
Εγχειρίδιο χρήσης

SCF883, SCF885



Περιεχόμενα

Σημαντικό! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Συστήματα ασφαλείας �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) �������������������������������������������������������������������������������������� 9

Εισαγωγή ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

Γενική περιγραφή ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Πριν την πρώτη χρήση �������������������������������������������������������������������������������������������������� 11

Χρήση της συσκευής������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12
Γέμισμα του δοχείου νερού ���������������������������������������������������������������������������������������������13
Μαγείρεμα στον ατμό ������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Ανάμειξη μετά το μαγείρεμα στον ατμό����������������������������������������������������������������������18
Ανάμειξη χωρίς μαγείρεμα στον ατμό �������������������������������������������������������������������������20
Ξαναζέσταμα �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Απόψυξη �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26

Υλικά και χρόνος μαγειρέματος στον ατμό ������������������������������������������������������������� 28

Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων ���������������������������������������������������������������������������� 29
Καθαρισμός �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
Αφαίρεση αλάτων από το δοχείο νερού ���������������������������������������������������������������������31

Αποθήκευση �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32

Ανακύκλωση �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32

Υποστήριξη ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32

Αντιμετώπιση προβλημάτων �������������������������������������������������������������������������������������� 33

Τεχνικές προδιαγραφές ������������������������������������������������������������������������������������������������� 38



- 3 -

Σημαντικό!

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

Κίνδυνος
 - Μην βυθίζετε ποτέ την κύρια μονάδα σε νερό ή σε 

οποιοδήποτε άλλο υγρό� Μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης�
Προειδοποίηση
 - Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί 

στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή�
 - Αν το φις, το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η συσκευή έχουν 

υποστεί βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή� Αν το 
καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από τη Philips, από ένα κέντρο τεχνικής 
εξυπηρέτησης 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�

 - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή 
(συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ)� 

 - Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά� 
Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά 
(συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ)�

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

 - Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ειδικά όταν η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη στην πρίζα� Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές�

 - Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις αιχμηρές λεπίδες, 
όταν αδειάζετε την κανάτα και κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού�
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 - Αν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από 
την πρίζα πριν απομακρύνετε τα υλικά που μπλοκάρουν τις 
λεπίδες�

 - Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά 
το μαγείρεμα στον ατμό (ειδικά οι επιφάνειες με αυτό το 
σύμβολο " ") και μπορεί να προκληθούν εγκαύματα αν την 
αγγίξετε� Να σηκώνετε την κανάτα μόνο από τη λαβή της�

 - Όταν μαγειρεύετε στον ατμό και όταν σηκώνετε το καπάκι, 
από την κανάτα βγαίνει καυτός ατμός�

 - Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τον καυτό ατμό που βγαίνει 
από το δοχείο νερού όταν ανοίγετε το καπάκι του�

 - Όταν ο κύκλος μαγειρέματος στον ατμό ολοκληρωθεί, θα 
συνεχίσει να βγαίνει για λίγη ώρα καυτός ατμός από την έξοδο 
ατμού στο καπάκι του δοχείου νερού και την οπή ατμού στην 
κανάτα� Να είστε προσεκτικοί όταν σηκώνετε την κανάτα από 
την κύρια μονάδα�

 - Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, ενδέχεται να 
διαφύγει καυτός ατμός από την άκρη του καπακιού του 
δοχείου νερού� Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Αντιμετώπιση 
προβλημάτων" για την πρόληψη ή την επίλυση αυτού του 
ζητήματος�

 - Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ρίχνετε καυτό υγρό στην 
κανάτα, καθώς το υγρό μπορεί να σας πιτσιλίσει�

 - Να τοποθετείτε πάντα το αλεσμένο φαγητό στο δοχείο 
φύλαξης, αν θέλετε να το ξαναζεστάνετε ή να το αποψύξετε με 
αυτήν τη συσκευή�

 - Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για να ψιλοκόψετε 
σκληρά και κολλώδη υλικά�

 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χλωρίνη ή χημικά αποστειρωτικά 
διαλύματα/ταμπλέτες στη συσκευή�

 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, 
διαβρωτικά καθαριστικά ή υγρά, όπως πετρέλαιο, ασετόν ή 
οινόπνευμα, για να καθαρίσετε τη συσκευή�
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 - Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει για 10 λεπτά μετά από 
έναν κύκλο μαγειρέματος στον ατμό, πριν ξεκινήσετε ξανά τη 
χρήση ατμού�

 - Μην λειτουργείτε τη συσκευή στην ανάμειξη για περισσότερο 
από 30 δευτερόλεπτα χωρίς διακοπή� Αν δεν έχετε 
ολοκληρώσει την ανάμειξη μετά από 30 δευτερόλεπτα, 
αφήστε το κουμπί για να διακόψετε τη λειτουργία και 
περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα πριν συνεχίσετε� Αν η κύρια 
μονάδα ζεσταθεί πολύ, αφήστε τη να κρυώσει για λίγα λεπτά 
πριν συνεχίσετε τη χρήση της�

 - Μην τοποθετείτε ποτέ νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στην 
κανάτα για μαγείρεμα στον ατμό, ώστε να αποφύγετε την 
πρόκληση βλάβης στη συσκευή�

 - Να αφαιρείτε πάντα το καπάκι του δοχείου φύλαξης πριν 
χρησιμοποιήσετε το δοχείο για να ζεσταίνετε φαγητό στο 
φούρνο μικροκυμάτων�

Προσοχή
 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους 

κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς� Αν 
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 καίει ακόμα�

 - Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την 
αποσυνδέετε από το ρεύμα αν την αφήσετε αφύλακτη, καθώς 
και πριν τη συναρμολογήσετε, την αποσυναρμολογήσετε, 
πριν αλλάξετε αξεσουάρ, την καθαρίσετε και πριν πλησιάσετε 
μέρη που κινούνται κατά τη χρήση�

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

 - Να γυρνάτε πάντα το διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης 
(OFF) μετά το μαγείρεμα στον ατμό, το ξαναζέσταμα ή την 
απόψυξη�
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 - Μην τοποθετείτε ποτέ την κανάτα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος 
της συσκευής (εκτός από τα δοχεία φύλαξης) σε φούρνο 
μικροκυμάτων, καθώς τα μεταλλικά μέρη της λαβής της 
κανάτας και η μονάδα λεπίδων δεν είναι κατάλληλα για τέτοια 
χρήση�

 - Μην αποστειρώνετε ποτέ την κανάτα ή οποιοδήποτε άλλο 
εξάρτημα της συσκευής (εκτός από τα δοχεία φύλαξης) σε 
αποστειρωτή ή φούρνο μικροκυμάτων, καθώς τα μεταλλικά 
μέρη της λαβής της κανάτας και η μονάδα λεπίδων δεν είναι 
κατάλληλα για τέτοια χρήση�

 - Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο� Αν η 
συσκευή χρησιμοποιηθεί με μη ενδεδειγμένο τρόπο ή για 
επαγγελματικούς ή ημι-επαγγελματικούς σκοπούς ή αν δεν 
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου 
χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και η Philips θα 
αποποιηθεί οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα 
προκληθούν�

 - Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη 
επιφάνεια� Κατά τη χρήση της, η συσκευή παράγει καυτό ατμό� 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από 
τη συσκευή, ώστε να μην προκληθεί ζημιά σε ντουλάπια ή 
άλλα αντικείμενα�

 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω ή 
έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη� Απευθυνθείτε σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Philips 
για την επισκευή�

 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη λειτουργία ατμού χωρίς νερό 
στο δοχείο νερού�

 - Βεβαιωθείτε ότι το νερό στο δοχείο δεν υπερβαίνει την 
ένδειξη στάθμης νερού MAX στο πλάι του δοχείου νερού 
(250 ml) ή την ένδειξη στάθμης νερού MAX στο δοχείο νερού�
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 - Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου νερού είναι σωστά 
ασφαλισμένο πριν τοποθετήσετε την κανάτα στην κύρια 
μονάδα�

