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Σημαντικό

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και 
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά�

Κίνδυνος
 - Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο 

υγρό και μην το ξεπλένετε με νερό βρύσης�
Προειδοποίηση

 - Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί 
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή�

 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή η 
ίδια η συσκευή έχει υποστεί φθορά�

 - Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από 
εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου�

 - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με 
περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές 
ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την 
προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν 
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν 
τους ενεχόμενους κινδύνους�

 - Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά� 
Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά�

 - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή�
 - Μην αγγίζετε τα άκρα των λεπίδων όταν η συσκευή είναι 

συνδεδεμένη στην πρίζα και όταν την καθαρίζετε� Τα άκρα των 
λεπίδων είναι πολύ κοφτερά�

 - Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την 
πρίζα πριν απομακρύνετε τα υλικά που μπλοκάρουν τις 
λεπίδες�

 - Η συσκευή αποκτά υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του 
μαγειρέματος με ατμό και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα 
εάν την αγγίξετε� Σηκώνετε την κανάτα μόνο από τη λαβή της�

 - Προσέχετε τον καυτό ατμό που εξέρχεται από την κανάτα κατά 
τη διάρκεια του μαγειρέματος με ατμό και όταν αφαιρείτε το 
καπάκι�
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 - Προσέχετε τον καυτό ατμό που βγαίνει από το άνοιγμα 
γεμίσματος του δοχείου νερού όταν ανοίγετε το καπάκι�

 - Όταν η διαδικασία μαγειρέματος στον ατμό ολοκληρωθεί, 
εξακολουθεί να εξέρχεται για λίγη ώρα καυτός ατμός από 
την έξοδο ατμού του μοτέρ και την οπή ατμού στο καπάκι της 
κανάτας� Προσέχετε όταν ανασηκώνετε την κανάτα από το 
μοτέρ�

 - Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με μη ενδεδειγμένο τρόπο, από 
το άνοιγμα γεμίσματος ενδέχεται να εξέλθει καυτός ατμός� 
Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο “Επίλυση προβλημάτων” για να 
αποφύγετε ή να επιλύσετε μια τέτοια κατάσταση� 

 - Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη�
 - Μην αποσυναρμολογείτε το μοτέρ για λόγους συντήρησης ή 

καθαρισμού� Για επισκευή, απευθυνθείτε σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips�
Προσοχή

 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους 
κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά� 
Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή 
σας καθίσταται άκυρη�

 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε φούρνο ή 
κουζίνα που βρίσκεται σε λειτουργία ή είναι ακόμα ζεστός/ή�

 - Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και αφήνετέ 
την να κρυώσει πριν τον καθαρισμό της�

 - Μην τοποθετείτε ποτέ την κανάτα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος 
της συσκευής σε φούρνο μικροκυμάτων, καθώς τα μεταλλικά 
τμήματα της λαβής της κανάτας και της μονάδας λεπίδων δεν 
ενδείκνυνται για τέτοια χρήση�

 - Μην αποστειρώνετε ποτέ την κανάτα ή οποιοδήποτε άλλο 
μέρος της συσκευής σε αποστειρωτή ή φούρνο μικροκυμάτων, 
καθώς τα μεταλλικά τμήματα της λαβής της κανάτας και της 
μονάδας λεπίδων δεν ενδείκνυνται για τέτοια χρήση�
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 - Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση� Εάν η 
συσκευή χρησιμοποιηθεί με μη ενδεδειγμένο τρόπο ή για 
επαγγελματικούς ή ημι-επαγγελματικούς σκοπούς ή εάν δεν 
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου 
χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και η Philips θα 
αποποιηθεί οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβες που θα 
προκληθούν�

 - Να είστε προσεκτικοί όταν ρίχνετε ζεστό υγρό στο δοχείο, 
καθώς τα ζεστά υγρά και ο ατμός μπορούν να εκτιναχθούν και 
να προκαλέσουν εγκαύματα�

 - Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 10 λεπτά πριν μαγειρέψετε 
στον ατμό την επόμενη παρτίδα υλικών�

 - Η συσκευή δεν προορίζεται για κομμάτιασμα σκληρών υλικών 
όπως παγάκια ή κύβοι ζάχαρης� 

 - Μην αφήνετε τη συσκευή να αναμιγνύει για περισσότερο από  
30 δευτερόλεπτα χωρίς διακοπή� Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει 
την ανάμιξη μετά από 30 δευτερόλεπτα, απενεργοποιήστε τη 
συσκευή και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα πριν συνεχίσετε� 
Εάν η συσκευή θερμανθεί, αφήστε τη να κρυώσει για λίγα 
λεπτά προτού συνεχίσετε τη χρήση της�

 - Τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη 
επιφάνεια� Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος 
γύρω από αυτή, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζημίες σε 
ντουλάπια ή άλλα αντικείμενα, καθώς, κατά τη διάρκεια της 
χρήσης, η συσκευή παράγει καυτό ατμό�

 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει κάτω ή έχει 
υποστεί οποιαδήποτε βλάβη� Για επισκευή, απευθυνθείτε σε 
ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips�

 - Μην τοποθετείτε ποτέ νερό, άλλα υγρά ή αλεσμένο φαγητό 
στο δοχείο μαγειρέματος στον ατμό, ώστε να αποφευχθεί 
τυχόν βλάβη στη συσκευή�

 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη λειτουργία μαγειρέματος στον 
ατμό χωρίς νερό�
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 - Μην παραγεμίζετε το δοχείο νερού (μέγ� 200ml)� Μην 
υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη που υποδεικνύεται στο 
δοσομετρητή�

 - Όταν πρόκειται να μαγειρέψετε υλικά στον ατμό, 
προσέχετε ώστε να μην παραγεμίζετε την 
κανάτα� Βεβαιώνεστε πάντα ότι το άνω άκρο των 
πράσινων λεπίδων δεν είναι καλυμμένο με 
φαγητό�

 - Όταν αναμειγνύετε υγρά, μην υπερβαίνετε τη 
μέγιστη στάθμη που υποδεικνύεται στην κανάτα (450ml)�

 - Μην εισάγετε κανενός είδους αντικείμενο μέσα στο άνοιγμα 
γεμίσματος ή την έξοδο ατμού�

 - Μην ξαναγεμίζετε ποτέ το δοχείο νερού κατά τη διάρκεια του 
μαγειρέματος στον ατμό καθώς ενδέχεται να διαφύγει από τη 
συσκευή καυτό νερό και ατμός�

 - Βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι έχει κρυώσει, μετά το 
μαγείρεμα στον ατμό, πριν το ανοίξετε για να προσθέσετε 
περισσότερα υλικά για ανάμιξη, εάν χρειαστεί�

 - Μην συνδέετε τη συσκευή σε εξωτερική συσκευή μεταγωγής, 
όπως σε ένα χρονοδιακόπτη, και μην την συνδέετε σε κύκλωμα 
που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά� Με αυτό τον 
τρόπο αποφεύγεται κίνδυνος που θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί από ακούσιο μηδενισμό της θερμικής διακοπής 
λειτουργίας�

 - Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της βρεφικής τροφής στο 
πίσω μέρος του χεριού σας πριν ταΐσετε το μωρό σας�

 - Ελέγχετε πάντα την πυκνότητα της βρεφικής τροφής� 
Βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει μεγάλα κομμάτια�

 - Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος στον ατμό 
(μέγ� 20 λεπτά), μην ξαναζεσταίνετε και μην ξαναμαγειρεύετε 
στον ατμό την ίδια βρεφική τροφή�

 - Χρησιμοποιείτε μόνο τη σπάτουλα που παρέχεται για να 
απομακρύνετε την τροφή από την κανάτα�

 - Η τακτική αφαίρεση των αλάτων αποτρέπει βλάβη στη 
συσκευή�
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 - Πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη της 
συσκευής, απενεργοποιήστε τη και αποσυνδέστε την από την 
τροφοδοσία�

 - Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις αιχμηρές λεπίδες, 
κατά το άδειασμα της κανάτας και κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού�

 - Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν 
μένει χωρίς επίβλεψη�

 - Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη 
συσκευή�
Σύστημα ασφαλείας

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας� Η συσκευή 
λειτουργεί μόνο εάν έχετε συναρμολογήσει σωστά όλα τα μέρη πάνω στο μοτέρ� Εάν όλα 
τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί σωστά, το ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας 
ξεκλειδώνεται�
Η συσκευή είναι επίσης εξοπλισμένη με διάταξη προστασίας από υπερθέρμανση� 
Υπερθέρμανση ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδικασιών μαγειρέματος στον ατμό είναι πολύ σύντομο, η 
λειτουργία ανάμειξης χρησιμοποιείται για πολλή ώρα ή υπάρχει υπερβολική ποσότητα 
υλικών στην κανάτα� Αν η διάταξη προστασίας από υπερθέρμανση απενεργοποιήσει τη 
συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης, μετακινήστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση 0 και 
αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για λίγα λεπτά� Μετά από αυτό, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε και πάλι τη συσκευή� 

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους 
κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία�

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips Avent! Για να επωφεληθείτε 
πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips Avent, δηλώστε το προϊόν σας στη 
σελίδα www.philips.com/welcome� 
Αυτή η συσκευή, που συνδυάζει ατμομάγειρα και μπλέντερ, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για 
την προετοιμασία μικρών ποσοτήτων βρεφικής τροφής� Η συσκευή βοηθάει όλους τους 
γονείς στην προετοιμασία φρέσκων γευμάτων για τα μωρά τους με μια εύκολη λειτουργία 
μαγειρέματος στον ατμό και ανάμιξης σε μία μόνο συσκευή�
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Γενική περιγραφή

1 Καπάκι με οπή ατμού 8 Μοτέρ
2 Σίτα 9 Λυχνία μαγειρέματος στον ατμό
3 Λεπίδες 10 Διακόπτης
4 Κανάτα με στήριγμα λεπίδων 11 Βαλβίδα

5 Στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής 
νερού 12 Σπάτουλα

6 Έξοδος ατμού στο μοτέρ 13 Δοσομετρητής
7 Σημείο κλειδώματος για τη λαβή 14 Κάτω μέρος της συσκευής με καλώδιο
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Τι πρέπει να λάβετε υπόψη

• Να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της 
βρεφικής τροφής στο πίσω μέρος του 
χεριού σας πριν ταΐσετε το μωρό σας�

• Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη 
που αναφέρεται στην κανάτα (450 ml)�

• Γεμίστε το δοχείο νερού με 200 ml/7 oz 
αποσταγμένο νερό�

• Μην κόβετε σκληρά υλικά όπως 
παγάκια και κύβους ζάχαρης�

• Όταν μαγειρεύετε στον ατμό ή 
αναμειγνύετε υλικά, φροντίστε να 
τοποθετήσετε τη μονάδα λεπίδων στο 
εξάρτημα συγκράτησης μέσα στην κανάτα 
πριν τοποθετήσετε το φαγητό�

• Να τοποθετείτε πάντα τη σίτα στο 
καπάκι της κανάτας ("κλικ")�

＞30s

• Μην λειτουργείτε τη συσκευή στην 
ανάμιξη για περισσότερο από 30 
δευτερόλεπτα χωρίς διακοπή�

• Να αφαλατώνετε τη συσκευή κάθε 
4 εβδομάδες� 
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Πριν την πρώτη χρήση

 1  Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή. 
 2  Καθαρίστε όλα τα μέρη της συσκευής εκτός από το μοτέρ (δείτε το κεφάλαιο 

‘Καθαρισμός και συντήρηση’).

Χρήση της συσκευής

Μετά το μαγείρεμα στον ατμό, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι έχει κρυώσει πριν 
το ανοίξετε για να προσθέσετε περισσότερα υλικά, εάν χρειαστεί. Μην υπερβαίνετε τη 
μέγιστη στάθμη που υποδεικνύεται στην κανάτα.
Αδειάστε τη δεξαμενή νερού, πριν την ξαναγεμίσετε για να ξεκινήσετε μια νέα 
διαδικασία μαγειρέματος στον ατμό.
Κάθε φορά που θέλετε να μαγειρέψετε στον ατμό, να βεβαιώνεστε ότι το άνω άκρο 
των πράσινων λεπίδων δεν είναι καλυμμένο με φαγητό. 
Η συσκευή αυτή προορίζεται για το μαγείρεμα φρέσκων στερεών υλικών στον ατμό και, 
έπειτα, την ανάμειξή τους για την παρασκευή βρεφικής τροφής� Ανατρέξτε στο βιβλίο 
συνταγών για ορισμένα παραδείγματα� Κανονικά, πρώτα μαγειρεύετε το φαγητό στον ατμό 
και στη συνέχεια το αναμειγνύετε� Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και 
μόνο για μαγείρεμα στον ατμό ή μόνο για ανάμειξη� Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο 
για ανάμειξη, παρακάμψτε τις ενότητες ‘Πλήρωση της δεξαμενής νερού’ και ‘Μαγείρεμα 
στον ατμό’ και ακολουθήστε μόνο τις οδηγίες της ενότητας ‘Ανάμειξη’� Μην μαγειρεύετε 
ποτέ φαγητό στον ατμό αφού το έχετε αναμείξει� Μην μαγειρεύετε ποτέ στον ατμό τα ίδια 
υλικά για περισσότερο από 20 λεπτά ή περισσότερες από μία φορές�
Η συσκευή ΔΕΝ προορίζεται για:

