




Σηµαντικές Σηµειώσεις Ασφάλειας Παρακαλώ Διαβάστε

Ο Αλευρόµυλος - Μύλος Άλεσης Wonder Junior έχει σχεδιαστεί µε λεπτοµερή µηχανική για να 

γίνει ο ευκολότερος χειροκίνητος µύλος για χρήση. Είναι ο ασφαλέστερος και πιο λειτουργικός 

Αλευρόµυλος - Μύλος Άλεσης στον κόσµο.

Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Κίνδυνος: Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή οποιοδήποτε µέρος του σώµατος µέσα στο 

λαιµό του µύλου ή κοντά στον σαλίγκαρο (auger) ή σε άλλα κινούµενα µέρη. Πιάστε τα µαλλιά 

σας πίσω και µην φοράτε χαλαρά ρούχα. Τα κινούµενα µέρη µπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς 

τραυµατισµούς.

Κίνδυνος: Αν και ο Αλευρόµυλος - Μύλος Άλεσης Wonder Junior µπορεί να γίνει 

µηχανοκίνητος, η µηχανοκίνηση αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο τραυµατισµού από σωµατική 

επαφή µε τα κινούµενα µέρη.

Κίνδυνος: Όταν κάνετε µηχανοκίνητο τον Αλευρόµυλο - Μύλο Άλεσης Wonder Junior ή όταν 

χρησιµοποιήσετε τον αντάπτορα για τσοκ δραπάνου, ΠΟΤΕ µην δώσετε παραπάνω από 200 

στροφές / λεπτό.

Σηµαντικό: Η ηλεκτροστατική βαφή που έχει ο Αλευρόµυλος - Μύλος Άλεσης Wonder Junior 

είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε οξέα, απορρυπαντικά, χτυπήµατα, γρατσουνιές και είναι 

εγκεκριµένη από τον FDA ως κατάλληλη για επαφή µε τρόφιµα. Ωστόσο, θα πρέπει να 

προστατεύετε τον αλευρόµυλο από φθορές και αιχµηρά αντικείµενα.

Σηµαντικό: Μην χρησιµοποιείται τον Αλευρόµυλο - Μύλο Άλεσης Wonder Junior  όταν είναι 

άδειος. Οι πλάκες άλεσης µπορεί να καταστραφούν µερικώς ή εντελώς, εάν στρέφονται µεταξύ 

τους χωρίς σπόρους στον µύλο.

Σηµαντικό: Μην βάζετε κανένα αντικείµενο πέρα από σιτηρά, σπόρους, δηµητριακά ή 

φασόλια µέσα στην χοάνη γιατί µπορεί να βλάψετε τον σαλίγκαρο, τις µυλόπετρες, ή τις 

ατσάλινες πλάκες άλεσης ανοξείδωτες.

Σηµαντικό: Το πρώτο µισό κιλό που θα αλέσετε µπορεί να περιέχει υπολείµµατα από τις 

µυλόπετρες οι οποίες τρίβονται µεταξύ τους, αφού έχουν τοποθετηθεί ή µία απέναντι στην 



άλλη. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό µέρος της διαδικασίας και µε κανέναν τρόπο δεν φθείρει το 

µύλο. Παρακαλώ απορρίψτε την πρώτη παρτίδα αλευριού για αυτόν τον λόγο.

Συµβουλή: Ο Αλευρόµυλος - Μύλος Άλεσης Wonder Junior µε τις ατσάλινες πλάκες άλεσης 

ανοξείδωτες, κάνει εξαιρετικά βούτυρα από ξηρούς καρπούς. Ωστόσο, οι ξηροί καρποί θα 

πρέπει να είναι ΦΡΕΣΚΟΙ. Ακόµη και αν είναι ελαφρώς µπαγιάτικοι, οι ξηροί καρποί θα 

αλεστούν περισσότερο προς αλεύρι παρά προς βούτυρο. Αν οι ξηροί καρποί σας δεν µπορούν 

να παραγάγουν βούτυρο, τότε δοκιµάστε να προσθέσετε λίγο λάδι ή να χρησιµοποιήσετε πιο 

φρέσκους ξηρούς καρπούς. Για να βελτιώσετε την γεύση, προσθέστε αλάτι.

