολόγησης σελίδες 6-7) 
• Σκουπίστε τη βάση με ένα μαλακό υγρό πανί ή σφουγγάρι. Μην βυθίζετε τη βάση στο 
νερό. Μην ψεκάζετε τη βάση με νερό ή άλλο υγρό. Η βάση δεν είναι ασφαλής για το 
πλυντήριο πιάτων. 
• Καθαρίστε όλα τα άλλα μέρη σε ζεστό, σαπουνόνερο. Συνιστάται ένα ήπιο 
απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε  και στεγνώστε καλά. 
• Για να καθαρίσετε το φίλτρο και τη λεπίδα, κρατήστε τα κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό. 
Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα πλυσίματος με τρίχες, για να καθαρίσετε απαλά τον πολτό 
από το φίλτρο. Ξεπλύνετε το φίλτρο από έξω, με τρεχούμενο νερό. Εάν ο νεροχύτης σας 
έχει εξάρτημα ψεκασμού, αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την χαλάρωση ινών από 
το φίλτρο και τη λεπίδα, πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων. 
• Στεγνώστε σχολαστικά τα εξαρτήματα και στη συνέχεια συναρμολογήστε το μηχάνημα και 
ενεργοποιήστε το για να απομακρύνετε τυχόν επιπλέον νερό. 
• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα και τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά και στη συνέχεια, 
αποθηκεύστε σε δροσερό και στεγνό μέρος. 
 
Για να καθαρίσετε το στόμιο χυμού 
ΒΗΜΑ 1 
Εντοπίστε τον αποσπώμενο μηχανισμό ασφάλισης χυμού στην κάτω πλευρά του δοχείου. 
Σημείωση: Το στόμιο χυμού θα βρίσκεται στην κλειδωμένη θέση. 
ΒΗΜΑ 2 
Για να ξεκλειδώσετε, γυρίστε το μηχανισμό κλειδώματος αριστερόστροφα, ευθυγραμμίστε 
την εγκοπή με τον βραχίονα περιστροφής. 
ΒΗΜΑ 3 
Σηκώστε προσεκτικά το στόμιο χυμού από το δοχείο και αφαιρέστε για να το καθαρίσετε. 
Επανατοποθέτηση: Τοποθετήστε το στόμιο χυμού πίσω στην αρχική του θέση και γυρίστε 
το μηχανισμό ασφάλισης δεξιόστροφα, για να ασφαλίσει στη θέση του. 
  



 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Πρόβλημα Πιθανή Αιτία και Λύση 
Το μοτέρ δεν λειτουργεί μετά 
την ενεργοποίηση. 

• Ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένη η μονάδα. 
• Η μπάρα κλειδώματος δεν έχει ασφαλίσει σωστά 
στη θέση της. 
• Ελέγξτε εάν όλα τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί 
σωστά. 
• Ελέγξτε εάν υπάρχει υπόλοιπο μεταξύ της λεπίδας 
και του δοχείου. 
• Βεβαιωθείτε ότι περιμένετε 5-10 λεπτά για 
επανεκκίνηση εάν το μηχάνημα σβήσει αυτόματα. 

Ο κινητήρας λειτουργεί με ένα 
δυνατό θόρυβο και 
υπερβολικούς κραδασμούς. 

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν 
συναρμολογηθεί σωστά και στη σωστή θέση. 
• Η παραγωγή υπερβολικού χυμού φρούτων 
μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικό πολτό και θα 
φράξει το φίλτρο. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και 
καθαρίστε το φίλτρο. 

Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται 
και  προκαλεί την αυτόματη 
απενεργοποίηση της. 

• Ενδέχεται να έχετε ασκήσει υπερβολική πίεση με 
τον ωθητήρα κατά την επεξεργασία, προκαλώντας 
κατά λάθος τον κινητήρα σε υπερθέρμανση. Αυτό 
ενεργοποιεί τον ενσωματωμένο διακόπτη θερμικής 
απενεργοποίησης. Ο κινητήρας θα σταματήσει 
προσωρινά να λειτουργεί για περίπου 10 λεπτά, για 
να κρυώσει. Δείτε πρόσθετες πληροφορίες στη 
σελίδα 4. 
• Ο κινητήρας πρέπει να ζεσταθεί για 5-10 
δευτερόλεπτα πριν από την πρώτη χρήση. 
• Τα φρούτα και τα λαχανικά μπορεί να είναι 
μαλακά ή πολλά. 
• Μπορεί να υπάρχει υπερβολικός πολτός στο 
φίλτρο. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και καθαρίστε 
το φίλτρο. 

