
 

 
 
                                              με τα μωρά στο επίκεντρο 

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ WWW.TWISTSHAKE.COM 
ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΒΙΝΤΕΟ EL 

http://visitwww.twistshake.com/


- 2 - 

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του ψηφιακού παρασκευαστή βρεφικών τροφών που συνδυάζει 
ατμομάγειρα, μπλέντερ/κόφτη, θερμαντήρα και αποστειρωτή. 
Αυτή η συσκευή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για αποστείρωση μπιμπερό και εξαρτημάτων και για την 
παρασκευή παιδικών τροφών. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις 
οδηγίες αυτού του εγχειριδίου. Παρακαλείσθε να το διατηρήσετε σε ασφαλές σημείο επειδή περιέχει 
σημαντικές πληροφορίες. 
Τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση 

2.   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή και ιδίως υπό 
την παρουσία παιδιών. 

Να είστε προσεκτικοί αν χυθεί καυτό υγρό στον παρασκευαστή τροφών ή το μπλέντερ, διότι μπορεί να 
εκτοξευτεί έξω από τη συσκευή λόγω ξαφνικού ζεματίσματος. 

Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αν δεν βρίσκεστε στον ίδιο χώρο και πριν τη 
συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή καθαρίσετε. 

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Φυλάξτε 
τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά. 

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν 
βρίσκονται υπό επιτήρηση καθ ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. 
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον 
αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα. 

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή αν το βύσμα, το καλώδιο, το περίβλημα ή η ίδια η συσκευή έχει 
υποστεί ζημιά. 

- Χειρίζεστε τις λεπίδες με μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα όταν αδειάζετε ή καθαρίζετε το δοχείο. 
- Εάν οι λεπίδες έχουν κολλήσει, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή πριν αφαιρέσετε το αντικείμενο που 

προκαλεί το πρόβλημα. 
- Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος στον ατμό και μπορεί να προκαλέσει 

εγκαύματα σε περίπτωση επαφής. 
- Προσέχετε τον ζεστό ατμό που αναδύεται από το μπολ και το δοχείο νερού κατά το μαγείρεμα και 

όταν αφαιρείτε το καπάκι. 
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή αναμμένη χωρίς να την επιτηρείτε. 
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον.  
Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή για να σηκώσετε το μπολ. 
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3.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3.1.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (Σχήμα 1) 

A. Καπάκι δοχείου νερού 
B. Πώμα δοχείου νερού 
C. Περίβλημα και ψηφιακός πίνακας ελέγχου 
D. Καπάκι δοχείου 
E. Κάλυμμα μόνωσης θερμότητας 
F. Κούπα μέτρησης 
G. Καπάκι πιτσιλίσματος 
H. Καλάθι ατμού 
I. Φίλτρο  
J. Δοχείο ανάμειξης  
K. Λεπίδα 
L. Φλάντζα στεγανοποίησης λεπίδας  
M. Βάση λεπίδας  
N. Σπάτουλα 
Ο. Τσιμπίδα 
 Σχήμα 1 

3.2.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ (Σχήμα 2) 

1. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση 
2. Έναρξη / Παύση 
3. Λειτουργία ατμού 
4. Λειτουργία ανάμειξης 
5. Λειτουργία θέρμανσης 
6. Λειτουργία αποστείρωσης  Σχήμα 2 
7. Διατήρηση θερμοκρασίας 
8. Αφαλάτωση 
9. Αύξηση χρόνου 
10. Μείωση χρόνου  
V. Ένδειξη κενού δοχείου νερού 
Παράθυρο στάθμης νερού (Σχήμα 3) 
Στην αριστερή πλευρά του δοχείου νερού εμφανίζεται η στάθμη του νερού (ml). 
Στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται μια εκτίμηση για τον αριθμό λεπτών μαγειρέματος  
στον ατμό που μπορεί να επιτευχθεί με τη συγκεκριμένη ποσότητα νερού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Σχήμα 3 
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4.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

4.1.   ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

4.1.1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 
Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο, τις λεπίδες, τα καλάθια μαγειρέματος, τα 
καπάκια, 
το φίλτρο, τη σπάτουλα και τον σφιγκτήρα με σφουγγάρι με νερό και σαπούνι ή στο πλυντήριο πιάτων. 

