
SMOOTHER 

Ηλεκτρικός αποφλοιωτής φρούτων και λαχανικών 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 

Αγαπητέ πελάτη, 

 

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. 

Ο ηλεκτρικός αποφλειωτής φρούτων είναι μια καταπληκτική μηχανή 

αποφλοίωσης που ξεφλουδίζει την πατάτα, τα λαχανικά και τη φλούδα των 

φρούτων σε δευτερόλεπτα, με μια γρήγορη και εύκολη κίνηση! Είναι ο σωτήρας 

όσων μισούν το ξεφλούδισμα. Ο ηλεκτρικός αποφλειωτής φρούτων είναι ένας 

ισχυρός βοηθός για κάθε κουζίνα. 

 

 

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της συσκευής και 

διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά. 



ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

1 x Ηλεκτρικό αποφλοιωτή φρούτων 

3 x κεφαλές λεπίδων: Η μία είναι τοποθετημένη στη συσκευή, ενώ οι άλλες 

ασφαλίζουν στη βάση 

1 x εργαλείο αποφλοίωσης (αποθηκευμένο στο κάτω μέρος της βάσης) 

1 x Εγχειρίδιο χρήστη στα αγγλικά 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τάση:  

• 4 x μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)  

• AC 100-240 V, DC 6 V 500 mA (δεν περιλαμβάνεται ο προσαρμογέας) 

Συχνότητα: 50/60 Hz 

Ισχύς: 3 W 

Υλικό: ABS, ανοξείδωτο ατσάλι 

Κατάλληλο για: Μπορεί να ξεφλουδίσει πατάτες, γλυκοπατάτες, ντομάτες, 

κολοκυθάκια, μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, λεμόνια, λωτούς, μάνγκο, 

ακτινίδια, αγγούρια, ραπανάκια, παπάγια και άλλα λεία και σκληρά φρούτα 

και λαχανικά. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να τηρούνται οι βασικές 

προφυλάξεις ασφαλείας, όπως: 

• Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 

• Αφαιρέστε όλες τις σακούλες και τη συσκευασία από τη συσκευή πριν 

από τη χρήση. 

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει καθαριστεί καλά πριν από τη χρήση. 

• 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 τους παρέχεται επίβλεψη και οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 

συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 

• Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη. 



• Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή/και ζημιάς στη συσκευή, 

μην τοποθετείτε χέρια, μαλλιά, ρούχα ή άλλα αντικείμενα κοντά στη 

λεπίδα του αποφλοιωτή κατά τη χρήση. 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή για 

εμπορικούς σκοπούς. 

• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. 

• Βεβαιωθείτε πάντα ότι η τάση που χρησιμοποιείται συμφωνεί με την 

ονομαστική τάση του αποφλοιωτή. 

• Μην αφαιρείτε εξαρτήματα κατά τη χρήση της συσκευής. 

• Όταν χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική 

τάση του καλωδίου είναι συμβατή με τον αποφλοιωτή. 

• Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή 

βύσμα. 

• Εάν η συσκευή δυσλειτουργεί, διακόψτε τη χρήση έως ότου επιλυθεί το 

πρόβλημα. 

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυστήρα ζεστού 

αερίου, ηλεκτρικό καυστήρα ή σε θερμαινόμενο φούρνο. 

• Αποφύγετε τη χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον 

κατασκευαστή της συσκευής, καθώς ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, 

ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός. 

• Χειριστείτε τις λεπίδες του αποφλοιωτή με προσοχή καθώς είναι 

αιχμηρές και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. 

• Ο κατασκευαστής και ο πωλητής δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημιές 

που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής. 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο από τα εξαρτήματα έχει 

υποστεί ζημιά. 

• Η ακατάλληλη χρήση του αποφλοιωτή μπορεί να προκαλέσει υλικές 

ζημιές ή ακόμη και τραυματισμό. 

• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν 

με τη συσκευή. 

• Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση του κινητήρα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο 

υγρό. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί. 

• Όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στον αποφλοιωτή είναι 

συμβατά μόνο με αυτό το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα 

εξαρτήματα σε άλλα παρόμοια προϊόντα. 



• Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν από τη συναρμολόγηση, 

την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και την αποθήκευση. 

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ FCC: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά 

από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση συμβαλλόμενο μέρος θα μπορούσαν να 

ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό. 

 

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1. Ράβδος υποστήριξης 
2. Βραχίονας σύσφιξης 
3. Βραχίονας αποφλοιωτή 
4. Μοχλός ρύθμισης ύψους 
5. Κουμπί On/Off 
6. Απελευθέρωση λεπίδας 
7. Βάση λεπίδας 
8. Περιστρεφόμενο δόντι 
9. Βάση κινητήρα 
10. Χώρος αποθήκευσης λεπίδων 
11. Χώρος μπαταρίας (δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες) 
12. Θύρα τροφοδοσίας 
13. Τροφοδοτικό 
14. Εργαλείο αποφλοίωσης 
15. Λεπίδες αποφλοιωτή 
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ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΧΡΗΣΗΤΟΥΑΠΟΦΛΟΙΤΗ 

Καθαρίστε τον αποφλοίωση και όλα τα εξαρτήματά του πριν από τη 

συναρμολόγηση και τη χρήση. Μην αγγίζετε τη λεπίδα του αποφλοίωση 

καθώς είναι αιχμηρή και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. 