 – Απόψυξη τροφίμων
 – Μαγείρεμα στον ατμό κατεψυγμένων τροφίμων
 – Μαγείρεμα στον ατμό ήδη αναμεμειγμένων τροφίμων
 – Μαγείρεμα των ίδιων υλικών στον ατμό για περισσότερα από 20 λεπτά
 – Μαγείρεμα ρυζιού και ζυμαρικών
 – Πρώτα ανάμειξη υλικών και στη συνέχεια μαγείρεμα αυτών στον ατμό
 – Ζέσταμα υγρών, π�χ� σούπας ή νερού
 – Διατήρηση των τροφίμων ζεστών για αρκετές ώρες
 – Ξαναζέσταμα φαγητού
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Γέμισμα της δεξαμενής νερού
 1  Γεμίστε το δοσομετρητή με νερό μέχρι την απαιτούμενη στάθμη.

Στο δοσομετρητή αναγράφονται χιλιοστόλιτρα και ο αντίστοιχος χρόνος μαγειρέματος 
στον ατμό σε λεπτά� Ανατρέξτε στο ξεχωριστό βιβλίο συνταγών για τις συνιστώμενες 
ποσότητες των συνταγών� 
 2  Αδειάστε το νερό μέσα στο στόμιο πλήρωσης και κλείστε το καπάκι.

Σημείωση: Μην τοποθετείτε ποτέ τίποτα άλλο εκτός από νερό στη δεξαμενή νερού.

Μαγείρεμα στον ατμό
Εάν ορισμένα λαχανικά και φρούτα μαγειρεύονται αργά και προσεκτικά στον ατμό, είναι 
ιδανικά για μωρά που ξεκινούν να τρέφονται με στερεά τροφή� Το μαγείρεμα στον ατμό 
είναι ο πιο υγιεινός τρόπος προετοιμασίας φαγητού, καθώς η τροφή διατηρεί πολλές 
βιταμίνες και άλλα υγιεινά θρεπτικά συστατικά� 
Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε συνταγές και τους απαιτούμενους χρόνους 
μαγειρέματος για αυτές τις συνταγές στο ξεχωριστό βιβλίο συνταγών. Λάβετε υπόψη 
σας ότι οι συνταγές σχετίζονται με την ηλικία του παιδιού.
Σημείωση: Μην μαγειρεύετε στον ατμό παγωμένα συστατικά, γιατί η συσκευή δεν 
μπορεί να θερμάνει τα κατεψυγμένα υλικά στη θερμοκρασία που απαιτείται για το 
μαγείρεμα στον ατμό. Αποψύχετε πάντα τα κατεψυγμένα στερεά υλικά πριν τα 
μαγειρέψετε στον ατμό με τη συσκευή αυτή. Πριν τοποθετήσετε τα αποψυγμένα υλικά 
στην κανάτα, απομακρύνετε τυχόν νερό που βρίσκεται πάνω τους λόγω της απόψυξης.
 1  Τοποθετήστε τις λεπίδες στο στήριγμα λεπίδων της κανάτας.
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 2  Κόψτε τα στερεά υλικά σε μικρά κομμάτια (σε κύβους όχι μεγαλύτερους από 
2-3 εκ.) πριν τα τοποθετήσετε στην κανάτα. 

Σημείωση: Μην επεξεργάζεστε μεγάλη ποσότητα στερεών υλικών ταυτόχρονα. 
Επεξεργαστείτε αυτά τα υλικά σε μικρότερες μερίδες.
 3  Βάλτε τα υλικά στην κανάτα.

Σημείωση: Μην υπερβαίνετε το άνω άκρο των πράσινων λεπίδων.
Σημείωση: Μην τοποθετείτε ποτέ νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στην κανάτα για 
μαγείρεμα στον ατμό, ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβη της συσκευής.
 4  Τοποθετήστε τη βαλβίδα στο καπάκι.

Σημείωση: Φροντίστε να τη στερεώσετε σωστά. 
 5  Τοποθετήστε τη σίτα στο καπάκι της κανάτας (‘κλικ’).

 6  Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα και γυρίστε το δεξιόστροφα, για να το 
στερεώσετε. Οι μικρές προεξοχές στο καπάκι πρέπει να εφαρμόζουν στις εσοχές 
της κανάτας. Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση του καπακιού έχει τοποθετηθεί ακριβώς 
πάνω από τη λαβή της κανάτας.
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 7  Τοποθετήστε την κανάτα ανάποδα πάνω στο μοτέρ, δηλαδή με το καπάκι προς τα 
κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή βρίσκεται στη δεξιά πλευρά και ότι είναι 
τοποθετημένη σωστά.

Σημείωση: Η συσκευή δεν ξεκινά τη διαδικασία μαγειρέματος στον ατμό αν η κανάτα 
και η λαβή δεν βρίσκονται στη σωστή θέση.
 8  Γυρίστε το διακόπτη στη θέση μαγειρέματος στον ατμό.

 » Η λυχνία μαγειρέματος στον ατμό ανάβει πορτοκαλί υποδεικνύοντας ότι η 
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία μαγειρέματος στον ατμό.

Ο καυτός ατμός ή το καυτό νερό μπορεί να κάψει τα δάκτυλά σας. Μην αγγίζετε και 
μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να αγγίζουν τα ζεστά μέρη της συσκευής και τον ατμό, 
καθώς μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

 » Ο χρόνος του μαγειρέματος στον ατμό εξαρτάται από την ποσότητα του νερού 
που έχετε τοποθετήσει στη δεξαμενή νερού. Ανατρέξτε στον πίνακα στο κεφάλαιο  
‘Υλικά και χρόνοι μαγειρέματος στον ατμό’ και το βιβλίο συνταγών.

 » Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος στον ατμό, η συσκευή παράγει έναν 
ήχο βουητού και η λυχνία μαγειρέματος στον ατμό σβήνει.
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 9  Ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση off. Περιμένετε 2 λεπτά μέχρι να σταματήσει να 
βγαίνει ατμός από την έξοδο ατμού, ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα από 
ζεστό νερό και ατμό.

Σημείωση: Αν θέλετε να μαγειρέψετε στον ατμό άλλη μια παρτίδα υλικών, αφήστε τη 
συσκευή να κρυώσει για 10 λεπτά, πριν ξεκινήσετε το νέο μαγείρεμα στον ατμό.
 10  Εάν στη συνέχεια θέλετε να αναμίξετε τα υλικά που μαγειρέψατε στον ατμό, 

ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στην ενότητα ‘Ανάμιξη μετά το 
μαγείρεμα στον ατμό’ παρακάτω.

 11  Υπό φυσιολογικές συνθήκες, μετά το μαγείρεμα στον ατμό δεν παραμένει 
νερό στη δεξαμενή νερού. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. σε 
περίπτωση συγκέντρωσης αλάτων στη δεξαμενή νερού, διακοπής της διαδικασίας 
μαγειρέματος στον ατμό ή ακούσιας χρήσης), ενδέχεται να παραμείνει μια μικρή 
ποσότητα νερού στη δεξαμενή νερού. Στην περίπτωση αυτή, αδειάστε πλήρως τη 
δεξαμενή νερού μετά τη χρήση, προκειμένου να αποφύγετε την ανάπτυξη 
βακτηρίων. Για να αφαιρέσετε τα άλατα από τη δεξαμενή νερού, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”.

Ανάμιξη μετά το μαγείρεμα στον ατμό
 1  Πιάστε τη λαβή της κανάτας και σηκώστε την κανάτα από το μοτέρ. 

Αναποδογυρίστε την κανάτα και ανακινήστε την ώστε η τροφή να πέσει στις 
λεπίδες.

Αγγίξτε μόνο τη λαβή της κανάτας. Το καπάκι, το κάτω μέρος και η εξωτερική 
επιφάνεια της κανάτας είναι ζεστά.
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 2  Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε το καπάκι και προσθέστε επιπλέον υλικά για 
ανάμιξη (π.χ. νερό ή λάδι).

 Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι της κανάτας και το καπάκι της δεξαμενής νερού 
έχουν κρυώσει μετά το μαγείρεμα στον ατμό πριν τα ανοίξετε για να προσθέσετε 
περισσότερα υλικά στην κανάτα ή για να αφαιρέσετε το νερό που έχει απομείνει στη 
δεξαμενή νερού.
Σε περίπτωση που έχετε τοποθετήσει υγρά στην κανάτα, μην βάζετε ποτέ την κανάτα 
στη θέση μαγειρέματος στον ατμό.
 3  Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στο μοτέρ σε όρθια θέση, δηλαδή με το καπάκι 

προς τα επάνω. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή βρίσκεται στη δεξιά πλευρά και είναι 
τοποθετημένη ανάμεσα στις δύο προεξοχές του σημείου κλειδώματος.

 4  Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου στη θέση ανάμιξης. Κρατήστε το διακόπτη σε αυτή 
τη θέση για όσο χρειάζεται μέχρι να αναμιχθούν καλά τα υλικά.

Υπάρχει χρονοδιακόπτης 30 δευτερολέπτων στη λειτουργία ανάμειξης, για προστασία 
από την υπερθέρμανση. Αν δεν έχετε ολοκληρώσει την ανάμειξη στα 
30 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί παράγοντας δύο χαρακτηριστικούς 
ήχους («μπιπ»). Αφού κρυώσει για 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή παράγει έναν 
χαρακτηριστικό ήχο («μπιπ») και μπορείτε να συνεχίσετε την ανάμειξη. 
Σημείωση: Εάν τα υλικά κολλήσουν στα τοιχώματα της κανάτας, απενεργοποιήστε τη 
συσκευή και ξεκολλήστε τα με τη σπάτουλα ή προσθέστε λίγο υγρό. 
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η αναμεμιγμένη βρεφική τροφή έχει την κατάλληλη 
πυκνότητα (π.χ. χωρίς κομμάτια) πριν τη σερβίρετε.
Σημείωση: Εάν η βρεφική τροφή είναι ακόμη πολύ πηχτή προσθέστε λίγο υγρό (π.χ. 
νερό) μέχρι η βρεφική τροφή να αραιώσει.
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 5  Όταν ολοκληρώσετε την ανάμιξη, απλά αφήστε τον διακόπτη.

 » Ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στη θέση off.
 6  Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
 7  Αφαιρέστε τις λεπίδες. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τις 

λεπίδες καθώς ενδέχεται να είναι καυτές. Αφαιρέστε την αλεσμένη τροφή από την 
κανάτα. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τη σπάτουλα που παρέχεται με τη 
συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία της βρεφικής τροφής είναι ασφαλής για το μωρό σας.
 8  Υπό φυσιολογικές συνθήκες, μετά το μαγείρεμα στον ατμό δεν παραμένει 

νερό στη δεξαμενή νερού. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. σε 
περίπτωση συγκέντρωσης αλάτων στη δεξαμενή νερού, διακοπής της διαδικασίας 
μαγειρέματος στον ατμό ή ακούσιας χρήσης), ενδέχεται να παραμείνει μια μικρή 
ποσότητα νερού στη δεξαμενή νερού. Στην περίπτωση αυτή, αδειάστε πλήρως τη 
δεξαμενή νερού μετά τη χρήση, προκειμένου να αποφύγετε την ανάπτυξη 
βακτηρίων. Για να αφαιρέσετε τα άλατα από τη δεξαμενή νερού, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”.

Ανάμιξη χωρίς μαγείρεμα στον ατμό
Η συσκευή προορίζεται για:

 – πολτοποίηση μαγειρεμένων στον ατμό ή με άλλο τρόπο υλικών για βρεφική τροφή
 – ανάμιξη υγρών και φρούτων για βρεφικά ροφήματα

Η συσκευή δεν προορίζεται για κομμάτιασμα σκληρών υλικών όπως παγάκια ή κύβοι 
ζάχαρης. 
Σε περίπτωση που έχετε τοποθετήσει υγρά στην κανάτα, μην βάζετε ποτέ την κανάτα 
στη θέση μαγειρέματος στον ατμό.
Σημείωση: Όταν αναμιγνύετε υγρά, βεβαιωθείτε ότι δεν γεμίζετε την κανάτα πάνω από 
την ένδειξη μέγιστης στάθμης που αναγράφεται στην κανάτα.
Σημείωση: Ποτέ μην μαγειρεύετε στον ατμό βρεφική τροφή αφού την έχετε αναμίξει.
 1  Τοποθετήστε τις λεπίδες στο στήριγμα λεπίδων της κανάτας.
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 2  Κόψτε τα στερεά υλικά σε μικρά κομμάτια (σε κύβους όχι μεγαλύτερους από 
2-3 εκ.) πριν τα τοποθετήσετε στην κανάτα. 