4.1.2. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ (Σχήματα 4-6) 
1. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού (A) τραβώντας το προς τα πάνω, όπως βλέπετε στο σχήμα. 
2. Ανοίξτε το δοχείο νερού στρέφοντας το πώμα (B) αριστερόστροφα. 
3. Γεμίστε το δοχείο με νερό χρησιμοποιώντας την κούπα μέτρησης (F) 
4. Κλείστε το δοχείο νερού στρέφοντας το πώμα (Β) δεξιόστροφα. 
5. Τοποθετήστε το καπάκι (Α) στο ακροφύσιο του δοχείου και πιέστε προσεκτικά το καπάκι προς τα κάτω. 

 
Σχήμα 4 Σχήμα 5 Σχήμα 6 

4.1.3.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 
1. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο ανάμειξης έχει τοποθετηθεί σωστά. 
2. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το καπάκι του δοχείου, απλά τοποθετήστε το καπάκι του δοχείου στο 
δοχείο ανάμειξης, στρέψτε το αριστερόστροφα και βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο του καπακιού έχει 
εισαχθεί πλήρως στη βάση του περιβλήματος. 

 
        Σχήμα 7 

4.1.4.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 
1. Κρατήστε τη λεπίδα (Κ) ανάποδα (όπως φαίνεται στο σχήμα) και τοποθετήστε τη φλάντζα (L) με την 
επιφάνεια αναρρόφησης στραμμένη προς τα πάνω. 
2. Πιέστε τη φλάντζα (L) στον άξονα της λεπίδας. 
3. Κρατήστε το δοχείο ανάμειξης (J) ανάποδα και προσαρμόστε τον άξονα της λεπίδας στην οπή μέσα στο 
δοχείο ανάμειξης. Τοποθετήστε τον δακτύλιο ασφάλισης (Μ) στον άξονα της λεπίδας ενώ κρατάτε τη 
λεπίδα στη θέση της μέσα στο δοχείο ανάμειξης. 
4. Περιστρέψτε τον δακτύλιο ασφάλισης (Μ) κατά ένα τέταρτο της στροφής με αριστερόστροφη φορά για να 
βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα έχει τοποθετηθεί στη θέση της. Σημαντικό! Τραβήξτε τον δακτύλιο ασφάλισης 
(M) για να βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα έχει προσαρμοστεί σωστά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία! 
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Σχήμα 8 Σχήμα 9 

4.1.5.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Όταν το δοχείο νερού αδειάσει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος με ατμό/θέρμανσης/αποστείρωσης, η 

ένδειξη  άδειου δοχείου νερού στον πίνακα ελέγχου θα αρχίσει να αναβοσβήνει και ένας βομβητής θα 
ηχεί για 10 λεπτά. 
Μόλις προστεθεί νερό στο δοχείο, η ένδειξη θα σβήσει και ο βομβητής θα σταματήσει, η συσκευή μπορεί 
να ξεκινήσει πάλι και να συνεχιστεί η προηγούμενη λειτουργία. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

4.2. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ  
1. Γεμίστε το δοχείο νερού (ανατρέξτε στο 5.1.2.) 
2. Τοποθετήστε το φαγητό στο καλάθι ατμού (H). 
3. Εάν θέλετε να μαγειρέψετε στον ατμό μόνο ένα φαγητό κάθε φορά, απλά τοποθετήστε το φαγητό στο 
καλάθι ατμού και το καλάθι μέσα στο δοχείο ανάμειξης, τοποθετήστε το καπάκι του δοχείου στη θέση του 
και γυρίστε τη λαβή αριστερόστροφα (Σχήμα 10). Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία ατμού, γυρίστε το 
άγκιστρο που υπάρχει στο καπάκι του δοχείου μέσα στο περίβλημα.  
(Σχήμα 11) 

 
Σχήμα 10 Σχήμα 11 

4. Εάν θέλετε να μαγειρέψετε στον ατμό δύο διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα, τοποθετήστε το πρώτο 
στο καλάθι ατμού και εισάγετε το καλάθι στο δοχείο ανάμειξης. Τοποθετήστε το δεύτερο φαγητό στην 
κούπα μέτρησης και τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του, όπως φαίνεται παρακάτω. Τοποθετήστε την 
κούπα μέτρησης πάνω από το καλάθι ατμού. (Σχήματα 12-14) 