 - Όταν πρόκειται να μαγειρέψετε υλικά στον ατμό, 
βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε γεμίσει την κανάτα 
πέρα από το επάνω μέρος του πλαστικού 
τμήματος της μονάδας λεπίδων�

 - Όταν αναμιγνύετε υγρά, μην υπερβαίνετε 
τη μέγιστη ένδειξη πλήρωσης MAX που 
υποδεικνύεται στην κανάτα (720 ml)�

 - Μην ανασηκώνετε και μην μετακινείτε τη 
συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία�

 - Μην εισαγάγετε κανενός είδους αντικείμενο στην έξοδο ατμού 
στο καπάκι του δοχείου νερού ή στην είσοδο ατμού στο 
καπάκι της κανάτας�

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

 - Να ελέγχετε πάντα ότι το καπάκι της κανάτας έχει κρυώσει 
μετά το μαγείρεμα στον ατμό, πριν το ανοίξετε για να 
προσθέσετε περισσότερα υλικά για ανάμειξη�

 - Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία το τροφοδοτικό αυτής 
της συσκευής μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής 
(π�χ� χρονοδιακόπτη) ή μην το συνδέετε ποτέ σε κύκλωμα που 
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά�

 - Να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του μαγειρεμένου 
φαγητού στον καρπό του χεριού σας, για να βεβαιωθείτε ότι 
είναι ασφαλές για το μωρό σας�

 - Να ελέγχετε πάντα την υφή του φαγητού για το μωρό σας� Για 
οδηγίες σχετικά με το ποια είναι η κατάλληλη υφή φαγητού 
για κάθε ηλικία, ανατρέξτε στις επαγγελματικές συμβουλές 
απογαλακτισμού που αποστέλλονται με αυτήν τη συσκευή ή 
απευθυνθείτε σε γιατρό ή σύμβουλο� 

MAX.

MAX.



- 8 -

 - Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη σπάτουλα για να 
βγάλετε το φαγητό από την κανάτα�

 - Η τακτική αφαίρεση των αλάτων αποτρέπει βλάβη στη 
συσκευή�

 - Το δοχείο φύλαξης που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή δεν 
αποτελεί σκεύος για το τάισμα των παιδιών� Μην ταΐζετε τα 
παιδιά απευθείας από το δοχείο φύλαξης�

 - Πριν από τη χρήση του δοχείου φύλαξης, καθαρίστε 
το σχολαστικά και κατόπιν αποστειρώστε το με έναν 
αποστειρωτή της Philips Avent ή τοποθετήστε το δοχείο 
φύλαξης σε βραστό νερό για 5 λεπτά� Με αυτόν τον τρόπο, 
διασφαλίζετε την υγιεινή� Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό 
νερό στο σκεύος κατά τη χρήση βραστού νερού για την 
αποστείρωση του δοχείου φύλαξης και ότι το δοχείο δεν 
έρχεται σε επαφή με το σκεύος για πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ώστε να αποφευχθεί η παραμόρφωση λόγω 
θερμότητας�

 - Φροντίστε η ποσότητα του φαγητού μέσα στο δοχείο φύλαξης 
να μην υπερβαίνει τη μέγιστη ένδειξη που επισημαίνεται στο 
πλάι του δοχείου� Διαφορετικά, μπορεί να διαρρεύσει φαγητό 
από το δοχείο�

 - Όταν ξαναζεσταίνετε ή ξεπαγώνετε φαγητό, βεβαιωθείτε ότι 
το καπάκι του δοχείου φύλαξης έχει κλείσει καλά πριν το 
τοποθετήσετε στην κανάτα� Διαφορετικά, το δοχείο μπορεί να 
παρουσιάσει διαρροή όταν το αφαιρέσετε από την κανάτα�

 - Η χρήση του φούρνου μικροκυμάτων για το ζέσταμα του 
φαγητού με το παρεχόμενο δοχείο φύλαξης μπορεί να 
παραγάγει τοπικά υψηλές θερμοκρασίες στο φαγητό και 
ενδέχεται να επηρεάσει τη θρεπτική του αξία� Ανακατεύετε 
πάντα το ζεσταμένο φαγητό για να διασφαλίσετε την 
ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και ελέγχετε τη 
θερμοκρασία πριν το σερβίρετε�
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 - Αν χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων που διαθέτει 
λειτουργία γκριλ, μην επιλέγετε αυτήν τη λειτουργία για 
να ξαναζεσταίνετε ή να αποψύξετε φαγητό με τα δοχεία 
φύλαξης� Αν χρησιμοποιήσατε μόλις τη λειτουργία γκριλ, 
περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος μικροκυμάτων 
προτού τοποθετήσετε σε αυτόν τα δοχεία φύλαξης, καθώς η 
υπολειπόμενη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα 
δοχεία φύλαξης�

Συστήματα ασφαλείας
Για τη δική σας ασφάλεια κατά τη διάρκεια της χρήσης, αυτή η συσκευή διαθέτει ένα 
ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας� Αυτή η συσκευή θα λειτουργήσει μόνο όταν όλα 
τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά� Η σωστή συναρμολόγηση όλων των 
εξαρτημάτων θα αφοπλίσει το ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας�
Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσης μια λειτουργία διακοπής για ασφάλεια από 
υπερθέρμανση� Η υπερθέρμανση μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο κύκλων μαγειρέματος στον ατμό είναι πολύ μικρό� 
Αν η λειτουργία διακοπής ασφαλείας από υπερθέρμανση της συσκευής ενεργοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια ενός κύκλου μαγειρέματος στον ατμό, γυρίστε το διακόπτη στη θέση 
απενεργοποίησης (OFF) και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για μερικά λεπτά� Μετά από 
αυτήν την ενέργεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά 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 ήλθατε στη Philips Avent! Για να επωφεληθείτε 
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips Avent, δηλώστε το προϊόν σας στη 
διεύθυνση www.philips.com/welcome�
Αυτός ο παρασκευαστής υγιεινής βρεφικής τροφής 4 σε 1 βοηθά όλους τους γονείς στην 
προετοιμασία θρεπτικών γευμάτων για τα μωρά τους με λειτουργίες μαγειρέματος στον 
ατμό και ανάμειξης σε μία μόνο συσκευή� Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τον 
παρασκευαστή βρεφικής τροφής για να ξεπαγώσετε και να ζεστάνετε βρεφική τροφή�
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Επισκόπηση προϊόντος
A Κούμπωμα καπακιού K Ενδείξεις στάθμης νερού
B Υποδοχή σύνδεσης στο καπάκι 

κανάτας
L Ένδειξη στάθμης νερού MAX

C Καπάκι κανάτας M Δοχείο νερού (μη αποσπώμενο)
D Δακτύλιος σφράγισης N Μπόιλερ
E Πείρος ασφάλισης O Κύρια μονάδα
F Σουρωτήρι P Διακόπτης
G Μονάδα λεπίδων Q Κουμπί ανάμειξης
H Εξάρτημα συγκράτησης μονάδας 

λεπίδων
R Καλώδιο ρεύματος

I Κανάτα S Περιοχή ασφάλισης στο δοχείο νερού
J Καπάκι δοχείου νερού

Επισκόπηση χειριστηρίων

T Ρύθμιση απόψυξης V Ρύθμιση για ξαναζέσταμα για το δοχείο 
φύλαξης των 120 ml

U Ρύθμιση για ξαναζέσταμα για το 
δοχείο φύλαξης των 240 ml W Λυχνία μαγειρέματος στον ατμό

Αξεσουάρ
X Δοχείο φύλαξης Z Σπάτουλα
Y Καπάκι δοχείου φύλαξης

Πριν την πρώτη χρήση

1 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή.
2 Καθαρίστε πολύ καλά όλα τα εξαρτήματα πριν από την πρώτη χρήση. Ανατρέξτε 

στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων".
3 Συνιστούμε την εκτέλεση ενός κύκλου μαγειρέματος στον ατμό με άδεια κανάτα 

πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής. Ανατρέξτε στα κεφάλαια "Γέμισμα του 
δοχείου νερού" και "Μαγείρεμα στον ατμό".
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Χρήση της συσκευής

