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Καπάκι Μπολ
Λεπίδα

Μπολ

Άξονας κίνησης

Σύνδεσμος άξονα
κίνησης

Βάση
Δοχείο Ατμού

Πίνακας Ελέγχου

Δοχείο Νερού
Καπάκι Δοχείου
Νερού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τάση τροφοδοσίας: 220V-240V 50/60Hz    Τάση: 2.5A

ΜΟΝΤΕΛΟ: FRP00141 Ισχύς Μηχανής: 100W
Ισχύς Θερμαντήρα: 400W

Λειτουργία διακόπτη ασφαλείας
Εάν το καπάκι είναι ανοικτό ή αφαιρεθεί το μπολ από τη βάση κατά τη λειτουργία, το
μηχάνημα θα σβήσει αυτόματα και θα ηχεί επαναλαμβανόμενα. Εάν το καπάκι και το μπολ
επανατοποθετηθούν εντός 5 δευτερολέπτων από την αφαίρεση, το μηχάνημα θα συνεχίσει
να λειτουργεί, διαφορετικά θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.
Προστασία υπερθέρμανσης
Εάν ο θάλαμος ατμού στεγνώσει κατά τη λειτουργία, ο θερμαντήρας θα σβήσει και το
μηχάνημα θα ηχήσει επαναλαμβανόμενα 5 φορές. Προσθέστε νερό στο θάλαμο ατμού
και συνεχίστε τη λειτουργία.

Εξαρτήματα
Γνωρίστε τον Παρασκευαστή
Φαγητού Deluxe

Χοάνη με εύκολη
πλήρωση (x3)

Σακούλες Τροφών (x3)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές
προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.
  2. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες.
  3. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
  4. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή βρίσκεται κοντά σε
      παιδιά.
  5. Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό.
      Αφήστε τη να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
  6. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από
      δυσλειτουργία ή εφόσον έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
  7. Η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής,
      μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
  8. Χρησιμοποιήστε την σε επίπεδη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα κάτω
      από τη μονάδα και τα ελαστικά πατάκια άπτονται της επιφάνειας.
  9. Μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές
      επιφάνειες.
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερμό αέριο ή ηλεκτρική κουζίνα ή σε ζεστό φούρνο.
12. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει ζεστά υγρά.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη πέρα της προβλεπόμενης χρήσης.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φαγητό στο μπολ.
15. Αυτή η συσκευή διαθέτει πολωμένο βύσμα (η μία λεπίδα είναι μεγαλύτερη από την άλλη). Για να μειωθεί
      ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, αυτό το βύσμα προορίζεται να εισέλθει σε μια πολωμένη πρίζα μόνο με
      έναν τρόπο. Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει πλήρως στην πρίζα, αντιστρέψτε το φις. Εάν εξακολουθεί να
      μην ταιριάζει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε
      το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο.
16. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από την αποσύνδεση από την πρίζα.
17. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διαθέτει την
      κατάλληλη ηλεκτρική ενέργεια για τη συσκευή. Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι τοποθετημένο
      έτσι ώστε να μην κρέμεται πάνω από τον πάγκο ή το τραπέζι, από όπου μπορεί να τραβηχτεί από τα
      παιδιά ή να σκοντάψουν σε αυτό ακούσια. 
18. Πριν σερβίρετε το φαγητό, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε ασφαλή θερμοκρασία.
19. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα πριν σερβίρετε το φαγητό που παρασκευάστηκε στο μηχάνημα.
      Μην αφήνετε το καλώδιο κοντά στο παιδί.
20. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη. Μην αφαιρείτε ποτέ το καπάκι όταν κινείται η λεπίδα.
21. Η λεπίδα έχει 4 αιχμές και είναι κοφτερή. Χειριστείτε προσεκτικά. Για να τοποθετήσετε και να
      αφαιρέσετε, χρησιμοποιήστε το πάνω μέρος της πλαστικής στήλης.
22. Μην αποσυναρμολογείτε ή λιπαίνετε τον άξονα μετάδοσης κίνησης.
23. Μην αναμειγνύετε σκληρές τροφές σε αυτό το μηχάνημα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ατμού +
      ανάμειξης για σκληρές τροφές, όπως καρότα και πατάτες. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία  ανάμειξης
      μόνο για μαλακά τρόφιμα, όπως μπανάνες και μούρα.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος: Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι τα προϊόντα δεν πρέπει να 
απορρίπτονται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το 
υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε 
τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή 
επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το 
προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
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ΠΡΟΣΟΧΗ Μην κλειδώσετε τη λεπίδα περιστρέφοντάς την ή πιέζοντάς την προς τα κάτω.

    ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι ο σύνδεσμος του άξονα μετάδοσης κίνησης και του
άξονα μετάδοσης είναι σωστά τοποθετημένος στο μπολ πριν από τον ατμό ή την ανάμειξη.

Μαγειρεύει στον Ατμό + Αναμειγνύει αυτόματα

Για μια πιο απαλή υφή πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί         για να αναμειχθεί
περισσότερο. Μην αφαιρείτε το καπάκι όταν η λεπίδα κινείται.

Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί              έως όvvτου επιλεγεί ο επιθυμητός χρόνος
μαγειρέματος, κάθε πίεση προσθέτει 5 λεπτά στον χρόνο ατμού.  Ο μέγιστος χρόνος είναι
30 λεπτά.
Πατήστε         για να ξεκινήσει ο κύκλος ατμού + ανάμειξης. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος
ατμού, ο κύκλος ανάμειξης θα διαρκέσει για 30 δευτερόλεπτα και το μηχάνημα θα σβήσει.

Μαγειρική & έλεγχοιΠως το χρησιμοποιείτε - Πλύνετε όλα τα μέρη πριν από την πρώτη χρήση

Γεμίζοντας τα σακουλάκια φαγητού

Μόνο μαγείρεμα στον ατμό
Εάν επιθυμείτε να μαγειρέψετε μόνο στον ατμό χωρίς τον αυτόματο κύκλο ανάμειξης,
πατήστε επανειλημμένα το κουμπί         μέχρι να επιλεγεί ο επιθυμητός χρόνος.

Πατήστε         για να ξεκινήσει ο κύκλος ατμού. Το μηχάνημα θα ηχήσει 3 φορές και θα
κλείσει μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος ατμού.

Μόνο ανάμειξη
Πατήστε        για να ξεκινήσει ο κύκλος ατμού. Το μηχάνημα θα ηχήσει 3 φορές και θα
κλείσει μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος ατμού.

Αναθέρμανση και απόψυξη
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ατμού για να αναθερμάνετε και να αποψύξετε. Δείτε τις
οδηγίες «Μόνο μαγείρεμα στον ατμό» παραπάνω.

Ανοίξτε το
φερμουάρ που
βρίσκεται στην

πλαϊνή πλευρά στο
σακουλάκι φαγητού.

Πιέστε το φερμουάρ
για να σφραγίσετε

με ασφάλεια το
σακουλάκι
φαγητού.

Τοποθετήστε τη
χοάνη στο σακουλάκι.

Αφαιρέστε το καπάκι του
δοχείου νερού και γεμίστε το.

Μετά το γέμισμα, τοποθετήστε
το δοχείο νερού πίσω στη

βάση. Σπρώξτε προς τα κάτω έως
ότου το δοχείο νερού κουμπώσει
στη θέση του.

Προσθέστε ψιλοκομμένα υλικά
στο μπολ. Ανατρέξτε στον οδηγό

συνταγών για μετρήσεις.

Για να αφαιρέσετε το
δοχείο νερού, πατήστε το
κουμπί απελευθέρωσης
και ανασηκώστε το.

Τοποθετήστε τη λεπίδα στο
μπολ τοποθετώντας τη λεπίδα
στον άξονα μετάδοσης κίνησης.

Περιστρέψτε το μπολ
αριστερόστροφα για
να το ασφαλίσετε στη
βάση.

Περιστρέψτε το καπάκι
αριστερόστροφα για να
ασφαλίσετε στο μπολ.

Περιστρέψτε το μπολ
δεξιόστροφα για να
απελευθερωθεί από
τη βάση.

Περιστρέψτε το καπάκι
δεξιόστροφα για να
απελευθερωθεί από
το μπολ.

Προσάρτηση καπακιού και μπολ

Για να τοποθετήσετε το καπάκι στο μπολ,
τοποθετήστε το καπάκι όπως φαίνεται
παραπάνω και, στη συνέχεια, περιστρέψτε
το καπάκι αριστερόστροφα.
Βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές στο καπάκι
ευθυγραμμίζονται με τις εγκοπές στο
μπροστινό μέρος του μπολ, τη λαβή και
τη βάση του μηχανήματος.