Συµβουλή: Μερικά προϊόντα, όπως η σόγια, µπορεί να είναι δύσκολο να αλεστούν. Αν ο 

αλευρόµυλος γυρνάει πολύ δύσκολα, τότε δοκιµάστε να αλέσετε πρώτα σε µια ρύθµιση για πιο 

χοντρή άλεση, οπότε να πάρετε χοντρόκοκκο αποτέλεσµα. Στην συνέχεια αλέστε το δεύτερη 

φορά µε µια ρύθµιση για πιο λεπτή άλεση.

Συµβουλή: Το αλεύρι µπορεί να µαζευτεί σε διάφορα µέρη του αλευρόµυλου. Πάντα 

καθαρίστε τον µύλο διεξοδικά µετά από κάθε χρήση. Μια βούρτσα µε µαλακές τρίχες είναι 

πολύ αποτελεσµατική να αφαιρεί ότι έχει µαζευτεί. Σας προτείνουµε ένα ξύλινο στούµπο µε 

µήκος 25 εκ. και διάµετρο 2.5 εκ. ως ένα ραβδί ώθησης, για να σας βοηθήσει να σπρώχνετε 

τους σπόρους, καρπούς, ξηρούς καρπούς, το Masa Corn και οποιοδήποτε άλλο προϊόν θέλετε 

να αλέσετε, προς τον πάτο της χοάνης προς τον σαλίγκαρο.

Συναρµολόγηση και Καθάρισµα

Ο Αλευρόµυλος - Μύλος Άλεσης Wonder Junior έρχεται σχεδόν συναρµολογηµένος. Για να 

χρησιµοποιήσετε τον µύλο σας ακολουθήστε αυτά τα απλά βήµατα:

1. Αφαιρέστε τον µύλο και όλα τα µέρη του από το κουτί. Σηµείωση: Οι Ατσάλινες Πλάκες 

Άλεσης Ανοξείδωτες είναι επικαλυµµένες µε ένα βρώσιµο έλαιο για να µην διαβρωθούν 

κατά την διάρκεια της αποστολής και αποθήκευσης. Παρακαλούµε να τις πλύνετε µε θερµό 

νερό, σαπούνι και σφουγγάρι. Στην συνέχεια να τις ξεπλύνετε καλά και να τις στεγνώσετε 

διεξοδικά. Ποτέ µην αποθηκεύετε τις πλάκες άλεσης σε σφραγισµένη πλαστική σακούλα.

2. Συνδέστε τον διπλό σφιγκτήρα στην βάση του αλευρόµυλου. Χρησιµοποιήστε τις 4 κοντές 

βίδες για να συνδέσετε τον σφιγκτήρα στην βάση του µύλου. Οι βίδες θα περάσουν µέσα 

από τις τρύπες που έχει η βάση στον σφιγκτήρα. Bεβαιωθείτε ότι το άνοιγµα του σφιγκτήρα 



είναι απέναντι από τη λαβή. (Δείτε την φωτογραφία στο εξώφυλλο του εγχειριδίου χρήσης). 

Βιδώστε σφιχτά τις 4 βίδες.

3. Κρατήστε τον οδηγό του αλευριού στην θέση του. Θα ταιριάζει γύρω από τις τρύπες στο 

µπροστινό µέρος του µύλου. Καθώς κρατάτε τον οδηγό αλευριού στην θέση του, 

τοποθετήστε τις µυλόπετρες ή τις ατσάλινες πλάκες άλεσης ανοξείδωτες (ανάλογα την 

επιλογή σας) στο µπροστινό µέρος του µύλου. Αν έχετε τον παλιό µύλο ευθυγραµµίστε τις 

τρεις οπές στο πίσω µέρος των πλακών άλεσης στις τρεις βίδες στο µπροστινό µέρος 
του µύλου. Υπάρχει µόνο ένας τρόπος που οι πλάκες άλεσης µπορούν να ταιριάξουν 

πάνω στις βίδες του µύλου. Μην πιέζετε µε δύναµη τις πλάκες άλεσης πάνω στον µύλο. 
Αν έχετε τον νέο βελτιωµένο µύλο τότε ευθυγραµµίστε τις 2 πάνω τρύπες στο µπροστινό 

µέρος του µύλου µε τις 2 βίδες της πλάκας άλεσης. Υπάρχει µόνο ένας τρόπος που οι 

πλάκες άλεσης µπορούν να εφαρµόσουν στο µπροστινό µέρος του µύλου. Μην πιέζετε µε 

δύναµη τις πλάκες πάνω στον µύλο. Αφού τοποθετήσετε την πρώτη πλάκα άλεσης πάνω 

στον αλευρόµυλο, τοποθετήστε και την δεύτερη πλάκα σύροντας την έως ότου ακουµπήσει 

την πρώτη.