Προσοχή

• Να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του μαγειρεμένου φαγητού στον καρπό του 
χεριού σας, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές για το μωρό σας�

Αυτή η συσκευή προορίζεται για μαγείρεμα στον ατμό φρέσκων, στερεών υλικών και για 
ανάμειξή τους στην υφή της επιλογής σας� Ανατρέξτε στο συνοδευτικό βιβλίο συνταγών 
για να βρείτε μερικές νόστιμες και θρεπτικές ιδέες για συνταγές� Η συσκευή μπορεί, επίσης, 
να χρησιμοποιηθεί μόνο για μαγείρεμα στον ατμό ή μόνο για ανάμειξη� Για την ανάμειξη, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ανάμειξη χωρίς μαγείρεμα στον ατμό"�
Αυτή η συσκευή μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για να αποψύξετε ή να ξαναζεστάνετε 
μαγειρεμένο φαγητό που έχετε αποθηκεύσει στα ειδικά σχεδιασμένα δοχεία φύλαξης� 
Χρησιμοποιείτε πάντα αυτά τα δοχεία φύλαξης για να αποψύξετε ή να ξαναζεστάνετε 
αλεσμένη τροφή� Αν αποψύξετε ή ξαναζεστάνετε φαγητό χωρίς τα δοχεία φύλαξης, τότε το 
φαγητό θα πέσει μέσα από το σουρωτήρι στο καπάκι της κανάτας�
Μην τοποθετείτε ποτέ την κανάτα με αλεσμένη τροφή μέσα στη θέση μαγειρέματος στον 
ατμό στην κύρια μονάδα�
Μην μαγειρεύετε ποτέ στον ατμό την ίδια παρτίδα ωμών υλικών για περισσότερο από 30 
λεπτά ή πάνω από μία φορά�

Αυτή η συσκευή ΔΕΝ προορίζεται για τους ακόλουθους σκοπούς.
 - Μαγείρεμα στον ατμό κατεψυγμένων ωμών υλικών
 - Μαγείρεμα στον ατμό ήδη αλεσμένων τροφών χωρίς το δοχείο φύλαξης
 - Μαγείρεμα των ίδιων υλικών στον ατμό για πάνω από 30 λεπτά
 - Μαγείρεμα ρυζιού και ζυμαρικών
 - Ανάμειξη πρώτα και μετά μαγείρεμα στον ατμό
 - Ζέσταμα ή ξαναζέσταμα υγρών, όπως σούπες, σάλτσες ή νερό
 - Διατήρηση των τροφίμων ζεστών για αρκετές ώρες
 - Κοπή σκληρών υλικών (π�χ� παγάκια ή κύβοι ζάχαρης) ή υλικών που κολλούν στα 

τοιχώματα (π�χ� τυρί)
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Γέμισμα του δοχείου νερού

Σημείωση

• Βεβαιωθείτε ότι το νερό στο δοχείο δεν υπερβαίνει την ένδειξη στάθμης νερού MAX 
στο πλάι του δοχείου νερού (250 ml) ή την ένδειξη στάθμης νερού MAX στο δοχείο 
νερού�

• Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μαλακό ή αποσταγμένο νερό, καθώς τα μεταλλικά 
στοιχεία στο μεταλλικό νερό ή στο νερό βρύσης προκαλούν πιο γρήγορη 
συσσώρευση αλάτων μέσα στο δοχείο νερού�

• Εκτός από τα υλικά που χρειάζονται για την αφαίρεση των αλάτων, μην τοποθετείτε 
ποτέ άλλα υγρά εκτός από νερό στο δοχείο νερού�

1 Γυρίστε το καπάκι του δοχείου νερού προς τα αριστερά για να ανοίξετε το δοχείο 
νερού, ακολουθήστε τις ενδείξεις στάθμης νερού στο δοχείο νερού και γεμίστε με 
νερό μέχρι την απαιτούμενη στάθμη σύμφωνα με το κεφάλαιο "Υλικά και χρόνος 
μαγειρέματος στον ατμό" στο εγχειρίδιο χρήσης ή στο συνοδευτικό βιβλίο 
συνταγών.

12

 
2 Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο νερού και γυρίστε το δεξιόστροφα για να 

ασφαλίσει καλά στη θέση του.

 » Όταν το καπάκι του δοχείου νερού είναι σωστά ασφαλισμένο στη θέση του, το 
εικονίδιο  στο καπάκι του δοχείου νερού θα ευθυγραμμίζεται με το εικονίδιο  
πάνω στο δοχείο νερού�

Σημείωση

•  Ελέγχετε πάντα ότι έχετε ασφαλίσει το καπάκι του δοχείου νερού πριν θέσετε σε 
λειτουργία τη συσκευή�
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Μαγείρεμα στον ατμό

Προσοχή

• Ο καυτός ατμός ή το καυτό νερό μπορεί να κάψει τα δάκτυλά σας� Μην αγγίζετε και 
μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να αγγίζουν τα καυτά μέρη της συσκευής ή τον ατμό 
που εξέρχεται από το επάνω μέρος της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 
εγκαύματα�

Σημείωση

• Πρέπει πάντα να αποψύχετε τα ωμά υλικά πριν τα τοποθετήσετε στην κανάτα για 
μαγείρεμα στον ατμό� Απομακρύνετε το περίσσιο νερό από τα αποψυγμένα υλικά 
πριν τα τοποθετήσετε στην κανάτα�

• Μην γεμίζετε πέρα από το επάνω άκρο του πλαστικού τμήματος της μονάδας 
λεπίδων κατά την προσθήκη υλικών�

• Μην τοποθετείτε ποτέ νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στην κανάτα για μαγείρεμα 
στον ατμό, ώστε να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή�

• Αν η κανάτα δεν έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση της, η συσκευή δεν ξεκινά τη 
διαδικασία μαγειρέματος στον ατμό�

• Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος σφράγισης έχει τοποθετηθεί γύρω από το καπάκι της 
κανάτας πριν από το μαγείρεμα στον ατμό και ότι η επίπεδη πλευρά του δακτυλίου 
σφράγισης είναι στραμμένη προς τα έξω�

1 Πιέστε το κούμπωμα στο καπάκι προς τα αριστερά για να απασφαλίσετε το 
καπάκι από την κανάτα.
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2 Αν η μονάδα λεπίδων δεν είναι μέσα στην κανάτα, τοποθετήστε την στο εξάρτημα 
συγκράτησης μονάδας λεπίδων στην κανάτα.

3 Συνιστούμε να κόβετε τα στερεά υλικά σε μικρά κομμάτια (σε κύβους όχι 
μεγαλύτερους από 1 εκ.)�

4 Τοποθετήστε τα υλικά στην κανάτα. 

5 Πιέστε το σουρωτήρι στο καπάκι της κανάτας.

6 Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα και γυρίστε το δεξιόστροφα για να κλείσει 
καλά (εικ. l).

1
2
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Σημείωση

• Η κανάτα έχει εσοχές που βοηθούν στην ομαλή εισαγωγή των πείρων ασφάλισης 
και ασφαλίζουν το καπάκι στη θέση του� Βεβαιωθείτε ότι το κούμπωμα στο καπάκι 
εισέρχεται στη λαβή της κανάτας�

7 Αν δεν έχετε ακόμη γεμίσει το δοχείο νερού με νερό για το μαγείρεμα στον ατμό, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Γέμισμα του δοχείου νερού" και προσθέστε νερό στο 
δοχείο νερού πριν τοποθετήσετε την κανάτα στην κύρια μονάδα.

Σημείωση

• Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου νερού είναι σωστά ασφαλισμένο στη θέση του, 
πριν τοποθετήσετε την κανάτα στην κύρια μονάδα�

8 Αναποδογυρίστε την κανάτα με το καπάκι στο κάτω μέρος.

9 Ευθυγραμμίστε την υποδοχή σύνδεσης στο καπάκι της κανάτας με την περιοχή 
ασφάλισης πάνω στο δοχείο νερού και κατόπιν τοποθετήστε την κανάτα στην 
κύρια μονάδα με το καπάκι στο κάτω μέρος. Πιέστε την κανάτα προς τα κάτω για 
να ασφαλίσει καλά στην κύρια μονάδα και βεβαιωθείτε ότι η λαβή βρίσκεται στη 
δεξιά πλευρά.