Συμβουλή: Μην επεξεργάζεστε μεγάλη ποσότητα στερεών υλικών ταυτόχρονα. 
Επεξεργαστείτε αυτά τα υλικά σε μικρότερες μερίδες. 
 3  Βάλτε τα υλικά στην κανάτα. 

Σημείωση: Μην υπερβαίνετε το άνω άκρο των πράσινων λεπίδων. 
 4  Τοποθετήστε τη βαλβίδα στο καπάκι.

Σημείωση: Φροντίστε να τη στερεώσετε σωστά. 
 5  Τοποθετήστε τη σίτα στο καπάκι της κανάτας (‘κλικ’).

 6  Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα και γυρίστε το δεξιόστροφα, για να το 
στερεώσετε. Οι μικρές προεξοχές στο καπάκι πρέπει να εφαρμόζουν στις εσοχές 
της κανάτας. Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση του καπακιού έχει τοποθετηθεί ακριβώς 
πάνω από τη λαβή της κανάτας. 
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 7  Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στο μοτέρ σε όρθια θέση, δηλαδή με το καπάκι 
προς τα επάνω. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή βρίσκεται στη δεξιά πλευρά και είναι 
τοποθετημένη ανάμεσα στις δύο προεξοχές του σημείου κλειδώματος.

 8  Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση ανάμειξης. Κρατήστε το διακόπτη σε 
αυτήν τη θέση μέχρι το φαγητό να αναμειχθεί σωστά.

Υπάρχει χρονοδιακόπτης 30 δευτερολέπτων στη λειτουργία ανάμειξης, για προστασία 
από την υπερθέρμανση. Αν δεν έχετε ολοκληρώσει την ανάμειξη στα 
30 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί παράγοντας δύο χαρακτηριστικούς 
ήχους («μπιπ»). Αφού κρυώσει για 30 δευτερόλεπτα, η συσκευή παράγει έναν 
χαρακτηριστικό ήχο («μπιπ») και μπορείτε να συνεχίσετε την ανάμειξη. 
Σημείωση: Εάν τα υλικά κολλήσουν στα τοιχώματα της κανάτας, απενεργοποιήστε τη 
συσκευή και ξεκολλήστε τα με τη σπάτουλα ή προσθέστε λίγο υγρό. Μην υπερβαίνετε 
τη μέγιστη στάθμη που υποδεικνύεται στην κανάτα.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η αναμεμιγμένη βρεφική τροφή έχει την κατάλληλη 
πυκνότητα (π.χ. χωρίς κομμάτια) πριν τη σερβίρετε.
Σημείωση: Εάν η βρεφική τροφή είναι ακόμη πολύ πηχτή, προσθέστε λίγο υγρό (π.χ. 
νερό) μέχρι να αποκτήσει μια αραιή και απαλή υφή. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη 
στάθμη που υποδεικνύεται στην κανάτα.
Σημείωση: Ποτέ μην μαγειρεύετε στον ατμό βρεφική τροφή αφού την έχετε αναμίξει.
 9  Όταν ολοκληρώσετε την ανάμιξη, απλά αφήστε τον διακόπτη. 

 » Ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στη θέση off.
 10  Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
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 11  Αφαιρέστε τις λεπίδες. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τις 
λεπίδες καθώς ενδέχεται να είναι καυτές. Αφαιρέστε την αλεσμένη τροφή από την 
κανάτα. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τη σπάτουλα που παρέχεται με τη 
συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία της βρεφικής τροφής είναι ασφαλής για το μωρό σας.

Υλικά και χρόνοι μαγειρέματος στον ατμό

Είδος τροφίμου Υλικό Χρόνος μαγειρέματος στον 
ατμό κατά προσέγγιση*

Φρούτα Μήλο 5 λεπτά
Πορτοκάλια 10 λεπτά
Ροδάκινο 10 λεπτά
Αχλάδι 5 λεπτά
Ανανάς 15 λεπτά
Δαμάσκηνο 10 λεπτά

Λαχανικά Σπαράγγι 10 λεπτά
Μπρόκολο 20 λεπτά
Καρότο 15 λεπτά
Κουνουπίδι 15 λεπτά
Σέλινο 15 λεπτά
Κολοκυθάκι 15 λεπτά
Μάραθος 15 λεπτά
Φασολάκια 20 λεπτά
Πράσο 15 λεπτά
Κρεμμύδι 15 λεπτά
Αρακάς 20 λεπτά
Πιπεριά 15 λεπτά
Πατάτα 20 λεπτά
Κολοκύθα 15 λεπτά
Σπανάκι 15 λεπτά
Γογγύλι 15 λεπτά
Γλυκοπατάτα 15 λεπτά
Ντομάτα 15 λεπτά
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Είδος τροφίμου Υλικό Χρόνος μαγειρέματος στον 
ατμό κατά προσέγγιση*

Κρέας Κοτόπουλο, βοδινό, αρνί, 
χοιρινό κ�λπ�

20 λεπτά

Ψάρι Σολομός, γλώσσα, 
βακαλάος, πέστροφα κ�λπ�

15 λεπτά

* Όλα τα τρόφιμα πρέπει να κόβονται σε μικρούς κύβους, όχι μεγαλύτερους από 2-3 εκ� 
Σημείωση: Στο δοσομετρητή αναγράφονται χιλιοστόλιτρα και ο αντίστοιχος χρόνος 
μαγειρέματος στον ατμό σε λεπτά (50ml = 5 λεπτά, 100ml = 10 λεπτά,  
150ml = 15 λεπτά, 200ml = 20 λεπτά).

Καθαρισμός και συντήρηση

Να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χλωρίνη ή χημικά αποστειρωτικά διαλύματα/ταμπλέτες 
στη συσκευή.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά 
όπως πετρέλαιο, ασετόν ή οινόπνευμα για τον καθαρισμό της συσκευής. 
 1  Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε την κανάτα από το μοτέρ.