 
Σχήμα 12 Σχήμα 13 Σχήμα 14 

5. Πατήστε το κουμπί ατμού στην οθόνη. 
5.1 Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 20 λεπτά μαγείρεμα στον ατμό, αλλά μπορείτε να πατήσετε τα 

 στην οθόνη για αύξηση ή μείωση του χρόνου μαγειρέματος στον ατμό (από 1 έως 30 λεπτά). 

Μόλις ρυθμιστεί ο χρόνος μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί έναρξης  για να ξεκινήσει η διαδικασία 

μαγειρέματος. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής κατά το μαγείρεμα, πατήστε  
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Όταν επιθυμείτε να συνεχίσετε το μαγείρεμα στον ατμό πατήστε  

6. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, η συσκευή θα ηχήσει και θα αρχίσει να αναβοσβήνει μια λυχνία. Η 
λυχνία θα σβήσει μετά από 5 λεπτά αν δεν εκτελεστεί άλλη λειτουργία. 
7. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου και αφαιρέστε το καλάθι ατμού χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα (N). 
8. Το φαγητό είναι έτοιμο για κατανάλωση ή για ανάμειξη 

Συστατικά και διάρκεια μαγειρέματος στον ατμό (μόνο για αναφορά) 
 

Είδος τροφίμου Τρόφιμο Χρόνος μαγειρέματος 

Φρούτα 

Μήλο 5 λεπτά 
Πορτοκάλι 10 λεπτά 
Ροδάκινο 10 λεπτά 
Αχλάδι 5 λεπτά 
Ανανάς 15 λεπτά 
Δαμάσκηνο 10 λεπτά 

Λαχανικά 

Σπαράγγια 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 

Κρέας Κοτόπουλο, βόειο, αρνίσιο, χοιρινό, 
 

20 λεπτά 
Ψάρια Σολομός, γλώσσα, μπακαλιάρος, 

  
15 λεπτά 

Σημειώσεις: 
• Όλα τα τρόφιμα πρέπει να κόβονται σε μικρά κομμάτια, όχι μεγαλύτερα από 2-3cm. 
• Η ποσότητα νερού που απαιτείται για την πλήρωση του δοχείου προκειμένου να επιτευχθεί ορισμένος 
χρόνος ατμού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου ή/και τη σκληρότητα και τη 
θερμοκρασία του νερού. Η πλήρωση του δοχείου έως την ένδειξη μέγιστης στάθμης είναι κατάλληλη για 
μαγείρεμα στον ατμό για 30 λεπτά. 
Εάν χρειάζεστε μεγαλύτερη διάρκεια μαγειρέματος στον ατμό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα όταν 
το δοχείο αδειάσει:  
-  διακόψτε τη λειτουργία, περιμένετε 5 λεπτά και ανοίξτε το δοχείο νερού 
-  γεμίστε με αρκετό νερό για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα στον ατμό 
-  πατήστε το κουμπί (2) για να συνεχίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος στον ατμό. 

4.3.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ  
1. Τοποθετήστε τα μαγειρεμένα ή ωμά τρόφιμα από το καλάθι απευθείας στο δοχείο ανάμειξης.  
(Σχήματα 15 - 17) 
2. Τοποθετήστε το καπάκι πιτσιλίσματος (G) και κλείστε το καπάκι του δοχείου (D). 
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3. Τοποθετήστε το μπολ στη βάση και ασφαλίστε το. 
4. Συνδέστε στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή (C). 
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 5 κύκλοι. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε 
ξανά το ίδιο κουμπί.  
Κάθε κύκλος εκτελεί ανάμειξη για 13 δευτερόλεπτα και σταματά για 2 δευτερόλεπτα. 