10 Αν ο διακόπτης δεν βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (OFF), στρέψτε τον 
πρώτα στη θέση αυτή.
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11 Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
12 Γυρίστε το διακόπτη για να επιλέξετε το χρόνο μαγειρέματος στον ατμό 

που χρειάζεστε. Ανατρέξτε στον πίνακα του κεφαλαίου "Υλικά και χρόνος 
μαγειρέματος στον ατμό" και στο βιβλίο συνταγών για τον συνιστώμενο χρόνο 
μαγειρέματος στον ατμό. 

 » Η λυχνία μαγειρέματος στον ατμό  ανάβει με λευκό χρώμα υποδεικνύοντας 
ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία μαγειρέματος στον ατμό�

 » Όταν ο κύκλος μαγειρέματος στον ατμό ολοκληρωθεί, η συσκευή παράγει ένα 
ηχητικό σήμα και η λυχνία μαγειρέματος στον ατμό σβήνει�

13 Γυρίστε ξανά το διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης (OFF). Περιμένετε 2 λεπτά 
ή μέχρι να σταματήσει να εξέρχεται ατμός από το επάνω μέρος της συσκευής, 
πριν αφαιρέσετε την κανάτα. 

Προσοχή

• Αν σκοπεύετε να ξεκινήσετε έναν άλλο κύκλο μαγειρέματος στον ατμό, αφήστε 
τη συσκευή να κρυώσει για 10 λεπτά και αδειάστε τυχόν νερό που έχει απομείνει 
στο δοχείο νερού πριν γεμίσετε ξανά το δοχείο και ξεκινήσετε έναν νέο κύκλο 
μαγειρέματος στον ατμό�

14 Για να αλέσετε τα υλικά που έχετε μαγειρέψει στον ατμό, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
"Ανάμειξη μετά το μαγείρεμα στον ατμό".

15 Μπορεί να έχει απομείνει ακόμα λίγο νερό μέσα στο δοχείο νερού μετά από 
έναν κύκλο μαγειρέματος στον ατμό. Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε μέχρι 
η συσκευή να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και αδειάστε το υπολειπόμενο 
νερό από το δοχείο νερού. Για να αδειάσετε ή να καθαρίσετε το δοχείο νερού, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων".
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Ανάμειξη μετά το μαγείρεμα στον ατμό

Προσοχή

• Η κανάτα και το καπάκι ζεσταίνονται πολύ μετά από τον κύκλο μαγειρέματος στον 
ατμό� Κρατάτε την κανάτα μόνο από την ειδικά σχεδιασμένη αντιθερμική λαβή� 

• Ελέγχετε πάντα ότι το καπάκι της κανάτας έχει κλείσει σωστά και έχει ασφαλίσει στη 
θέση του, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία�

• Ελέγχετε πάντα ότι το καπάκι της κανάτας έχει κρυώσει μετά το μαγείρεμα στον ατμό, 
πριν το ανοίξετε για να προσθέσετε περισσότερα υλικά (μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα 
πέρα από το άνω άκρο του πλαστικού τμήματος της μονάδας λεπίδων) ή για να 
αφαιρέσετε το νερό που έχει απομείνει από την κανάτα�

• Αν έχετε προσθέσει επιπλέον υγρά, μην τοποθετείτε ποτέ την κανάτα στη θέση 
μαγειρέματος στον ατμό, καθώς το υγρό θα περάσει από το σουρωτήρι�

1 Από τη θέση μαγειρέματος στον ατμό, σηκώστε την κανάτα από τη λαβή 
και αναποδογυρίστε την. Ανακινήστε την κανάτα ώστε τα υλικά που έχουν 
μαγειρευτεί στον ατμό να μετακινηθούν στο κάτω μέρος της κανάτας, όπου 
βρίσκονται οι λεπίδες ανάμειξης.

2 Αν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε το καπάκι της κανάτας και προσθέστε επιπλέον 
υλικά για ανάμειξη (π.χ. νερό για πουρέ ή επιπλέον μαγειρεμένα υλικά, όπως ρύζι 
ή ζυμαρικά). Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα πριν αρχίσετε την ανάμειξη.
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3 Τοποθετήστε την κανάτα στην κύρια μονάδα με το καπάκι από πάνω, 
ευθυγραμμίστε το εικονίδιο  στην κανάτα με το εικονίδιο  στην κύρια μονάδα 
και γυρίστε την κανάτα δεξιόστροφα για να ασφαλίσει καλά στην κύρια μονάδα. 
Βεβαιωθείτε ότι η λαβή βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.

21

 » Όταν η κανάτα είναι σωστά ασφαλισμένη στην κύρια μονάδα, το εικονίδιο  
στην κανάτα θα είναι ευθυγραμμισμένο με το εικονίδιο  στην κύρια μονάδα�

4 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ανάμειξης για να αρχίσει η διαδικασία, μέχρι 
τα υλικά να αλεστούν στην υφή της επιλογής σας.

Προσοχή

• Μην λειτουργείτε τη συσκευή στην ανάμειξη για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα 
χωρίς διακοπή� Αν δεν έχετε ολοκληρώσει την ανάμειξη μετά από 30 δευτερόλεπτα, 
αφήστε το κουμπί για να διακόψετε τη λειτουργία και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα πριν 
συνεχίσετε� Αν η κύρια μονάδα ζεσταθεί πολύ, αφήστε τη να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν 
συνεχίσετε τη χρήση της�

5 Όταν ολοκληρώσετε την ανάμειξη, αφήστε το κουμπί ανάμειξης. 

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.
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Ανάμειξη χωρίς μαγείρεμα στον ατμό

Αυτή η συσκευή προορίζεται για τους ακόλουθους σκοπούς.
 - Πολτοποίηση μαγειρεμένων στον ατμό και μαγειρεμένων υλικών
 - Ανάμειξη υγρών και φρούτων

Προσοχή

• Η συσκευή δεν προορίζεται για την κοπή σκληρών υλικών (π�χ� παγάκια ή κύβοι 
ζάχαρης) ή υλικών που κολλούν στα τοιχώματα (π�χ� τυρί)�

• Αν έχετε προσθέσει υγρά στην κανάτα, μην τοποθετείτε ποτέ την κανάτα στη θέση 
μαγειρέματος στον ατμό, καθώς το υγρό θα περάσει από το σουρωτήρι�

Σημείωση

• Όταν αναμιγνύετε τα υλικά με υγρά, βεβαιωθείτε ότι δεν γεμίζετε την κανάτα πέρα 
από την ένδειξη στάθμης πλήρωσης MAX που υποδεικνύεται στην κανάτα�

• Μην γεμίζετε την κανάτα πέρα από το επάνω άκρο της γκρι μονάδας λεπίδων κατά 
την προσθήκη υλικών�

• Μην γεμίζετε πέρα από το επάνω άκρο του πλαστικού τμήματος της μονάδας 
λεπίδων κατά την προσθήκη υλικών�

• Αν τα υλικά κολλήσουν στα τοιχώματα της κανάτας ή αν τα αλεσμένα υλικά είναι 
ακόμη πολύ στερεά, αφήστε το κουμπί ανάμειξης, αφαιρέστε την κανάτα από την 
κύρια μονάδα και ξεκολλήστε τα με τη σπάτουλα ή προσθέστε λίγο υγρό (π�χ� πόσιμο 
νερό) μέχρι η αλεσμένη τροφή να έχει τη σωστή υφή για την ηλικία του μωρού σας� 
Κατά την προσθήκη υγρού στην κανάτα, μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα πέρα από την 
ένδειξη στάθμης πλήρωσης MAX που υποδεικνύεται στην κανάτα�

• Βεβαιωθείτε ότι η αλεσμένη βρεφική τροφή έχει τη σωστή υφή πριν τη σερβίρετε� 
Για οδηγίες σχετικά με το ποια είναι η κατάλληλη υφή φαγητού για κάθε ηλικία, 
ανατρέξτε στις επαγγελματικές συμβουλές απογαλακτισμού που αποστέλλονται με 
αυτήν τη συσκευή ή απευθυνθείτε σε γιατρό ή σύμβουλο�

• Μην επεξεργάζεστε μεγάλες ποσότητες στερεών υλικών ταυτόχρονα� Επεξεργαστείτε 
αυτά τα υλικά σε μικρότερες μερίδες για λεπτότερη υφή�

1 Τοποθετήστε τη μονάδα λεπίδων στο εξάρτημα συγκράτησης μονάδας λεπίδων 
στην κανάτα.