LE 

• Πληροφορίες προσοχής και απόρριψης μπαταρίας 

- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αλκαλικές 

μπαταρίες τύπου AA. 

- Τοποθετήστε μόνο νέες μπαταρίες του ίδιου τύπου στο 

προϊόν σας. 

- Αν δεν τοποθετήσετε μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα, 

όπως υποδεικνύεται στο διαμέρισμα μπαταριών, μπορεί να 

μειωθεί η διάρκεια ζωής των μπαταριών ή να προκληθεί 

διαρροή μπαταριών. 

- Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. 

- Μην αναμιγνύετε αλκαλικές, τυπικές (άνθρακας-

ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου καδμίου) ή 

(νικελίου υδριδίου μετάλλου) μπαταρίες. 

- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. 

- Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται 

σύμφωνα με τις εθνικές και τοπικές οδηγίες. 

 

• Χρήση του αποφλοιωτή 

 

1. Λειτουργία μπαταρίας 

Η θήκη της μπαταρίας βρίσκεται στη 

βάση του αποφλοιωτή. Βεβαιωθείτε 

ότι οι μπαταρίες είναι σωστά 

τοποθετημένες ή ότι ο αποφλοιωτής 

δεν θα ενεργοποιηθεί. 

 

Δοκιμάστε τον αποφλοιωτή 

ανυψώνοντας τους βραχίονες 

αποφλοιωτή στην κορυφή της 

ράβδου στήριξης και πατώντας το 

κουμπί On/Off. 



 

Τύπος μπαταρίας: AA 

Ποσότητα μπαταριών: 4 (δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες) 

 

2. Τροφοδοτικό 

 

 

Ο αποφλοιωτής μπορεί επίσης 

να χρησιμοποιηθεί ως 

ενσύρματη συσκευή (χωρίς 

μπαταρίες) με το τροφοδοτικό 

(δεν περιλαμβάνεται). 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗ 

Καθαρίστε τον αποφλοίωση και όλα τα εξαρτήματά του πριν από τη 

συναρμολόγηση και τη χρήση. Μην αγγίζετε τη λεπίδα του αποφλοίωση 

καθώς είναι αιχμηρή και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό 

1. Τοποθετήστε τον αποφλοιωτή σε καθαρή και 

σταθερή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί 

On/Off βρίσκεται στη θέση "Off". Τοποθετήστε 4 

μπαταρίες AA στο διαμέρισμα μπαταριών που 

βρίσκεται στο κάτω μέρος του αποφλοιωτή ή 

συνδέστε το τροφοδοτικό. 

 

2. Κεντράρετε τα φρούτα ή τα λαχανικά σας στο 

περιστρεφόμενο δόντι και πιέστε απαλά προς τα 

κάτω, ώστε να παραμείνει σταθερά στη θέση του. 

 

 

Τροφοδοτικό Θύρα τροφοδοσίας 



 

3. Χαμηλώστε τον βραχίονα σύσφιξης στο φρούτο ή 

το λαχανικό, εισάγοντας την ακίδα σε αυτό αρκετά 

ώστε να το ασφαλίσει στη θέση του. 

 

4. Χρησιμοποιώντας τον μοχλό ρύθμισης ύψους, 

τοποθετήστε τον βραχίονα αποφλοίωσης πάνω 

από το φρούτο. Μην αγγίζετε τη λεπίδα του 

αποφλοίωση καθώς είναι αιχμηρή και μπορεί να 

προκαλέσει τραυματισμό. 

 
5. Ενεργοποιήστε τον αποφλοιωτή πατώντας το 

κουμπί On/Off. Αφήστε τον αποφλοιωτή να βγάλει 

τη φλούδα με μια συνεχόμενη κίνηση. Μόλις τον 

βραχίονας του αποφλοιωτή φτάσει στο κάτω μέρος 

του φρούτου, ο αποφλοιωτής θα σταματήσει 

αυτόματα. Όταν ανυψωθεί ο βραχίονας του 

αποφλοιωτή, ο αποφλοιωτής θα ξεκινήσει ξανά αυτόματα. Αυτό 

εξοικονομεί χρόνο κατά την παρασκευή σπαγγέτι ή σπιράλ 

κολοκυθιών. 