 
Σχήμα 15 Σχήμα 16 Σχήμα 17 

Προσθέστε τα συστατικά (όπως νερό, γάλα, ζάχαρη, λάδι, κ.λπ.) ανάλογα με τις ανάγκες σας και γυρίστε 
το καπάκι του δοχείου αριστερόστροφα. Το σύνολο των τροφίμων και συστατικών μέσα στο δοχείο 
ανάμειξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 900ml.  
Οδηγίες και προτάσεις ανάμειξης: 

Τρόφιμο Μέγιστη ποσότητα Χρόνος λειτουργίας  
(ένας κύκλος) 

Μέγιστος 
αριθμός 
κύκλων 

π.χ. καρότα  
και νερό 540g καρότα και 360g νερό 13" σε λειτουργία &  

2" εκτός λειτουργίας 5 

Προσοχή: 
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανάμειξης, τοποθετήστε το φαγητό στο δοχείο ανάμειξης, 
προσαρμόστε το κάλυμμα πιτσιλίσματος πάνω από το δοχείο ανάμειξης και τότε προχωρήστε στο 
επόμενο βήμα (Σχήμα 18). 
- Αποφύγετε την ανάμειξη όταν το δοχείο είναι άδειο. 
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανάμειξης, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο ανάμειξης έχει προσαρμοστεί 
σωστά. (Η οπή εισόδου στην πλευρά του δοχείου ανάμειξης πρέπει να ευθυγραμμιστεί ακριβώς με την 
έξοδο ατμού στον παρασκευαστή τροφίμων). Τοποθετήστε το καπάκι του δοχείου στο δοχείο ανάμειξης, 
στρέψτε το αριστερόστροφα και βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο του καπακιού έχει εισαχθεί πλήρως στη 
βάση του περιβλήματος. 
5. Πατήστε το κουμπί ανάμειξης (4). Πατήστε το κουμπί εκκίνησης (2) για να ξεκινήσει η λειτουργία. 
6. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία του μηχανήματος κατά την ανάμειξη, πατήστε . Για να 
συνεχίσετε την ανάμειξη, πατήστε  ξανά  
Μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου, μπορείτε να πατήσετε ξανά το κουμπί εκκίνησης για να συνεχιστεί η 
ανάμειξη για ακόμα 12 δευτερόλεπτα. 
7. Όταν ολοκληρωθεί η ανάμειξη, ακούγεται ένας ήχος και ανάβει μια λυχνία. Όλες οι λυχνίες θα σβήσουν 
μετά από 5 λεπτά αν δεν εκτελεστεί άλλη λειτουργία. 
8. Αφαιρέστε τα τρόφιμα από το δοχείο ανάμειξης με τη σπάτουλα. (Σχήματα 18 - 20) 

 
Σχήμα 18 Σχήμα 19 Σχήμα 20 

9. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα  
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10. Καθαρίστε το δοχείο ανάμειξης αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία. 
 

4.4.   ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ  
1. Γεμίστε το δοχείο με νερό. 
2. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης στο περίβλημα, περιστρέψτε το και στη συνέχεια εισάγετε το καλάθι 
ατμού στο δοχείο ανάμειξης. (Σχήμα 21) 
3. Τοποθετήστε το μπιμπερό ανάποδα μέσα στο καλάθι ατμού και καλύψτε το με την κούπα μέτρησης. 
(Σχήματα 22-23) 

 
Σχήμα 21 Σχήμα 22 Σχήμα 23 

 

4. Κουμπί αποστείρωσης  
Πατήστε το κουμπί αποστείρωσης. Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας είναι 8 λεπτά. Μπορείτε να 

πατήσετε το  για να αυξήσετε ή μειώσετε τον χρόνο αποστείρωσης από 1 έως 30 λεπτά. Μόλις 
επιλέξετε τη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί εκκίνησης για να ξεκινήσει η αποστείρωση. Εάν θέλετε να 

διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής, πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί . 
Για να συνεχίσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί έναρξης  

5.  Μόλις ολοκληρωθεί η αποστείρωση, ένας ήχος θα ηχήσει 6 φορές και μια λυχνία θα ανάψει. Όλες οι 
λυχνίες θα σβήσουν μετά από 5 λεπτά αν δεν εκτελεστεί άλλη λειτουργία. 