Ο χυμός εκτοξεύεται από το 
χείλος του δοχείου. 

• Αυτό είναι φυσιολογικό 

Δεν βγαίνει χυμός από το 
στόμιο. 

• Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο βρίσκεται στην κάτω 
θέση, κατά το χυμό. Εάν είναι σε όρθια θέση, ο 
χυμός δεν θα βγει. Μπορεί να ξεχειλίσει από τις 
κάτω πλευρές. 

 
  



Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το Fusion Juicer 
Αυτή η περίληψη απαντά εν συντομία σε κοινές ερωτήσεις.  
Διαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας πριν από τη χρήση. 
 
Ερ .: Γιατί δεν ενεργοποιείται; 
Απ.: Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση ενεργοποίησης. Στη συνέχεια, 
βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί σωστά. Η μονάδα διαθέτει 
ενσωματωμένη συσκευή ασφαλείας, που δεν θα αφήσει το μοτέρ να λειτουργήσει εάν δεν 
συναρμολογηθεί σωστά. 
 
Ε. Γιατί είναι φραγμένο το Fusion Juicer; 
Απ.: Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους: 
1. Εάν ο καρπός που χρησιμοποιείτε είναι πολύ ώριμος. 
2. Εάν υπάρχει πολύ πολτός στο φίλτρο. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το 
καλώδιο τροφοδοσίας και καθαρίστε το φίλτρο. 
3. Φρούτα όπως αβοκάντο ή μπανάνες δεν μπορούν να γίνουν χυμός στο Fusion Juicer. 
4. Το στόμιο μπορεί να μπλοκαριστεί από ένα κομμάτι πολτού που μπορεί να έχει περάσει 
από το φίλτρο, προκαλώντας τη συλλογή του χυμού στο δοχείο και υπερχείλιση. Κλείστε το 
μηχάνημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, περιμένετε να σταματήσει η 
περιστροφή της λεπίδας και επιθεωρήστε το στόμιο. Καθαρίστε το μπλοκάρισμα, ώστε ο 
χυμός να μπορεί να ρέει ελεύθερα. 
 
Ε. Μπορώ να βάλω ολόκληρο το φρούτο στο Fusion Juicer; 
Aπ.: Ναι, αρκεί να χωράει στον αγωγό και να μην έχει μεγάλα κουκούτσια, σκληρή φλούδα 
ή στελέχη. Λόγω των προσωπικών προτιμήσεων και των διατροφικών απόψεων, είναι 
δύσκολο να προσδιοριστούν οι διατροφικές συνήθειες των ατόμων. 
Επομένως, προτείνουμε να φτιάξετε χυμό με τον τρόπο που θα το καταναλώνετε κανονικά, 
με εξαίρεση το μαγείρεμα. Πριν από το χυμό οποιουδήποτε προϊόντος, είναι σημαντικό να 
το πλένετε καλά για να αφαιρέσετε όλους τους ρύπους, συμπεριλαμβανομένων του 
χώματος και των φυτοφαρμάκων. 
 
Ε. Μπορώ να βάλω ολόκληρα φρούτα με μεγάλα κουκούτσια στο Fusion Juicer; 
Απ.: Όχι, αφαιρέστε μεγάλα κουκούτσια όπως μάνγκο, ροδάκινο κ.λπ., καθώς θα 
καταστρέψουν τη λεπίδα και πιθανώς τη μονάδα. 
 
Ε. Μπορώ να βάλω όλα τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων; 
Aπ.: Όλα τα εξαρτήματα είναι ασφαλή στο πλυντήριο πιάτων, με εξαίρεση το περίβλημα 
του κινητήρα, σε ένα κανονικό οικιακό πλυντήριο πιάτων. Ορισμένα εμπορικά και 
εισαγόμενα πλυντήρια πιάτων, μπορεί να φτάσουν σε εσωτερικές θερμοκρασίες 
υψηλότερες από τις μηχανές που κατασκευάζονται για οικιακή χρήση σύμφωνα με τα 
πρότυπα των ΗΠΑ. Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα πλυντήρια πιάτων με το Fusion Juicer. Οι 
υψηλότερες θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στον αποχυμωτή σας και να 
ακυρώσουν την εγγύησή σας. 
 
Ε. Πώς μπορώ να φτιάξω smoothιes; Μπορώ να προσθέσω γάλα, γιαούρτι, πάγο ή 
μπανάνες στο Fusion Juicer; 
Aπ.: Το Fusion Juicer δεν θα κάνει smoothies, μόνο φρέσκο χυμό για smoothies. Προσθέστε 
όλα τα συστατικά smoothies ξεχωριστά σε ένα μπλέντερ. 
 