2 Κόψτε τα στερεά υλικά σε μικρά κομμάτια (σε κύβους όχι μεγαλύτερους από 1 
εκ.) πριν τα τοποθετήσετε στην κανάτα.



- 21 -

3 Τοποθετήστε τα υλικά στην κανάτα. 

4 Πιέστε το σουρωτήρι στο καπάκι της κανάτας.

5 Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα και γυρίστε το δεξιόστροφα για να κλείσει 
καλά.

1
2

Σημείωση

• Η κανάτα έχει εσοχές που βοηθούν στην ομαλή εισαγωγή των πείρων ασφάλισης 
και ασφαλίζουν το καπάκι στη θέση του� Βεβαιωθείτε ότι το κούμπωμα στο καπάκι 
εισέρχεται στη λαβή της κανάτας�
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6 Τοποθετήστε την κανάτα στην κύρια μονάδα με το καπάκι από πάνω, 
ευθυγραμμίστε το εικονίδιο  στην κανάτα με το εικονίδιο  στην κύρια μονάδα 
και γυρίστε την κανάτα δεξιόστροφα για να ασφαλίσει καλά στην κύρια μονάδα. 
Βεβαιωθείτε ότι η λαβή βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.

21

 » Όταν η κανάτα είναι σωστά ασφαλισμένη στην κύρια μονάδα, το εικονίδιο  
στην κανάτα θα είναι ευθυγραμμισμένο με το εικονίδιο  στην κύρια μονάδα�

7 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ανάμειξης για να αρχίσει η διαδικασία μέχρι τα 
υλικά να αναμιχθούν σωστά.

Προσοχή

• Μην λειτουργείτε τη συσκευή στην ανάμειξη για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα 
χωρίς διακοπή� Αν δεν έχετε ολοκληρώσει την ανάμειξη μετά από 30 δευτερόλεπτα, 
αφήστε το κουμπί για να διακόψετε τη λειτουργία και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα 
πριν συνεχίσετε� Αν η κύρια μονάδα ζεσταθεί πολύ, αφήστε τη να κρυώσει για λίγα 
λεπτά πριν συνεχίσετε τη χρήση της�

8 Όταν ολοκληρώσετε την ανάμειξη, αφήστε το κουμπί ανάμειξης. 

9 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
10 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.
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Ξαναζέσταμα
Μαζί με τη συσκευή παρέχεται ένα δοχείο φύλαξης 120 ml� Χρησιμοποιήστε το δοχείο 
φύλαξης για να ξαναζεστάνετε τη βρεφική τροφή που έχετε παρασκευάσει με τη συσκευή�

Σημείωση

• Τοποθετείτε πάντα το ήδη αλεσμένο φαγητό στο δοχείο φύλαξης για να το 
ξαναζεστάνετε� 

• Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος σφράγισης έχει τοποθετηθεί γύρω από το καπάκι 
της κανάτας πριν από το ξαναζέσταμα και ότι η επίπεδη πλευρά του δακτυλίου 
σφράγισης είναι στραμμένη προς τα έξω�

1 Ρίξτε 160 ml νερό μέσα στο δοχείο νερού (δηλαδή μέχρι την ένδειξη στάθμης 
νερού) για 10/15 λεπτά).

2 Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο νερού και γυρίστε το δεξιόστροφα για να 
ασφαλίσει καλά στη θέση του.

 » Όταν το καπάκι του δοχείου νερού έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση του, το 
εικονίδιο  στο καπάκι του δοχείου νερού θα ευθυγραμμίζεται με το εικονίδιο  
πάνω στο δοχείο νερού�

3 Αφαιρέστε τη μονάδα λεπίδων από την κανάτα.

4 Αναποδογυρίστε το δοχείο φύλαξης και τοποθετήστε το πάνω στο εξάρτημα 
συγκράτησης της μονάδας λεπίδων στην κανάτα.
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5 Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα και γυρίστε το δεξιόστροφα για να κλείσει 
καλά. 

1
2

Σημείωση

• Η κανάτα έχει εσοχές που βοηθούν στην ομαλή εισαγωγή των πείρων ασφάλισης 
και ασφαλίζουν το καπάκι στη θέση του� Βεβαιωθείτε ότι το κούμπωμα στο καπάκι 
εισέρχεται στη λαβή της κανάτας�

6 Αναποδογυρίστε την κανάτα με το καπάκι στο κάτω μέρος.

7 Ευθυγραμμίστε την υποδοχή σύνδεσης στο καπάκι της κανάτας στην περιοχή 
ασφάλισης πάνω στο δοχείο νερού και κατόπιν τοποθετήστε την κανάτα στην 
κύρια μονάδα με το καπάκι στο κάτω μέρος. Πιέστε την κανάτα προς τα κάτω για 
να ασφαλίσει καλά στην κύρια μονάδα και βεβαιωθείτε ότι η λαβή βρίσκεται στη 
δεξιά πλευρά.
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Σημείωση

• Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου νερού είναι σωστά ασφαλισμένο στη θέση του, 
πριν τοποθετήσετε την κανάτα στην κύρια μονάδα�

8 Αν ο διακόπτης δεν βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (OFF), στρέψτε τον 
πρώτα στη θέση αυτή.

9 Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
10 Γυρίστε το διακόπτη για να επιλέξετε τον κατάλληλο χρόνο ξαναζεστάματος για 

το δοχείο φύλαξης που είναι τοποθετημένο στην κανάτα. 

 » Επιλέξτε 15 λεπτά ( )�
 » Η λυχνία μαγειρέματος στον ατμό  ανάβει με λευκό χρώμα υποδεικνύοντας 

ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ξαναζεστάματος�
11 Όταν ο κύκλος ξαναζεστάματος ολοκληρωθεί, η συσκευή παράγει ένα ηχητικό 

σήμα και η λυχνία μαγειρέματος στον ατμό  σβήνει.
12 Γυρίστε ξανά το διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης (OFF). Περιμένετε 2 λεπτά 

ή μέχρι να σταματήσει να εξέρχεται ατμός από το επάνω μέρος της συσκευής, 
πριν αφαιρέσετε την κανάτα. 

13 Ανοίξτε το καπάκι της κανάτας και χρησιμοποιήστε το άγκιστρο στη σπάτουλα 
για να αφαιρέσετε το δοχείο φύλαξης.
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14 Μπορεί να έχει απομείνει ακόμα λίγο νερό μέσα στο δοχείο νερού μετά από έναν 
κύκλο ξαναζεστάματος. Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε μέχρι η συσκευή 
να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και αδειάστε το υπολειπόμενο νερό από το 
δοχείο νερού. Για να αδειάσετε ή να καθαρίσετε το δοχείο νερού, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο "Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων".

Απόψυξη
Αν έχετε χρησιμοποιήσει τα ειδικά δοχεία φύλαξης για να καταψύξετε αλεσμένη 
τροφή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ξεπαγώσετε εύκολα το 
κατεψυγμένο φαγητό.

Σημείωση

• Τοποθετείτε πάντα το ήδη αλεσμένο φαγητό στο δοχείο φύλαξης για να το 
ξεπαγώσετε�

• Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος σφράγισης έχει τοποθετηθεί γύρω από το καπάκι της 
κανάτας πριν από την απόψυξη και ότι η επίπεδη πλευρά του δακτυλίου σφράγισης 
είναι στραμμένη προς τα έξω�

1 Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης νερού MAX που 
υποδεικνύεται στο πλάι του δοχείου νερού ή την ένδειξη στάθμης νερού MAX 
στο δοχείο νερού.