4. Αν έχετε τον νέο βελτιωµένο µύλο τότε περάστε την ροδέλα στο σπείρωµα του άξονα, µετά 

το µεγάλο πόµολο και στην συνέχεια περάστε το µικρό πόµολο. Σφίξτε µε τα χέρια. Το 

µεγάλο και το µικρό πόµολο, χρησιµοποιούνται για να ρυθµίσετε πόσο χοντροκοµµένη ή 

λεπτοκοµµένη άλεση θέλετε.

5.  Αν έχετε τον διπλό σφιγκτήρα για τον Αλευρόµυλο - Μύλο Άλεσης Wonder Junior τότε θα 

τον τοποθετήσετε εύκολα σε ένα τραπέζι ή πάγκο εργασίας. Αν δεν τον έχετε τότε µπορείτε 

να βιδώσετε τον µύλο σε έναν πάγκο εργασίας, µέσω των τεσσάρων οπών που υπάρχουν 

στην βάση του µύλου. Τώρα είστε έτοιµοι να χρησιµοποιήσετε τον αλευρόµυλο.

6. ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!! ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΓΥΡΝΑΤΕ ΤΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Σε αντίθεση µε τους άλλους µύλους άλεσης που κυκλοφορούν, κάθε µέρος του Αλευρόµυλου - 

Μύλου Άλεσης Wonder Junior (εκτός από τις πλάκες άλεσης) είναι είτε ανοξείδωτο είτε 

επιµεταλλωµένο για να είναι ανθεκτικό στην σκουριά. Μπορείτε να πλύνετε στο χέρι τον µύλο 

σας ανά πάσα στιγµή, µε ζεστό νερό και σαπούνι. Πάντα να τον ξεπλένετε καλά και να τον 

στεγνώνετε διεξοδικά. ΜΗΝ βάζετε τον µύλο στο πλυντήριο πιάτων. Στις περισσότερες 



περιπτώσεις είναι υπέρ αρκετό να περιορίσετε τον καθαρισµό σε ένα ξεσκόνισµα µε τη 

βούρτσα καθαρισµού. Κάθε φορά που αφαιρείτε τον άξονα για να τον πλύνετε, βυθίστε το 

κουζινέτο σε νερό για να πλυθεί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει διεξοδικά τον άξονα και το 

κουζινέτο και ότι τα έχετε λαδώσει καλά µε ένα λάδι 3 σε 1, πριν τοποθετήσετε ξανά τον άξονα 

στον µύλο.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΕΣΕΤΕ

1. Ξεκινήστε µε το να επιλέξετε τις σωστές πλάκες άλεσης. Ο µύλος σας, ανάλογα ποια 

συσκευασία έχετε επιλέξει, έρχεται εξοπλισµένος µε τις µυλόπετρες ή και µε τις ατσάλινες 

πλάκες άλεσης ανοξείδωτες. Μπορείτε ανά πάσα στιγµή να προµηθευτείτε από το κατάστηµά 

µας όποιο ζευγάρι επιθυµείτε. Για να βοηθηθείτε ώστε να επιλέξετε ποιο ζευγάρι πλακών 

άλεσης θα λειτουργήσει καλύτερα για τους εκατοντάδες διαφορετικούς σπόρους, κόκκους, 

καρπούς, φασόλια, µπαχαρικά και άλλα, πηγαίνετε στο Dimtsas.eu. Εκεί διαβάζοντας την 

περιγραφή και βλέποντας τα video που έχουµε αναρτήσει, θα πάρετε όλες τις κατάλληλες 

πληροφορίες.

Πέτρινες Πλάκες Άλεσης - Μυλόπετρες: Αυτές επιτυγχάνουν την πιο λεπτή άλεση αλευριού. 