6.  Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου και αφαιρέστε το μπιμπερό χρησιμοποιώντας τη τσιμπίδα ή τα γάντια 
(Σχήμα 24) 

 
        Σχήμα 24 
7.  Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα 

4.5.   ΖΕΣΤΑΜΑ  
1. Γεμίστε το δοχείο νερού με περίπου 50 ml νερό. 
2. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης στο περίβλημα, περιστρέψτε το και στη συνέχεια εισάγετε το καλάθι 
ατμού στο δοχείο ανάμειξης (Σχήμα 25). 
3. Τοποθετήστε το μπιμπερό στο καλάθι ατμού και καλύψτε τη με την κούπα μέτρησης. (Σχήματα 26 - 27) 
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Σχήμα 25 Σχήμα 26 Σχήμα 27 

Τα τρόφιμα που μπορείτε να ζεστάνετε είναι βρεφικό γάλα, σούπα, χυμός, νερό και έτοιμα βρεφικά 
γεύματα 

4. Κουμπί ζεστάματος 
Πατήστε το κουμπί ζεστάματος - ο προεπιλεγμένος χρόνος του κύκλου είναι 3 λεπτά. Μπορείτε να 

πατήσετε το  για να αυξήσετε ή μειώσετε τον χρόνο ζεστάματος από 1 έως 20 λεπτά. Μόλις 
επιλέξετε τη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί εκκίνησης  για να ξεκινήσει η λειτουργία. Εάν θέλετε να 
διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής, πατήστε ξανά το κουμπί . Μετά την παύση, πατήστε  για 
να συνεχιστεί η λειτουργία. 
5. Μόλις ολοκληρωθεί το ζέσταμα, ένας ήχος θα ηχήσει 6 φορές και μια λυχνία θα ανάψει. Όλες οι 
λυχνίες θα σβήσουν μετά από 5 λεπτά αν δεν εκτελεστεί άλλη λειτουργία. 
6. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου και αφαιρέστε το μπιμπερό χρησιμοποιώντας τη τσιμπίδα ή τα γάντια.  
(Σχήματα 28 - 29) 

 
Σχήμα 28 Σχήμα 29 

7. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΣΤΑΜΑ 
 

 
100 ml στο δοχείο νερού (25°C)  
Χρόνος προθέρμανσης (λεπτά) Χρόνος απόψυξης (λεπτά) 
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (22°C) Θερμοκρασία ψυγείου (10°C) 

Μπιμπερό PP 30ml 5 6 
 60ml 5 6 
 90ml 6 6 
 120ml 6 7 
 150ml 7 7 
 180ml 7 8 
 210ml 7 8 
 260ml 7 8 
 270ml 7 8 
 330ml 8 9 
Γυάλινο 
μπιμπερό 100ml 5 5 

 130ml 5 6 
 200ml 6 6 
 260ml 6 7 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελική θερμοκρασία του περιεχομένου μπορεί να διαφέρει λόγω διαφορών στη 
θερμοκρασία του δωματίου και στο μέγεθος ή/και στο σχήμα του μπιμπερό. Εάν η θερμοκρασία του 
περιεχομένου είναι πολύ χαμηλή, μπορείτε να αυξήσετε τον χρόνο θέρμανσης. Εάν είναι πολύ υψηλή, 
μπορείτε να μειώσετε τον χρόνο θέρμανσης. 
 
4.6.   ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ  
1. Όταν τελειώσετε το μαγείρεμα στον ατμό και την ανάμειξη των τροφίμων, μπορείτε να αφήσετε το 
φαγητό στο καλάθι ατμού ή στο δοχείο ανάμειξης προκειμένου να διατηρηθεί ζεστό. Καλύψτε το δοχείο 
με το καπάκι. 
2. Γεμίστε το δοχείο με 150 ml νερό 
3. Ξεκινήστε τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας. Ο προεπιλεγμένος χρόνος της λειτουργίας είναι 60 
λεπτά, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο διατήρησης της θερμοκρασίας από 1 έως 8 ώρες. 
4. Όταν καθορίσετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε, η συσκευή θα ξεκινήσει μετά από 5 δευτερόλεπτα αν δεν 
εκτελεστεί άλλη λειτουργία. 
5. Καθαρίστε το δοχείο ανάμειξης. 
 