2 Ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 8 στην ενότητα "Ξαναζέσταμα".
3 Γυρίστε το διακόπτη και επιλέξτε 30 λεπτά  � 

 » Η λυχνία μαγειρέματος στον ατμό  ανάβει με λευκό χρώμα υποδεικνύοντας 
ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία απόψυξης�

4 Όταν ο κύκλος απόψυξης ολοκληρωθεί, η συσκευή παράγει ένα ηχητικό σήμα και 
η λυχνία μαγειρέματος στον ατμό  σβήνει.
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5 Γυρίστε ξανά το διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης (OFF). Περιμένετε 2 λεπτά 
ή μέχρι να σταματήσει να εξέρχεται ατμός από το επάνω μέρος της συσκευής, 
πριν αφαιρέσετε την κανάτα. 

6 Ανοίξτε το καπάκι και χρησιμοποιήστε το άγκιστρο στη σπάτουλα για να 
αφαιρέσετε το δοχείο φύλαξης.

7 Μπορεί να έχει απομείνει ακόμα λίγο νερό μέσα στο δοχείο νερού μετά από 
έναν κύκλο απόψυξης. Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε μέχρι η συσκευή να 
έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και αδειάστε το υπολειπόμενο νερό από το 
δοχείο νερού. Για να αδειάσετε ή να καθαρίσετε το δοχείο νερού, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο "Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων".

Σημείωση

• Αποψύχετε μόνο την ίδια παρτίδα φαγητού μία φορά�
• Μετά την απόψυξη, συνιστούμε να εκτελείτε έναν κύκλο ξαναζεστάματος για να 

ζεστάνετε καλά το φαγητό�
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Υλικά και χρόνος μαγειρέματος στον ατμό

Είδος 
τροφίμου

Υλικό Χρόνος μαγειρέματος 
στον ατμό κατά 
προσέγγιση (λεπτά) *

Στάθμη νερού στο 
δοχείο νερού (ml)

Φρούτα Μήλο 15 160
Πορτοκάλι/μανταρίνι 15 160
Ροδάκινο 10 160
Αχλάδι 15 160
Ανανάς 20 200
Δαμάσκηνο 10 160
Φράουλα 15 160

Λαχανικά Σπαράγγι 15 160
Μπρόκολο 15 160
Καρότο 20 200
Κουνουπίδι 15 160
Σέλινο 15 160
Μελιτζάνα 15 160
Μάραθος 15 160
Φασολάκια 20 200
Πράσο 15 160
Κρεμμύδι 15 160
Αρακάς 15 160
Πιπεριά 15 160
Πατάτα 20 200
Κολοκύθα 15 160
Σπανάκι 15 160
Γογγύλι 15 160
Καλαμπόκι 15 160
Γλυκοπατάτα 15 160
Ντομάτα 15 160
Γογγύλια 15 160
Κολοκυθάκια 15 160

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

20 200

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

15 160

*  Ο χρόνος μαγειρέματος στον ατμό ενδέχεται να διαφέρει� Οι κατά προσέγγιση 
χρόνοι βασίζονται σε όλα τα υλικά που πρόκειται να κοπούν σε μικρούς κύβους, όχι 
μεγαλύτερους από 1 εκ� και συνολικού βάρους 250 γρ�
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Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων

Καθαρισμός

Προσοχή

• Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση�
• Μην βυθίζετε ποτέ την κύρια μονάδα σε νερό� Μην ξεπλένετε ποτέ την κύρια μονάδα 

με νερό βρύσης�
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χλωρίνη ή χημικά αποστειρωτικά διαλύματα/ταμπλέτες 

στη συσκευή�
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, διαβρωτικά καθαριστικά ή υγρά, 

όπως πετρέλαιο, ασετόν ή οινόπνευμα, για τον καθαρισμό της συσκευής�

Σημείωση

• Όλα τα εξαρτήματα της συσκευής, εκτός από την κύρια μονάδα, μπορούν επίσης να 
πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων�

• Τοποθετείτε πάντα το δακτύλιο σφράγισης γύρω από το καπάκι της κανάτας αφού το 
έχετε αφαιρέσει για καθαρισμό και φροντίστε ώστε η επίπεδη πλευρά του δακτυλίου 
σφράγισης να είναι στραμμένη προς τα έξω�

1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε την κανάτα από την κύρια 
μονάδα.

2 Πιέστε το κούμπωμα στο καπάκι προς τα αριστερά για να απασφαλίσετε το 
καπάκι από την κανάτα.
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3 Πιάστε την προεξοχή στο σουρωτήρι, τραβήξτε πρώτα τη μία πλευρά του πρώτα 
προς τα έξω και κατόπιν αφαιρέστε το σουρωτήρι από το καπάκι της κανάτας.

4 Αφαιρέστε το δακτύλιο σφράγισης από το καπάκι της κανάτας για καθαρισμό, 
όταν είναι απαραίτητο.

5 Αφαιρέστε τη μονάδα λεπίδων.

6 Καθαρίστε πολύ καλά τη μονάδα λεπίδων με νερό βρύσης αμέσως μετά τη 
χρήση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεπλύνει και το εσωτερικό του σωλήνα της μονάδας 
λεπίδων.

Προσοχή

• Να χειρίζεστε τη μονάδα λεπίδων πολύ προσεκτικά� Τα άκρα κοπής είναι πολύ 
αιχμηρά�

7 Γυρίστε το καπάκι του δοχείου νερού αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από το 
δοχείο νερού.

12
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8 Πλύνετε το καπάκι του δοχείου νερού με νερό βρύσης. 
9 Αδειάστε το νερό που απομένει από το δοχείο. Αν είναι απαραίτητο, ρίξτε φρέσκο 

νερό στο δοχείο νερού και ξεπλύνετέ το. Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη 
διαδικασία μέχρι το δοχείο νερού να είναι καθαρό.

 
10 Καθαρίστε όλα τα άλλα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε καυτό 

νερό και απορρυπαντικό αμέσως μετά τη χρήση.
11 Στεγνώστε την κύρια μονάδα και όλα τα εξαρτήματα μετά το πλύσιμο.

Αφαίρεση αλάτων από το δοχείο νερού
Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται η αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή κάθε 4 εβδομάδες� 
Για να μειώσετε τη συσσώρευση αλάτων, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μαλακό ή 
αποσταγμένο νερό για το μαγείρεμα στον ατμό, το ξαναζέσταμα ή την απόψυξη�
Για να αφαιρέσετε τα άλατα από τη συσκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες 
αφαίρεσης αλάτων�
1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2 Ανακατέψτε 80 ml λευκό ξύδι (6% οξικού οξέος) με 80 ml νερό. Διαφορετικά, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κιτρικό οξύ με ζεστό νερό για να αφαιρέσετε τα 
άλατα από το δοχείο νερού.

3 Προσθέστε το διάλυμα στο μπόιλερ μέσα στο δοχείο νερού.
4 Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο νερού και γυρίστε το δεξιόστροφα για να 

ασφαλίσει καλά στη θέση του.
5 Περιμένετε 6  ώρες/όλη τη νύχτα ή μέχρι να διαλυθούν όλα τα άλατα.
6 Αδειάστε το χρησιμοποιημένο διάλυμα από το δοχείο νερού. 

7 Αν τα άλατα δεν έχουν διαλυθεί εντελώς, επαναλάβετε τον κύκλο αφαίρεσης 
αλάτων από το βήμα 1 έως 6 σε αυτό το κεφάλαιο.



- 32 -

8 Ρίξτε φρέσκο νερό στο δοχείο νερού και ξεπλύνετέ το. Αν είναι απαραίτητο, 
επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι το δοχείο νερού να είναι καθαρό.

 
9 Ξεπλύνετε καλά το καπάκι του δοχείου νερού με νερό βρύσης.
10 Γεμίστε το δοχείο νερού με 200 ml νερό και αφήστε τη συσκευή να ολοκληρώσει 

έναν 20λεπτο κύκλο μαγειρέματος στον ατμό με άδεια κανάτα, πριν 
χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή με φαγητό.