Είναι καλύτερες για να παράγουν αλεύρι ποιότητας ζαχαροπλαστικής από σιτάρι, καλαµπόκι, 

σίκαλη, βρώµη και άλλα ξηρά δηµητριακά. Εάν οι σπόροι περιέχουν λάδι, τότε αυτό θα 

γεµίσει, θα γλασάρει και θα βουλώσει τις πλάκες άλεσης. Αν αυτό συµβεί τότε µπορείτε να 

αφαιρέσετε το γλάσο µε σαπούνι, ζεστό νερό και µια συρµατόβουρτσα. Στην συνέχεια αφήστε 

τις µυλόπετρες να στεγνώσουν για 24 ώρες ώστε να αποφευχθεί µόνιµη βλάβη. Αν οι 

µυλόπετρες γλασαριστούν ξανά, τότε θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τις ατσάλινες πλάκες 

άλεσης ανοξείδωτες.

Ατσάλινες Πλάκες Άλεσης Ανοξείδωτες: Αυτές είναι πιο πολυχρηστικές από τις πέτρινες 

πλάκες άλεσης - µυλόπετρες, αλλά τυπικά αλέθουν 10 µε 20 τις εκατό πιο τραχιά. Οι ατσάλινες 

πλάκες άλεσης ανοξείδωτες αλέθουν ότι και οι µυλόπετρες, αλλά επιπρόσθετα µπορούν να 

αλέσουν οποιουσδήποτε ελαιώδεις σπόρους όπως φιστίκια, σόγια, ηλιόσπορους, 

παπαρουνόσπορους, κόκκους καφέ κλπ. Οι ατσάλινες πλάκες άλεσης ανοξείδωτες είναι 

ιδανικές για να κάνουν βούτυρο από ξηρούς καρπούς, όπως φιστικοβούτυρο και άλλα. Aν 

θέλετε να επιταχύνετε τη διαδικασία της παραγωγής του βουτύρου, τότε συνιστούµε να 

χρησιµοποιήσετε τον αντάπτορα για τσοκ ηλεκτρικού δραπάνου (drill adapter), ο οποίος 

πωλείται ξεχωριστά. Όταν τελειώσετε, απλά πλύνετε τις πλάκες άλεσης µε ζεστό νερό και 

σαπούνι και στεγνώστε καλά. 

https://www.dimtsas.eu/el/products/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-wondermill/%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CE%B9/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-wonder-junior-deluxe
https://www.dimtsas.eu/el/products/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-wondermill/%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CE%B9/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-wonder-junior-deluxe


2. Χωρίς να βάλετε τίποτα στην χοάνη, βιδώστε τα πόµολα ρύθµισης µέχρι οι πλάκες άλεσης 

να αρχίσουν να ακουµπάνε η µία την άλλη. (Η σωστή ρύθµιση είναι όταν θα ακούτε τις 

πλάκες να τρίβονται µεταξύ τους, αλλά το χερούλι θα συνεχίζει να γυρνάει εύκολα). Τώρα 

απλά ρίξτε τους σπόρους που θέλετε να αλέσετε µέσα στην χοάνη του Αλευρόµυλου - 

Μύλου Άλεσης Wonder Junior και γυρίστε το χερούλι µέχρι το αλεύρι να αρχίσει να πέφτει 

από τον µύλο στο δοχείο συλλογής. Καθώς γυρίζετε το χερούλι, σφίξτε τα πόµολα 

ρύθµισης, µέχρι να έχετε την επιθυµητή υφή στο αλεύρι, χοντρή ή λεπτή άλεση. Παρακαλώ 

δείτε το εγχειρίδιο για το Ρυθμιζόμενο Σύστημα Άλεσης και Σφιξίματος των Πλακών 

Άλεσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑΝΑΛΙΕΣ Η ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 

ΣΦΙΞΕΤΕ ΤΑ ΠΟΜΟΛΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΟΜΟΛΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ!!

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟ ΣΑΣ

Ο Αλευρόµυλος - Μύλος Άλεσης Wonder Junior έχει 4 τρύπες στην βάση του. Μπορείτε 

λοιπόν να τον βιδώσετε σε έναν πάγκο εργασίας µόνιµα, ανοίγοντας µε το τρυπάνι 4 

αντίστοιχες τρύπες πάνω στον πάγκο.

Αν έχετε αγοράσει την συσκευασία µε τον προαιρετικό διπλό σφιγκτήρα, τότε µπορείτε επίσης 

να βιδώσετε την βάση του µύλου στον διπλό σφιγκτήρα µε τις 4 κοντές βίδες που παρέχονται. 