4.7.   ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ  
Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να συσσωρευτούν άλατα στον πάτο του δοχείου νερού. Το δοχείο 
νερού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του μαγειρέματος στον 
ατμό. Προτείνεται η πραγματοποίηση της διαδικασίας αφαλάτωσης κάθε 1-4 εβδομάδες. 
 
1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. 
2. Προσθέστε 15g κιτρικού οξέος και 150ml νερό στο δοχείο, ή 100ml λευκό ξύδι και 50ml νερό. 
3. Καλύψτε και περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου νερού στη θέση του. 
4. Τοποθετήστε το δοχείο ανάμειξης στη συσκευή. 
5. Ξεκινήστε τη λειτουργία αφαλάτωσης του δοχείου νερού. Ο χρόνος αφαλάτωσης μπορεί να ρυθμιστεί 
από 4 έως 8 ώρες. Αφού ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. 
6. Αφαιρέστε όλο το οξικό οξύ (ξίδι) και το νερό από το δοχείο. 
7. Καθαρίστε το δοχείο και το δοχείο ανάμειξης με νερό αρκετές φορές. 
8. Αφαιρέστε όλο το νερό από το δοχείο 
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9. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μαγειρέψετε, γεμίστε το δοχείο με 100-200ml νερό και 
εκτελέστε μια λειτουργία μαγειρέματος στον ατμό χωρίς τρόφιμα μέσα στο δοχείο ανάμειξης για 20 
λεπτά, ώστε να απομακρυνθούν οι οσμές. 
10. Αφήστε το δοχείο νερού να στεγνώσει. 

4.8.   ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (Σχήμα 30) 
Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί στο κάτω μέρος της συσκευής όπως βλέπετε παρακάτω 

 
            Σχήμα 30 

4.9.   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  
Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. 
Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα κατά τον καθαρισμό.  
Μην ρίχνετε ποτέ λευκαντικό ή άλλα χημικά διαλύματα/δισκία αποστείρωσης μέσα στη συσκευή. 
1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρείτε το δοχείο ανάμειξης από τη συσκευή. 
2. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου από το δοχείο ανάμειξης. 
3. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα της λεπίδας και αποσυναρμολογήστε όπως στο σχήμα παρακάτω. 
4. Μετά από κάθε χρήση, πλένετε αμέσως τη λεπίδα με νερό. 
 

 
Σχήμα 31 Σχήμα 32 Σχήμα 33 

5. Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.  
Προσοχή: Όλα τα εξαρτήματα εκτός από το κύριο σώμα της συσκευής μπορούν να πλυθούν σε 
πλυντήριο πιάτων. 
6. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το κύριο σώμα αν αυτό είναι απαραίτητο. 
7. Ελέγξτε το δοχείο νερού και καθαρίστε το αν έχει απομείνει φαγητό στο εσωτερικό του. 
8. Ελέγξτε την έξοδο ατμού και καθαρίστε την αν υπάρχουν τρόφιμα στο εσωτερικό (ανατρέξτε στην 
ενότητα «Καθαρισμός εξόδου ατμού). 
9. Διατηρείτε πάντα το δοχείο νερού στεγνό.  

4.10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΤΜΟΥ 
Η έξοδος ατμού θα πρέπει να καθαρίζεται αν το ακροφύσιο έχει φράξει όπως φαίνεται στο σχήμα. 
1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα 
2. Προσθέστε κιτρικό οξύ (ξύδι) και νερό στο δοχείο. 
3. Καλύψτε και γυρίστε το καπάκι του δοχείου νερού. 
4. Γείρετε τη συσκευή έτσι ώστε η ατμομηχανή ατμού να είναι ανάποδα, ρίξτε το κιτρικό οξύ (ξύδι) και 
νερό από την έξοδο. 
5. Αδειάστε το δοχείο νερού και διατηρήστε το στεγνό 
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4.11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ισχύς θέρμανσης: 700W 
Ισχύς ανάμειξης: 120W 
Τάση: 220-240V 
Χωρητικότητα δοχείου νερού: 280ml 
Χωρητικότητα δοχείου ανάμειξης: 900ml 
Βάρος: 2,1 kg 
Διαστάσεις μονάδας: 288x132x212mm 