Ε. Ποια είναι η διάμετρος του αγωγού τροφοδοσίας; 
Aπ.: Η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα είναι περίπου 7,6 εκ. 



 
Ε. Πώς μπορώ να κάνω χυμό τα καρότα; 
Απ.: Τα καρότα μπορεί να είναι λίγο δύσκολο για χυμό, λόγω της πυκνής τους φύσης και 
του ακανόνιστου σχήματος. Μην γεμίζετε υπερβολικά το σωλήνα. Αφήστε λίγο χώρο στα 
πλάγια για να μπορείτε , να κινείτε τα καρότα ενώ κάνετε χυμό. Τείνουν να αναπηδούν στο 
σωλήνα. Χρησιμοποιήστε τον ωθητήρα για να τα οδηγήσετε στη λεπίδα. 
 
Ε. Μπορώ να προσθέσω πάγο ή υγρό στο Fusion Juicer; 
Απ.: Όχι, ο πάγος μετατρέπεται σε νερό και οποιοδήποτε άλλο υγρό που χύνεται, θα 
προκαλέσει αφθονία υγρού στο δοχείο. Θα ξεχειλίσει και θα τρέξει έξω από τις πλευρές του 
δοχείου. Προσθέστε αυτά τα συστατικά ξεχωριστά σε ένα ποτήρι, κανάτα ή μπλέντερ. 
 
Ε. Πώς μπορώ να κάνω το χυμό μούρων για να βγει στο δοχείο; 
A.: Αραιώστε τα μούρα με φρούτα ή λαχανικά που περιέχουν μεγαλύτερο όγκο χυμού. 
Αυτά τα φρούτα θα παράγουν περισσότερο χυμό και θα ωθήσουν το χυμό μούρων μέσα 
στο δοχείο. Εάν επιλέξετε να κάνετε χυμό μόνο από μούρα, αφαιρέστε από το μηχάνημα 
και αδειάστε το χυμό από το δοχείο σε ένα ποτήρι ή μπολ. 
 
Ε. Πώς μπορώ να πάρω περισσότερο πολτό για συνταγές μαγειρέματος; 
Απ.: Δυστυχώς, ίσως χρειαστεί να κάνετε αρκετό χυμό για να πάρετε πολτό. Το Fusion Juicer 
δίνει έως και 30% περισσότερο χυμό από τους άλλους αποχυμωτές, οπότε συνήθως δεν 
απομένει πολύ πολτός. Τα καλά νέα είναι ότι, μπορείτε να παγώσετε τον πολτό σε 
αεροστεγείς σακούλες ή δοχεία. Έτσι κάθε φορά που φτιάχνετε φρέσκο χυμό, απλώς 
παγώστε τον πολτό μέχρι να είστε έτοιμοι να τον χρησιμοποιήσετε. 
 
Ε. Πόσο διαρκεί ο φρέσκος χυμός; 
Απ.: Για να πάρετε τα πλήρη οφέλη του φρέσκου χυμού, είναι καλύτερο να το πιείτε 
αμέσως. Καθώς κάθεται ο φρέσκος χυμός, χάνει σημαντικές ποσότητες βιταμινών και 
θρεπτικών συστατικών. Μερικοί χυμοί διαρκούν περισσότερο από άλλους και μπορούν να 
μπουν στο ψυγείο, αρκεί να  βρίσκονται σε σφραγισμένο δοχείο. Μπορούν να διατηρηθούν 
μόνο για λίγες ώρες. Κατά προτίμηση σε ένα γυάλινο δοχείο, έτσι ώστε η γεύση να μην 
μεταβάλλεται. Μπορείτε να προσθέσετε μερικές σταγόνες χυμό λεμονιού, για να 
διατηρήσετε τη γεύση. Ακολουθεί μια λίστα με χυμούς που διατηρούνται καλά: καρότο, 
μήλο, πορτοκάλι, αχλάδι, σταφύλι, γκρέιπφρουτ, ανανάς, ακτινίδιο, δαμάσκηνο, ροδάκινο, 
σέλινο και χυμός τεύτλων. Μπορείτε επίσης να καταψύξετε φρέσκο χυμό με τον ίδιο τρόπο. 
Ο χυμός μπορεί να καταψυχθεί σε αεροστεγές δοχείο για έως και ένα μήνα. 
 