Στην συνέχεια µπορείτε να στερεώσετε το µύλο µε ασφάλεια σε οποιονδήποτε πάγκο ή τραπέζι 

πάχους µέχρι 5 εκατοστά, χρησιµοποιώντας τον διπλό σφιγκτήρα. Το κατοχυρωµένο µε 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας σύστηµα διπλού σφιγκτήρα κρατάει σταθερά το µύλο.

Για ευκολότερη άλεση, η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι περίπου στο επίπεδο της 

µέσης σας. 

https://www.dimtsas.eu/el/products/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-wondermill/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85-wondermill/%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%86%CE%B9%CE%BE%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-wondermill
https://www.dimtsas.eu/el/products/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-wondermill/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85-wondermill/%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%86%CE%B9%CE%BE%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-wondermill
https://www.dimtsas.eu/el/products/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-wondermill/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85-wondermill/%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%86%CE%B9%CE%BE%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-wondermill
https://www.dimtsas.eu/el/products/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-wondermill/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85-wondermill/%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%86%CE%B9%CE%BE%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-wondermill


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ



Εγγύηση και Επισκευή

Ο Αλευρόµυλος - Μύλος Άλεσης Wonder Junior καλύπτεται από συγκεκριµένη εγγύηση. Αυτό 

σηµαίνει ότι για έξι ολόκληρα χρόνια από την ηµεροµηνία αγοράς κάθε µύλου, εκτός από τις 

µυλόπετρες, εγγυόµαστε ότι δεν θα παρουσιαστούν µηχανικά ελαττώµατα στο υλικό ή στην 

εργασία. Tο µονοκόµµατο σώµα του αλευρόµυλου και οι ανοξείδωτες πλάκες άλεσης 

καλύπτονται από εγγύηση εφόρου ζωής. Η εγγύηση δεν είναι µεταβιβάσιµη και υπόκειται 

στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Οι Πέτρινες Πλάκες Άλεσης - Μυλόπετρες έχουν εγγύηση για 1 χρόνο από την ηµεροµηνία 

της αρχικής αγοράς.

2. H εγγύηση δεν καλύπτει τις ζηµιές από την αποστολή, την κακή χρήση, την πτώση, την 

εµπορική χρήση, την επισκευή από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα ή την κανονική φθορά:

• Ξεφλούδισµα του χρώµατος.

• Ο µύλος έχει εγγύηση 90 µέρες για εµπορική χρήση.

• Η σύνδεση του αλευρόµυλου µε Μοτέρ και Τροχαλία συνιστά εµπορική χρήση.

• H χρήση του Εξάρτηµατος Προσαρµογής Δραπάνου στον Χειροκίνητο Αλευρόµυλο 

WonderMill ή του Γραναζιού για σύνδεση σε ποδήλατο, δεν συνιστούν εµπορική χρήση.

3. Για να κάνετε οποιαδήποτε αξίωση της εγγύησης, πρέπει να έχετε την απόδειξη της αγοράς 

σας. Παρακαλείστε να κρατήσετε την απόδειξη σας ή ένα αντίγραφο σε ασφαλές µέρος. 

Απολύτως καµία εργασία εγγύησης δεν θα γίνει χωρίς την απόδειξη.

4. Όλα τα έξοδα αποστολής για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης (και οι δύο διαδροµές) 

βαραίνουν τον ιδιοκτήτη του µύλου.

5. Σε καµία περίπτωση η εταιρεία WonderMill δεν είναι υπεύθυνη για τις επακόλουθες βλάβες 

που βαρύνουν σε σχέση µε τον Αλευρόµυλο - Μύλο Άλεσης Wonder Junior. Αυτή η 

εγγύηση καλύπτει µόνο τον Αλευρόµυλο - Μύλο Άλεσης Wonder Junior και τα 

συγκεκριµένα µέρη του και όχι τα τρόφιµα ή τα προϊόντα που επεξεργάζεται.

6. Όλες οι επισκευές εγγύησης πρέπει να εκτελούνται στο κέντρο εγγύησης στη χώρα όπου 

αγοράστηκε ο µύλος.



7. Για να εντοπίσετε το σωστό κέντρο εγγύησης παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας:

Δήµτσας Ιωάννης
www.dimtsas.eu

info@dimtsas.eu
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Πτολεµαΐδα
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Τηλέφωνο:  00302463022290

Τηλέφωνο:  00302463022291

http://www.dimtsas.eu
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