 
6. Σηκώστε τον βραχίονα σύσφιξης και αφαιρέστε τα 

αποφλοιωμένα φρούτα ή λαχανικά σας από το 

περιστρεφόμενο δόντι. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ανυψωθεί ο βραχίονας του αποφλοιωτή, ο αποφλοιωτής 

θα ξεκινήσει ξανά αυτόματα. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τον 

ηλεκτρικό αποφλοιωτή, απλώς σηκώστε τον βραχίονα αποφλοιωτή και 

πατήστε το κουμπί On/Off. 

 

 

 

 

 



ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

 

 
 

Ο ηλεκτρικός αποφλοιωτής δεν μπορεί να κόψει τα δύο άκρα. 

Χρησιμοποιήστε την κάτω λεπίδα καθαρισμού για τον σκοπό αυτό. 

 

 
 

 

 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗ 

Η λεπίδες αποφλοιωτή έχουν σχεδιαστεί για καθαρό και εύκολο 
ξεφλούδισμα. Όταν η λεπίδα κολλάει, μπλοκάρει ή φράξει εντελώς, 
μπορεί να είναι απαραίτητο να την αντικαταστήσετε με μία άλλη 
λεπίδα από αυτές που περιλαμβάνονται στο πακέτο. 

Λεπίδα κάτω 

καθαρισμού 

Αφαιρέστε ό,τι 
μένει 

στις άκρες. 

Αφαιρέστε 

οτιδήποτε άλλο 

χρειάζεται. 



 
1. Βεβαιωθείτε ότι ο αποφλοιωτής είναι απενεργοποιημένος. 

Γυρίστε τον αποφλοιωτή ανάποδα και ανοίξτε τον χώρο 
αποθήκευσης της λεπίδας που βρίσκεται στη βάση του 
κινητήρα. Βγάλτε μια από τις ανταλλακτικές λεπίδες 
αποφλοιωτή. 
 

 
 

2. Αφαιρέστε τη θήκη λεπίδας από τον βραχίονα 
αποφλοιωτή πιέζοντας την απελευθέρωση λεπίδας και 
σύροντας τη βάση από τη ράβδο στήριξης. 
 

 
3. Αποσυνδέστε τη λεπίδα αποφλοιωτή που θέλετε να 

αντικαταστήσετε σύροντάς την έξω από τη βάση λεπίδας. 
 
 
Σημείωση: Πάντα φροντίστε να απενεργοποιήσετε τον αποφλοιωτή πριν 
αγγίξετε ή αφαιρέσετε τη λεπίδα αποφλοιωτή. Κατά το χειρισμό της 
λεπίδας, μην αγγίζετε ποτέ τη λεπίδα. Κρατάτε την από την κόκκινη βάση. 
 
 

4. Τοποθετήστε τη γκρι θήκη λεπίδας και την κόκκινη λεπίδα 
αποφλοιωτή όπως απεικονίζεται. Τα μικρά άγκιστρα στη 
θήκη της λεπίδας πρέπει να δείχνουν προς τα πάνω. 

 
 

5. Ευθυγραμμίστε τη νέα λεπίδα αποφλοιωτή με τις 
μύτες στο στήριγμα λεπίδων και, στη συνέχεια, σύρετε 
τη λεπίδα στη βάση μέχρι να ασφαλίσει σταθερά στη 
θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι καλά 
συνδεδεμένη με τη θήκη της λεπίδας πριν 
προχωρήσετε. 
 

 
6. Για να επανατοποθετήσετε το στήριγμα λεπίδας, 

σύρετέ το πίσω στην υποδοχή στο τέλος του 
βραχίονα αποφλοιωτή. 

 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
Μην βυθίζετε τη βάση του κινητήρα σε νερό ή άλλα υγρά. Αφαιρέστε τις 
μπαταρίες ή το τροφοδοτικό πριν από τον καθαρισμό του αποφλοιωτή. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΑ 
ΥΓΡΑ. Η ΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. 

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

1. Απενεργοποιήστε τον αποφλοιωτή πριν από τον καθαρισμό. 

2. Αποσυνδέστε τη θήκη λεπίδας από τον βραχίονα αποφλοιωτή. Αφαιρέστε με 
ασφάλεια τη λεπίδα αποφλοιωτή από τη βάση. 

3. Πλύνετε τη λεπίδα αποφλοιωτή και τη θήκη λεπίδας με ζεστό σαπουνόνερο. 
Μην αγγίζετε τη λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι με τα δάχτυλά σας. Για να 
αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φλούδας φρούτων ή λαχανικών, τρίψτε 
προσεκτικά τη λεπίδα με μια βούρτσα. 

4. Σκουπίστε τη βάση του κινητήρα, το περιστρεφόμενο δόντι και τον βραχίονα 
σύσφιξης με ένα υγρό πανί. 

5. Συνδέστε τη λεπίδα στη βάση της και συνδέστε την ξανά με τον βραχίονα 
αποφλοιωτή. 

 

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης 

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να 
απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις 
χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την 

ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τη 
συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη 
συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή 
επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι 
εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν και να το 
ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. 

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. 