 2  Αφαιρέστε το καπάκι από την κανάτα και αναποδογυρίστε το.
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 3  Αφαιρέστε τη σίτα και τη βαλβίδα από το καπάκι. 

 4  Καθαρίστε τη βαλβίδα σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό και ξεπλύνετέ 
την με νερό βρύσης.

 5  Αφαιρέστε τις λεπίδες από την κανάτα.

 6  Καθαρίστε πολύ καλά τις λεπίδες με νερό βρύσης, αμέσως μετά τη χρήση τους. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεπλύνει επίσης και το εσωτερικό του κυλίνδρου πάνω στον 
οποίο στηρίζονται οι λεπίδες.

Καθαρίστε τις λεπίδες πολύ προσεκτικά. Τα σημεία κοπής είναι πολύ κοφτερά!
Σημείωση: Εάν θέλετε να καθαρίσετε τις λεπίδες ακόμη πιο καλά, μπορείτε να τις 
τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων αφού τις ξεπλύνετε.
 7  Καθαρίστε τα άλλα εξαρτήματα που έχουν έρθει σε επαφή με τρόφιμα με ζεστό 

νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό αμέσως μετά τη χρήση.
Σημείωση: Όλα τα μέρη της συσκευής, εκτός από το μοτέρ, μπορούν επίσης να 
πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
 8  Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.
 9  Ελέγξτε τη δεξαμενή νερού για τυχόν υπολείμματα τροφών. Αυτό μπορείτε να το 

κάνετε κοιτώντας από το στόμιο πλήρωσης, για να δείτε αν υπάρχουν υπολείμματα 
τροφών στο εσωτερικό της δεξαμενής νερού ή ελέγχοντας αν το νερό έχει 
ασυνήθιστο χρώμα και μυρίζοντας αν η δεξαμενή νερού παράγει μια δυσάρεστη 
μυρωδιά ή μυρωδιά καμένου. Στην περίπτωση αυτή, καθαρίστε τη δεξαμενή (δείτε 
την ενότητα ‘Καθαρισμός της δεξαμενής νερού’ στο κεφάλαιο αυτό). 

 10  Αφήνετε το καπάκι του στομίου πλήρωσης ανοιχτό, αποτρέποντας την ανάπτυξη 
βακτηρίων.
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Αφαίρεση αλάτων από τη δεξαμενή νερού
Σε περίπτωση που εισέλθουν στη δεξαμενή νερού υπολείμματα τροφών, αυτά ενδέχεται 
να κολλήσουν στο θερμαντικό στοιχείο της δεξαμενής νερού κατά τη διάρκεια της 
επόμενης διαδικασίας μαγειρέματος στον ατμό� Τα υπολείμματα αυτά δεν μπορούν να 
αφαιρεθούν απλώς με το ξέπλυμα της δεξαμενής νερού με νερό�
Επιπλέον, πρέπει να αφαιρείτε τα άλατα από τη συσκευή κάθε τέσσερις εβδομάδες, 
προκειμένου να εξασφαλίσετε την 100% αποτελεσματική λειτουργία της� Για να μειώσετε 
τη συσσώρευση αλάτων, είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείτε προβρασμένο ή φιλτραρισμένο 
νερό στη συσκευή�
Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφών από τη δεξαμενή νερού και να αφαιρέσετε 
τα άλατα από τη συσκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες αφαλάτωσης� 
 1  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
 2  Προσθέστε 50 ml λευκό ξύδι (8% ακετικό οξύ) σε 150 ml νερό.
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αφαλατικά με βάση το κιτρικό οξύ.  
Μην χρησιμοποιήσετε άλλου τύπου αφαλατικά.
 3  Γεμίστε το δοχείο νερού με το διάλυμα κιτρικού οξέος (ή ξυδιού) και νερού.
 4  Κλείστε το καπάκι του στομίου πλήρωσης. 
 5  Βάλτε την άδεια κανάτα (χωρίς κανένα υλικό στο εσωτερικό της), πλήρως 

συναρμολογημένη με τις λεπίδες και το καπάκι στο μοτέρ, στη θέση μαγειρέματος 
(δηλαδή, με το καπάκι στραμμένο προς τα κάτω). 

 6  Γυρίστε το διακόπτη στη θέση μαγειρέματος στον ατμό. 
 » Η λυχνία μαγειρέματος στον ατμό ανάβει πορτοκαλί υποδεικνύοντας ότι η 

συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία μαγειρέματος στον ατμό.
 7  Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά από 5-6 λεπτά μαγειρέματος στον ατμό και 

αποσυνδέστε την από την πρίζα. 
 8  Αδειάστε το χρησιμοποιημένο διάλυμα λευκό ξύδι (8% ακετικό οξύ) και νερού από 

τη δεξαμενή νερού.

 9  Ξεπλύνετε καλά τη δεξαμενή νερού και την κανάτα με καθαρό νερό αρκετές φορές. 
 10  Γεμίστε τη δεξαμενή με 200ml νερό και αφήστε τη συσκευή να ολοκληρώσει μια 

διαδικασία μαγειρέματος στον ατμό 20 λεπτών με την κανάτα άδεια, πριν 
χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή με φαγητό. 

 11  Αφήνετε το καπάκι του στομίου πλήρωσης ανοιχτό, αποτρέποντας την ανάπτυξη 
βακτηρίων.
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Ανακύκλωση

 – Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα�

 – Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή 
ηλεκτρικών προϊόντων�

Συστήματα αποθήκευσης

 1  Αδειάστε τη δεξαμενή νερού πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.

 2  Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά πριν αποθηκεύσετε τη 
συσκευή (δείτε το κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”).

 3  Αποθηκεύστε τη συσκευή με τις λεπίδες μέσα στην κανάτα προς αποφυγή βλαβών.
 4  Μην τοποθετείτε το καπάκι στην κανάτα και αφήνετε το καπάκι του στομίου 

πλήρωσης ανοικτό, αποτρέποντας την ανάπτυξη βακτηρίων.