Αποθήκευση

1 Αδειάστε το δοχείο νερού πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.

2 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά πριν αποθηκεύσετε 
τη συσκευή (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων").

3 Αποθηκεύστε τη συσκευή με τις λεπίδες μέσα στην κανάτα προς αποφυγή 
βλαβών.

4 Πρέπει πάντα να ελέγχετε ότι τα καπάκια του δοχείου νερού και της κανάτας είναι 
σωστά ασφαλισμένα στη θέση τους για αποθήκευση.

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�

Υποστήριξη

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

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να 
αντιμετωπίσετε με τη συσκευή� Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω 
πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας�

Αιτία Πιθανή αιτία Λύση
Η συσκευή δεν 
λειτουργεί�

Αυτή η συσκευή 
διαθέτει κλείδωμα 
ασφαλείας� Αυτή 
η συσκευή δεν θα 
λειτουργήσει αν τα 
εξαρτήματα δεν έχουν 
συναρμολογηθεί σωστά 
στην κύρια μονάδα�

Συναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα 
σωστά� Πριν από το μαγείρεμα στον ατμό, 
η κανάτα πρέπει να είναι τοποθετημένη 
στην κύρια μονάδα κατακόρυφα, με το 
καπάκι της κανάτας στο κάτω μέρος� Πριν 
από την ανάμειξη, τοποθετήστε ξανά την 
κανάτα στην κύρια μονάδα με το καπάκι 
στο επάνω μέρος και ασφαλίστε την κανάτα 
στρέφοντάς την δεξιόστροφα�

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 
στην κύρια μονάδα�

Τοποθετήστε την κανάτα σωστά στην κύρια 
μονάδα με το καπάκι στο κάτω μέρος�

Έχετε ξεκινήσει 
έναν δεύτερο κύκλο 
μαγειρέματος στον 
ατμό αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση του 
πρώτου�

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε 
τη να κρυώσει για 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε 
έναν δεύτερο κύκλο μαγειρέματος στον 
ατμό�

Ο διακόπτης δεν έχει 
τοποθετηθεί στη θέση 
απενεργοποίησης (OFF) 
μετά την ολοκλήρωση 
του προηγούμενου 
κύκλου μαγειρέματος 
στον ατμό�

Γυρίστε πρώτα το διακόπτη στη θέση 
απενεργοποίησης (OFF) και έπειτα γυρίστε 
τον ξανά για να επιλέξετε το χρόνο 
λειτουργίας�

Το δοχείο νερού 
αναδίδει μια 
δυσάρεστη οσμή 
κατά τις πρώτες 
χρήσεις�

Δεν πλύνατε το δοχείο 
νερού πριν από τη 
χρήση�

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και 
αφαίρεση αλάτων" για να καθαρίσετε το 
δοχείο νερού και κατόπιν ολοκληρώστε έναν 
κύκλο μαγειρέματος στον ατμό με άδεια 
κανάτα�
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Η συσκευή δεν 
παράγει ατμό�

Δεν έχετε προσθέσει 
νερό στο δοχείο νερού�

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε 
την από την πρίζα και προσθέστε νερό στο 
δοχείο νερού�

Υπάρχει μεγάλη 
συσσώρευση αλάτων 
στο δοχείο νερού�

Αφαιρέστε τα άλατα από το δοχείο νερού� 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Αφαίρεση 
αλάτων", στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και 
αφαίρεση αλάτων"�

Ο ατμός εξέρχεται 
από το δοχείο 
νερού�

Το καπάκι του δοχείου 
νερού δεν έχει κλείσει 
σωστά�

Κλείστε σωστά το καπάκι του δοχείου νερού� 
Βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο  στο καπάκι 
του δοχείου νερού είναι ευθυγραμμισμένο 
με το εικονίδιο  πάνω στο δοχείο νερού�

Η κανάτα δεν έχει 
συναρμολογηθεί σωστά 
στην κύρια μονάδα�

Τοποθετήστε την κανάτα σωστά στην κύρια 
μονάδα�

Η έξοδος ατμού στο 
καπάκι του δοχείου 
νερού έχει φράξει 
από ακαθαρσίες ή 
συσσώρευση αλάτων�

Καθαρίστε την έξοδο ατμού στο καπάκι του 
δοχείου νερού�

Η είσοδος ατμού στο 
καπάκι της κανάτας έχει 
φράξει από ακαθαρσίες�

Καθαρίστε την είσοδο ατμού στο καπάκι της 
κανάτας�

Τα υλικά δεν έχουν 
ζεσταθεί πλήρως�

Τα κομμάτια στην 
κανάτα είναι πολύ 
μεγάλα�

Κόψτε τα υλικά σε μικρότερα κομμάτια (σε 
κύβους όχι μεγαλύτερους από 1 εκ�)�

Υπάρχει υπερβολική 
ποσότητα υλικών μέσα 
στην κανάτα�

Μειώστε την ποσότητα των υλικών στην 
κανάτα�

Υπάρχει πολύ μεγάλη ή 
πολύ μικρή ποσότητα 
νερού στο δοχείο νερού�

Προσθέστε τη σωστή ποσότητα νερού 
σύμφωνα με το χρόνο μαγειρέματος στον 
ατμό� Ανατρέξτε στο βιβλίο συνταγών ή/
και στον πίνακα του κεφαλαίου "Υλικά και 
χρόνος μαγειρέματος στον ατμό" για να 
βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τη σωστή 
ποσότητα νερού, σύμφωνα με το χρόνο 
μαγειρέματος στον ατμό για τα υλικά που 
θέλετε να μαγειρέψετε στον ατμό ή τη 
συνταγή που θέλετε να ετοιμάσετε�

Ο χρόνος μαγειρέματος 
στον ατμό είναι πολύ 
σύντομος�

Επιλέξτε μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος 
στον ατμό (30 λεπτά το μέγιστο)�
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Η κανάτα δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά 
στην κύρια μονάδα�

Τοποθετήστε την κανάτα σωστά στην κύρια 
μονάδα με το καπάκι στο κάτω μέρος�

Υπάρχει μεγάλη 
συσσώρευση αλάτων 
στο δοχείο νερού�

Αφαιρέστε τα άλατα από το δοχείο νερού� 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Αφαίρεση 
αλάτων", στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και 
αφαίρεση αλάτων"�

Το καπάκι 
της κανάτας 
παρουσιάζει 
διαρροές�

Υπάρχει υπερβολική 
ποσότητα υλικών μέσα 
στην κανάτα�

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και 
επεξεργαστείτε μικρότερη ποσότητα�

Το καπάκι της κανάτας 
δεν είναι ασφαλισμένο 
σωστά πάνω στην 
κανάτα�

Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα και 
γυρίστε το δεξιόστροφα για να κλείσει καλά�

Ο δακτύλιος σφράγισης 
γύρω από το καπάκι 
της κανάτας δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά ή 
δεν έχει τοποθετηθεί 
καθόλου� 

Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος σφράγισης έχει 
τοποθετηθεί σωστά γύρω από το καπάκι της 
κανάτας, με την επίπεδη πλευρά στραμμένη 
προς τα έξω�

Η λειτουργία 
ανάμειξης δεν 
λειτουργεί�

Υπάρχει υπερβολική 
ποσότητα υλικών μέσα 
στην κανάτα�

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και 
επεξεργαστείτε μικρότερη ποσότητα� Τα 
ωμά υλικά στην κανάτα δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν σε ποσότητα το πάνω μέρος 
της μονάδας λεπίδων�

Η κανάτα δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά 
στην κύρια μονάδα�

Τοποθετήστε την κανάτα στην κύρια μονάδα 
με το καπάκι από πάνω, ευθυγραμμίστε το 
εικονίδιο  στην κανάτα με το εικονίδιο  
στην κύρια μονάδα και γυρίστε την κανάτα 
δεξιόστροφα για να ασφαλίσει καλά στην 
κύρια μονάδα�

Το καπάκι της κανάτας 
δεν είναι ασφαλισμένο 
σωστά πάνω στην 
κανάτα� 

Τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα και 
γυρίστε το δεξιόστροφα για να κλείσει καλά�
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Χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή για να αλέσετε 
κολλώδεις τροφές, 
όπως τυρί�

Ανατρέξτε στο βιβλίο συνταγών και 
χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα υλικά για 
ανάμειξη�

Χρησιμοποιείτε τη 
λειτουργία ανάμειξης 
για περισσότερο από 
30 δευτερόλεπτα χωρίς 
διακοπή�

Διακόψετε την ανάμειξη, αφήστε τη συσκευή 
να κρυώσει για λίγα δευτερόλεπτα και 
έπειτα ξεκινήστε την ανάμειξη ξανά�

Η συσκευή κάνει 
πολύ θόρυβο, 
αναδίδει μια 
δυσάρεστη οσμή, 
καίει στο άγγιγμα, 
βγάζει καπνό κ�λπ�

Υπάρχει υπερβολική 
ποσότητα υλικών μέσα 
στην κανάτα�

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και 
επεξεργαστείτε μικρότερη ποσότητα�

Χρησιμοποιείτε τη 
λειτουργία ανάμειξης 
για μεγάλο χρονικό 
διάστημα�

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

Η συσκευή κάνει 
πολύ θόρυβο και 
δονείται κατά την 
ανάμειξη�

Το σουρωτήρι δεν έχει 
τοποθετηθεί στο καπάκι 
της κανάτας�

Βεβαιωθείτε ότι το σουρωτήρι έχει 
τοποθετηθεί στο καπάκι της κανάτας�

Η θερμοκρασία 
του αποψυγμένου 
φαγητού 
εξακολουθεί να 
είναι χαμηλή�

Υπάρχει υπερβολική 
ποσότητα φαγητού 
μέσα στο δοχείο 
φύλαξης�

Φροντίστε η ποσότητα του φαγητού μέσα 
στο δοχείο φύλαξης να μην υπερβαίνει τη 
μέγιστη ένδειξη που επισημαίνεται στο πλάι 
του δοχείου� 

Το φαγητό στο δοχείο 
φύλαξης είναι πολύ 
παχύρρευστο�

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 10 λεπτά 
και αποψύξτε ξανά�

Το δοχείο φύλαξης 
παρουσιάζει 
διαρροές κατά 
το ξαναζέσταμα/
απόψυξη�

Το καπάκι του δοχείου 
φύλαξης δεν έχει κλείσει 
σωστά�

Πριν τοποθετήσετε το δοχείο φύλαξης μέσα 
στην κανάτα για ξαναζέσταμα/απόψυξη, 
βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει κλείσει 
σωστά�



- 37 -

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

Κατά τη διάρκεια των 
χρήσεων, έχουν εισέλθει 
υπολείμματα τροφών 
στο δοχείο νερού�

Καθαρίστε το δοχείο νερού σύμφωνα με 
τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Καθαρισμός 
και αφαίρεση αλάτων"� Χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες� 
Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεχειλίζετε το δοχείο 
νερού με νερό (250 ml το μέγιστο) και ότι 
δεν παραγεμίζετε την κανάτα με φαγητό 
(μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα πέρα από 
το άνω άκρο του πλαστικού τμήματος της 
μονάδας λεπίδων)� Μην μαγειρεύετε στον 
ατμό τα ίδια υλικά για περισσότερο από 
30 λεπτά και μην προσθέτετε υγρό στην 
κανάτα για να μαγειρέψετε στον ατμό� 
Αφού έχετε τοποθετήσει υγρά στην κανάτα, 
μην βάζετε ποτέ την κανάτα στη θέση 
μαγειρέματος στον ατμό με το καπάκι στο 
κάτω μέρος�

Υπάρχουν λευκά 
στίγματα στο 
δοχείο νερού, στο 
καπάκι του δοχείου 
νερού, στην 
κανάτα, στο καπάκι 
της κανάτας και 
στο σουρωτήρι�

Υπάρχει συσσώρευση 
αλάτων σε αυτά τα 
εξαρτήματα�

Αυτό είναι φυσιολογικό� Αφαιρείτε τα 
άλατα ανά τακτά χρονικά διαστήματα� 
Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου νερού, 
την κανάτα, το καπάκι της κανάτας και το 
σουρωτήρι με ένα υγρό πανί� Αφαιρέστε τα 
άλατα από το δοχείο νερού� Ανατρέξτε στην 
ενότητα "Αφαίρεση αλάτων", στο κεφάλαιο 
"Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων"�

Οι επιφάνειες που 
έρχονται σε επαφή 
με τρόφιμα έχουν 
αποχρωματιστεί�

Οι χρωστικές ουσίες 
των τροφών μπορεί 
να αποχρωματίσουν 
τα εξαρτήματα που 
έρχονται σε επαφή με τα 
τρόφιμα�

Αυτό είναι φυσιολογικό� Όλα τα εξαρτήματα 
εξακολουθούν να είναι ασφαλή για χρήση 
και δεν αλλοιώνουν τα μαγειρεμένα φαγητά�

Η συσκευή 
ηχεί 5 φορές 
και η λυχνία 
μαγειρέματος στον 
ατμό αναβοσβήνει 
κατά το μαγείρεμα 
στον ατμό, το 
ξαναζέσταμα ή την 
απόψυξη�

Η κανάτα είναι εκτός 
θέσης ή έχει αφαιρεθεί 
από την κύρια μονάδα 
κατά τη διάρκεια της 
επεξεργασίας�

Γυρίστε το διακόπτη στη θέση 
απενεργοποίησης (OFF), ελέγξτε την 
ποσότητα νερού στο δοχείο νερού, 
τοποθετήστε σωστά την κανάτα στην κύρια 
μονάδα σωστά και επιλέξτε ξανά το χρόνο 
επεξεργασίας για να ξεκινήσετε από την 
αρχή�
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Το νερό στο δοχείο 
νερού δεν είναι αρκετό 
για τον επιλεγμένο 
χρόνο επεξεργασίας�

Γυρίστε το διακόπτη στη θέση 
απενεργοποίησης (OFF) και προσθέστε 
αρκετό νερό για τον επιλεγμένο χρόνο 
επεξεργασίας�

Υπάρχει μεγάλη 
συσσώρευση αλάτων 
στο δοχείο νερού�

Αφαιρέστε τα άλατα από το δοχείο νερού� 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Αφαίρεση 
αλάτων", στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και 
αφαίρεση αλάτων"�

Υπάρχουν 
υπολείμματα 
τροφών στην 
εσωτερική στρώση, 
στο κάτω μέρος 
της κανάτας�

Μικρά υπολείμματα 
τροφών εισέρχονται 
στην εσωτερική 
στρώση, στο κάτω 
μέρος της κανάτας κατά 
τον καθαρισμό�

Αφαιρέστε την κανάτα από την κύρια 
μονάδα� Αφαιρέστε το καπάκι της κανάτας 
και τις λεπίδες από την κανάτα�
Αναποδογυρίστε την κανάτα, 
ευθυγραμμίστε τη μικρή τρύπα στη βάση 
με τη βρύση και ξεπλύνετε τη μικρή τρύπα 
με τρεχούμενο νερό� Χρησιμοποιήστε 
χλιαρό νερό για να πετύχετε καλύτερα 
αποτελέσματα καθαρισμού�
Κρατήστε τη λαβή της κανάτας και 
κουνήστε την κανάτα για περίπου 15 
δευτερόλεπτα για να αναμείξετε το νερό με 
τα συγκεντρωμένα υπολείμματα�
Αδειάστε το νερό από τη μικρή τρύπα�
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για 
αρκετές φορές μέχρι να καθαριστούν τα 
υπολείμματα�

Τεχνικές προδιαγραφές

 - Τάση/ισχύς: Δείτε την πινακίδα τύπου στο κάτω μέρος της συσκευής
 - Μέγιστη χωρητικότητα νερού στο δοχείο νερού: 250 ml
 - Μέγιστη χωρητικότητα κανάτας: 1050 ml
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: 10°C έως 40°C
 - Προστασία: Σύστημα θέρμανσης με έλεγχο θερμοκρασίας
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