Ε. Πόσο μπορεί να συντηρηθεί ο πολτός; 
Απ.: Ο πολτός φρούτων και λαχανικών μπορεί να καταψυχθεί. Είναι καλύτερο αν βρίσκεται 
σε αεροστεγές δοχείο ή σε σακούλα κατάψυξης. Απορρίψτε μετά από ένα μήνα. Σας 
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ξεχωριστό δοχείο ή σακούλα για κάθε πολτό. 
 
  



Ε. Υπάρχει αριθμός εξυπηρέτησης πελατών που μπορώ να καλέσω; 
Aπ.: Ναι, εάν έχετε προβλήματα, καλέστε στο 2310290600. Το φιλικό προσωπικό 
εξυπηρέτησης πελατών είναι εδώ, για να σας βοηθήσει εάν έχετε κάποια ερώτηση. 
 
Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω χόρτο σιταριού στο Fusion Juicer μου; 
Απ.: Ναι, λειτουργεί καλύτερα αν το τυλίξετε σε κάτι φυλλώδες όπως το σπανάκι και 
ακολουθήστε με κάτι ζουμερό, όπως ο ανανάς. Εάν επιλέξετε να κάνετε χυμό μόνο τα 
φύλλα σιταριού, απλώς τυλίξτε τα και τοποθετήστε τα στο Fusion Juicer. 
 
Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ολόκληρα κεράσια στο Fusion Juicer μου; 
Aπ.: Ναι, αλλά μόνο εάν τα κουκούτσια έχουν αφαιρεθεί πριν από το χυμό. Ένας γρήγορος, 
εύκολος τρόπος για να το κάνετε αυτό, είναι χρησιμοποιώντας ένα τσιμπιδάκι. 
 
Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω σταφύλια με σπόρους και μίσχους; 
Aπ.: Ναι, σας συνιστούμε να τα πλένετε καλά πριν από το χυμό. 
 
Ε. Μπορώ να βάλω το φλοιό του πεπονιού στο Fusion Juicer; 
Aπ.: Ναι, σας συνιστούμε να τα πλένετε καλά πριν από το χυμό. Δεν συνιστούμε να 
αφήσετε το φλοιό στο πεπόνι, λόγω πρόσφατων περιπτώσεων μόλυνσης από σαλμονέλα. 
Αυτή είναι μια προσωπική προτίμηση. 
 
Ερ .: Μπορεί το Fusion Juicer να χρησιμοποιηθεί ως επεξεργαστής τροφίμων; Υπάρχει 
κάποιο ειδικό εξάρτημα που θα χρειαστώ; 
Απ.: Όχι, δεν υπάρχει εξάρτημα που μετατρέπει το Fusion Juicer σε επεξεργαστή τροφίμων. 
Ωστόσο, το Fusion Juicer αφήνει  πολτό από τα φρούτα και τα λαχανικά, που 
χρησιμοποιείται για να μαγειρευτεί ή να καταψυχθεί  για να κάνετε νόστιμες παγωμένες 
λιχουδιές. 
Χρησιμοποιήστε τον πολτό για να φτιάξετε υγιεινές σάλτσες, ντιπ, μάφιν και άλλα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fusion Booster 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΟ FUSION BOOSTER ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ • Μοντέλο: BL-05 120 VAC 60Hz 300W 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις 
ακόλουθες βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

2. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας σας αντιστοιχεί στην ονομαστική 
τάση. 

3. Μην χειρίζεστε καμία συσκευή, με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από 
δυσλειτουργία της συσκευής ή πτώση ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη 
συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο, επισκευή , ηλεκτρική ή 
μηχανική ρύθμιση. 

4. Για να προστατευθείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε σε νερό ή άλλο 
υγρό. 

5. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να 
αγγίζει καυτή επιφάνεια. 

6. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτό το προϊόν με 
βρεγμένα χέρια, μην ρίχνετε υγρά μέσα στη βάση ή μην  βυθίσετε σε νερό ή οποιοδήποτε 
άλλο υγρό. 

7. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη 
χρήση της συσκευής, από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. 

8. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν ή δεν αγγίζουν τη 
συσκευή. 

9. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. 

10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε σόμπα ζεστού αερίου ή σε θερμαινόμενο 
φούρνο. 

11. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, μόνο για οικιακή χρήση. 

12. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το δοχείο είναι άδειο και μην αφαιρείτε το 
καπάκι του δοχείου πριν σταματήσουν οι λεπίδες. 

13. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε, πριν τοποθετήσετε ή βγάλετε 
εξαρτήματα και πριν από τον καθαρισμό. 



14. Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη. 

15. Προειδοποίηση: η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Απαιτείται 
προσοχή κατά το χειρισμό των λεπίδων κοπής, ειδικά όταν αφαιρείτε τη λεπίδα από το 
δοχείο, αδειάζετε το δοχείο και κατά τον καθαρισμό. 

16. Κρατήστε τα χέρια και τα εξαρτήματα μακριά από το δοχείο ενώ αναμιγνύετε, για να 
μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης στο μπλέντερ. 

17. Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Χειριστείτε προσεκτικά. 

18. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τις λεπίδες κοπής στη 
βάση, χωρίς να είναι σωστά συνδεδεμένο το δοχείο. 

19. Να χρησιμοποιείτε πάντα το μπλέντερ με το κάλυμμα στη θέση του. 

20. Να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή, σε επίπεδη επιφάνεια. 

21. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν αναφέρονται στο βιβλίο οδηγιών. Η 
χρήση εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων βάζων ή κονσερβών που δεν συνιστάται από 
τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού ατόμων. 

22. Μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά. 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Χρησιμοποιώντας το Fusion Booster 

Καπάκι χωρίς διαρροές 

Θέση αποθήκευσης καπακιού 

Αθλητικό δοχείο 

Μικροδιακόπτες μπλοκαρίσματος 

Λεπίδα 

Βάση λεπίδας  

Βάση Blender  

1. Τοποθετήστε το αθλητικό δοχείο σε μια επίπεδη επιφάνεια και ανοίξτε το. 

2. Γεμίστε το δοχείο με τα αγαπημένα σας συστατικά. Όλα τα συστατικά πρέπει να 
συμπληρωθούν, κάτω από το επίπεδο μέγιστης στάθμης του δοχείου. 

3. Στερεώστε τη βάση της λεπίδας στο ανοιχτό άκρο του δοχείου. 

4. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα, βάλτε το δοχείο και τη βάση λεπίδας μαζί, στη βάση 
μπλέντερ. Βεβαιωθείτε ότι οι τρεις μικροδιακόπτες είναι στη σωστή θέση. 

5. Πιέστε το δοχείο προς τα κάτω στη βάση για να ξεκινήσετε την ανάμειξη. 

6. Για να κλειδώσετε το δοχείο στη βάση, για λειτουργία χωρίς χέρια, γυρίστε το δοχείο 
δεξιόστροφα στη βάση. 



7. Σταματήστε να πιέζετε το δοχείο προς τα κάτω ή ξεκλειδώστε τη φιάλη από τη βάση και 
το μπλέντερ θα σταματήσει. 

8. Γυρίστε το δοχείο και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια, βγάλτε τη βάση της 
λεπίδας, βάλτε το καπάκι. 

Σημειώσεις 

1. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για 3 λεπτά, συνεχούς λειτουργίας. Αφήστε 
να κρυώσει μεταξύ των χρήσεων. 

2. Τα ανταλλακτικά και η μονάδα, δεν είναι ασφαλή στο πλυντήριο πιάτων. 

3. Μην το χρησιμοποιείτε για να τρίψετε πάγο. 

4. Χρησιμοποιήστε μόνο για υγρά και μαλακά φρούτα. Τα σκληρά φρούτα δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται και τα μαλακά φρούτα πρέπει κόβονται πριν από τη χρήση. 

5. Όταν υπερφορτωθεί, ο κινητήρας θα σταματήσει αυτόματα, αποσυνδέστε, αδειάστε το 
δοχείο, περιμένετε 15 λεπτά για να κρυώσει ο κινητήρας, ξεκινήστε ξανά. 

 

Καθαρισμός  

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. 

2. Μετά τη χρήση, καθαρίστε την κύρια συσκευή με υγρό πανί και στεγνώστε με πετσέτα. 
Διατηρείτε πάντα τη βάση του μπλέντερ, μακριά από νερό ή υψηλή υγρασία. 

3. Πλύνετε τα μέρη του δοχείου και της λεπίδας σε τρεχούμενο νερό. 

4. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το δοχείο και τις λεπίδες όταν είναι συνδεδεμένες. 

5. Μην καθαρίζετε με διαλύτες, αραιωτικά ή λειαντικά καθαριστικά κ.λπ. 

6. Κρατήστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τα υγρά μέρη. 

7. Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση (μονάδα κινητήρα) ή το καλώδιο τροφοδοσίας στο νερό για 
καθαρισμό. 

8. Μην βάζετε τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων. 

 