Υποστήριξη

Για οτιδήποτε αφορά στην υποστήριξη προϊόντων, όπως συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση: www.philips.com/support�

Τεχνικές προδιαγραφές

 – Τάση/ισχύς: δείτε το πινακίδιο στοιχείων προϊόντος στο κάτω μέρος της συσκευής�
 – Μέγιστη χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 200ml�
 – Μέγιστη χωρητικότητα κανάτας, υγρά: 450ml�
 – Προστασία: σύστημα θέρμανσης με έλεγχο θερμοκρασίας και κλείδωμα ασφαλείας�
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να 
αντιμετωπίσετε με τη συσκευή� Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω 
πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/
support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας� 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση
Η συσκευή δεν 
λειτουργεί�

Η συσκευή είναι 
εξοπλισμένη με 
κλείδωμα 
ασφαλείας� Εάν τα 
εξαρτήματα της 
συσκευής δεν έχουν 
συναρμολογηθεί 
σωστά πάνω στο 
μοτέρ, η συσκευή 
δεν λειτουργεί�

Συναρμολογήστε σωστά όλα τα εξαρτήματα� 
Δείτε το κεφάλαιο ‘Χρήση της συσκευής’�

Η λυχνία 
μαγειρέματος 
στον ατμό δεν 
ανάβει�

Η συσκευή δεν είναι 
συνδεδεμένη στην 
πρίζα�

Συνδέστε το φις στην πρίζα�

Η κανάτα δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά 
στο μοτέρ�

Τοποθετήστε την κανάτα σωστά στο μοτέρ�

Θέλετε να ξεκινήσετε 
μια δεύτερη 
διαδικασία 
μαγειρέματος στον 
ατμό αμέσως μόλις 
τελειώσατε με την 
πρώτη�

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη 
να κρυώσει για λίγα λεπτά προτού ξεκινήσετε 
μια δεύτερη διαδικασία μαγειρέματος στον 
ατμό�

Τα υλικά δεν 
έχουν ζεσταθεί 
πλήρως�

Τα κομμάτια στην 
κανάτα είναι πολύ 
μεγάλα, υπάρχει 
υπερβολική 
ποσότητα υλικών 
μέσα στην κανάτα ή 
δεν μαγειρέψατε το 
φαγητό στον ατμό 
για αρκετή ώρα�

Κόψτε τα υλικά σε μικρότερα κομμάτια 
(2-3 εκ�), μειώστε την ποσότητα των υλικών 
στην κανάτα ή επιλέξτε περισσότερο χρόνο 
μαγειρέματος στον ατμό (μέγ� 
20 λεπτά)� Συμβουλευθείτε το βιβλίο οδηγιών 
ή/και τον πίνακα στο κεφάλαιο ‘Συστατικά και 
χρόνοι μαγειρέματος στον ατμό’, ώστε να 
επιλέξετε το σωστό χρόνο μαγειρέματος 
στον ατμό για τα υλικά που θέλετε να 
μαγειρέψετε στον ατμό ή τη συνταγή που 
επιθυμείτε να ετοιμάσετε�

Η συσκευή δεν 
παράγει ατμό�

Δεν προσθέσατε 
νερό στη συσκευή�

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και προσθέστε 
την κατάλληλη ποσότητα νερού�
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση
Δεν έχετε 
τοποθετήσει σωστά 
την κανάτα επάνω 
στο μοτέρ�

Τοποθετήστε την κανάτα στη σωστή θέση  
(δείτε την ενότητα ‘Μαγείρεμα στον ατμό’ 
στο κεφάλαιο ‘Χρήση της συσκευής’)�

Το μαγείρεμα 
στον ατμό διαρκεί 
πάρα πολύ ή η 
λειτουργία ατμού 
δεν λειτουργεί 
καθόλου�

Υπάρχουν πολλά 
άλατα στη δεξαμενή 
νερού�

Αφαιρέστε τα άλατα από τη δεξαμενή νερού� 
Δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός και 
συντήρηση’, ενότητα ‘Αφαίρεση αλάτων’�

Ατμός εξέρχεται 
από το στόμιο 
πλήρωσης�

Το καπάκι του 
στομίου πλήρωσης 
δεν έχει κλείσει 
σωστά�

Κλείστε σωστά το καπάκι του στομίου 
πλήρωσης (“κλικ”)�

Η έξοδος ατμού στο 
μοτέρ έχει 
μπλοκάρει από 
τροφές ή άλατα�

Καθαρίστε την έξοδο ατμού με ένα αιχμηρό 
αντικείμενο χωρίς να καταστρέψετε το 
κάλυμμα και στο μέλλον να ακολουθείτε τις 
οδηγίες αφαίρεσης αλάτων� Ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο ‘Καθαρισμός και συντήρηση’, 
ενότητα ‘Αφαίρεση αλάτων’�

Η οπή ατμού στο 
καπάκι έχει 
μπλοκάρει�

Αφαιρέστε τη βαλβίδα και καθαρίστε καλά 
την οπή ατμού στο καπάκι�

Η λυχνία 
μαγειρέματος 
στον ατμό ανάβει 
ξανά ενώ έχει 
ολοκληρωθεί η 
διαδικασία 
μαγειρέματος 
στον ατμό� Μετά 
από λίγη ώρα, η 
συσκευή παράγει 
ξανά έναν ήχο 
βουητού�

Αφήσατε κατά λάθος 
την κανάτα πάνω 
στη βάση για 
περισσότερο από 
10 λεπτά χωρίς να 
απενεργοποιήσετε 
τη συσκευή�

Απενεργοποιήστε τη συσκευή μέσα σε 
διάστημα 10 λεπτών μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας μαγειρέματος στον ατμό και, 
στη συνέχεια, αναμίξτε το φαγητό ή 
αφαιρέστε το από την κανάτα�

Οι λεπίδες ή το 
μοτέρ έχουν 
μπλοκάρει�

Υπάρχει υπερβολική 
ποσότητα υλικών 
μέσα στην κανάτα�

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και 
επεξεργαστείτε μικρότερη ποσότητα� Μην 
γεμίζετε την κανάτα πάνω από το άνω άκρο 
των πράσινων λεπίδων�

Το μοτέρ αναδίδει 
μια δυσάρεστη 
οσμή κατά τις 
πρώτες φορές 
χρήσης�

Αυτό είναι 
φυσιολογικό�

Εάν η συσκευή εξακολουθεί να αναδίδει αυτή 
την οσμή μετά από μερικές χρήσεις, ελέγξτε 
εάν η ποσότητα που επεξεργάζεστε και ο 
χρόνος επεξεργασίας είναι σωστά� Δείτε το 
κεφάλαιο ‘Υλικά και χρόνοι μαγειρέματος 
στον ατμό’�
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση
Η συσκευή 
συνεχίζει να 
αναδίδει μια 
δυσάρεστη οσμή 
μετά από μερικές 
χρήσεις�

Έχετε τοποθετήσει 
μεγάλη ποσότητα 
υλικών στην κανάτα 
ή λειτουργήσατε τη 
συσκευή στην 
ανάμιξη για πολύ 
ώρα�

Επεξεργαστείτε μικρότερες ποσότητες και 
μην λειτουργείτε τη συσκευή στην ανάμιξη 
για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα χωρίς 
διακοπή�

Η συσκευή κάνει 
πολύ θόρυβο, 
αναδίδει μια 
δυσάρεστη οσμή, 
είναι ζεστή στην 
αφή, βγάζει 
καπνό, κτλ�

Υπάρχει υπερβολική 
ποσότητα υλικών 
μέσα στην κανάτα�

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και 
επεξεργαστείτε μικρότερη ποσότητα�

Λειτουργήσατε τη 
συσκευή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα 
χωρίς διακοπή�

Μην λειτουργείτε τη συσκευή στην ανάμιξη 
για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα χωρίς 
διακοπή�

Το καπάκι της 
κανάτας έχει 
διαρροή�

Δεν έχετε 
τοποθετήσει σωστά 
το καπάκι στην 
κανάτα�

Τοποθετήστε το καπάκι σωστά στην κανάτα� 
Δείτε το κεφάλαιο ‘Χρήση της συσκευής’�

Υπάρχει υπερβολική 
ποσότητα υλικών 
μέσα στην κανάτα�

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και 
επεξεργαστείτε μικρότερη ποσότητα�

Υπάρχουν λευκά 
στίγματα στο 
στόμιο πλήρωσης 
ή/και στην 
κανάτα, στη σίτα 
και στο καπάκι�

Αλατα έχουν 
συσσωρευτεί σε 
αυτά τα εξαρτήματα�

Αυτό είναι φυσιολογικό� Αφαιρείτε τα άλατα 
σε τακτά χρονικά διαστήματα� Δείτε το 
κεφάλαιο ‘Καθαρισμός και συντήρηση’, 
ενότητα ‘Αφαίρεση αλάτων’�

Η συσκευή κάνει 
πολύ θόρυβο 
όταν αναμιγνύει�

Η σίτα δεν έχει 
τοποθετηθεί στο 
καπάκι της κανάτας�

Βεβαιωθείτε ότι η σίτα έχει τοποθετηθεί στο 
καπάκι της κανάτας�



- 27 -

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση
Το νερό στη 
δεξαμενή έχει ένα 
ασυνήθιστο 
χρώμα όταν το 
χύνετε από τη 
δεξαμενή νερού ή 
όταν εισέρχεται 
στην κανάτα κατά 
τη διαδικασία 
μαγειρέματος 
στον ατμό, ή το 
νερό στη 
δεξαμενή νερού 
έχει μια 
δυσάρεστη 
μυρωδιά�

Κατά τη διάρκεια 
των χρήσεων, έχουν 
εισέλθει 
υπολείμματα 
τροφών στη 
δεξαμενή νερού�

Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού σύμφωνα με 
τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο 
‘Καθαρισμός και συντήρηση’, ενότητα 
‘Καθαρισμός της δεξαμενής’� Χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες� 
Βεβαιώνεστε ότι δεν παραγεμίζετε τη 
δεξαμενή νερού (μέγ� 200ml) και ότι δεν 
παραγεμίζετε την κανάτα με τροφές (μην 
γεμίζετε την κανάτα πάνω από το άνω άκρο 
των πράσινων λεπίδων)� Μην μαγειρεύετε 
στον ατμό τα ίδια υλικά για περισσότερο από 
20 λεπτά και μην τοποθετείτε νερό για 
μαγείρεμα στον ατμό απευθείας στην κανάτα� 
Βεβαιώνεστε πάντα ότι η βαλβίδα είναι 
στερεωμένη στο καπάκι�

Από τη δεξαμενή 
νερού αναδίδεται 
μια μυρωδιά 
καμένου�

Υπολείμματα 
τροφών έχουν 
εισέλθει στη 
δεξαμενή νερού 
κατά τη διάρκεια της 
χρήσης και έχουν 
κολλήσει στο 
θερμαντικό στοιχείο�

Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού σύμφωνα με 
τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο 
‘Καθαρισμός και συντήρηση’, ενότητα 
‘Καθαρισμός της δεξαμενής’� Χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες� 
Βεβαιώνεστε ότι δεν παραγεμίζετε τη 
δεξαμενή νερού (μέγ� 200ml) και ότι δεν 
παραγεμίζετε την κανάτα με τροφές (μην 
γεμίζετε την κανάτα πάνω από το άνω άκρο 
των πράσινων λεπίδων)� Μην μαγειρεύετε 
στον ατμό τα ίδια υλικά για περισσότερο από 
20 λεπτά και μην τοποθετείτε νερό για 
μαγείρεμα στον ατμό απευθείας στην κανάτα� 
Βεβαιώνεστε πάντα ότι η βαλβίδα είναι 
στερεωμένη στο καπάκι�

Υπάρχουν 
σκούρες κηλίδες 
στη βρεφική 
τροφή ή το νερό 
στην κανάτα έχει 
ασυνήθιστο 
χρώμα�

Υπολείμματα 
τροφών έχουν 
εισέλθει στη 
δεξαμενή νερού 
κατά τη διάρκεια της 
χρήσης και έχουν 
κολλήσει στο 
θερμαντικό στοιχείο� 
Στην περίπτωση 
αυτή, αυτά τα 
υπολείμματα 
φαγητού ενδέχεται 
να εισέλθουν στην 
κανάτα κατά τη 
διάρκεια του 
μαγειρέματος στον 
ατμό�

Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού σύμφωνα με 
τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο 
‘Καθαρισμός και συντήρηση’, ενότητα 
‘Καθαρισμός της δεξαμενής’� Χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες� 
Βεβαιώνεστε ότι δεν παραγεμίζετε τη 
δεξαμενή νερού (μέγ� 200ml) και ότι δεν 
παραγεμίζετε την κανάτα με τροφές (μην 
γεμίζετε την κανάτα πάνω από το άνω άκρο 
των πράσινων λεπίδων)� Μην μαγειρεύετε 
στον ατμό τα ίδια υλικά για περισσότερο από 
20 λεπτά και μην τοποθετείτε νερό για 
μαγείρεμα στον ατμό απευθείας στην κανάτα� 
Βεβαιώνεστε πάντα ότι η βαλβίδα είναι 
στερεωμένη στο καπάκι�
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