Απασφαλισμένο Ασφαλισμένο

Κάτοψη

Επιλέξτε τις επιθυμητές
ρυθμίσεις. Δείτε την πίσω
σελίδα για λεπτομέρειες

του πίνακα ελέγχου.

Βεβαιωθείτε ότι το
καπάκι της σακούλας
είναι καλά σφιγμένο.

Χύστε προσεκτικά
το φαγητό μέσω

της χοάνης.
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Πριν τον καθαρισμό, πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
Καθαρίστε τη συσκευή, τα σακουλάκια φαγητού και τις χοάνες εύκολης πλήρωσης πριν και μετά τη χρήση.
Το  μπολ, το καπάκι του μπολ και η λεπίδα είναι ασφαλή για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων και μπορούν 
επίσης να πλυθούν στο χέρι με ζεστό σαπουνόνερο. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πανάκια λείανσης για να 
καθαρίσετε τα εξαρτήματα του μηχανισμού.
Η πλάκα θέρμανσης από ανοξείδωτο ατσάλι μπορεί να καθαριστεί με συρματάκι για την αφαίρεση αλάτων.
Ποτέ μην βάζετε τον άξονα κίνησης στο πλυντήριο πιάτων.
Η βάση και ο άξονας κίνησης πρέπει να σκουπίζονται μόνο με υγρό πανί.
Συνιστούμε τον τακτικό καθαρισμό του Δοχείου Ατμού για την αποφυγή ζημιών στο μηχάνημα από 
συγκέντρωση αλάτων. Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από τον τύπο του νερού που χρησιμοποιείτε και 
από την ποσότητα συγκέντρωσης αλάτων. Πριν τον καθαρισμό, πάντα να αποσυνδέετε από την πρίζα. 
Βάλτε 80ml λευκό ξύδι και 80 ml αποσταγμένου νερού στο μηχάνημα και αφήστε το για όλο το βράδυ. 
Αφαιρέστε το διάλυμα νερού και ξυδιού και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Γεμίστε το Δοχείου Ατμού με 
καθαρό νερό, συνδέστε το μηχάνημα και εκτελέστε τον κύκλο «Steam» για 15 λεπτά. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό 
για να εξαλείψετε την υπόλοιπη γεύση ξιδιού. Αδειάστε τυχόν υπόλειμμα νερού και ξαναγεμίστε με καθαρό 
νερό πριν μαγειρέψετε νέες συνταγές στον ατμό.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χημικό αφαλατικό στο μηχάνημα.
Σημείωση: Για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητο νερό από τη δεξαμενή ατμού, τη δεξαμενή νερού ή το καπάκι, δείτε 
το παρακάτω διάγραμμα. Οποιαδήποτε άλλη συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο σέρβις.

Τα σακουλάκια φαγητού και η χοάνη εύκολης πλήρωσης είναι 
ασφαλή για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων στην επάνω 
σχάρα.
Ξεπλύνετε σχολαστικά το σακουλάκι φαγητού με νερό και 
σαπούνι.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά για να καθαρίσετε τα 
σακουλάκια φαγητού ή τη χοάνη εύκολης πλήρωσης.
Αφήστε τα μέρη να στεγνώσουν πριν τα αποθηκεύσετε.
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Καθαρισμοσ

Καθαρίζοντας τα Σακουλάκια Φαγητού

Κουμπί Άξονας
μετάδοσης κίνησης

Κουμπί

Αφαιρέστε τον άξονα μετάδοσης κίνησης από το 
μπολ πριν το τοποθετήσετε στο πλυντήριο 
πιάτων. Δείτε την εικόνα. Για να αφαιρέσετε τον 
άξονα κίνησης, γυρίστε το κουμπί στο κάτω μέρος 
του μπολ αριστερόστροφα και τραβήξτε προς τα 
έξω. Σκουπίστε τον άξονα μετάδοσης κίνησης με 
υγρό πανί. Ποτέ μην τοποθετείτε τον άξονα 
μετάδοσης κίνησης στο πλυντήριο πιάτων. Τοποθετήστε 
σωστά τον σύνδεσμό άξονα κίνησης κατά τον καθαρισμό. 
Για να επανατοποθετήσετε τον άξονα μετάδοσης κίνησης 
μετά τον καθαρισμό, εισάγετε στην οπή στο κάτω μέρος του 
μπολ και περιστρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε *.

*Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι ο σύνδεσμός άξονα κίνησης και
ο άξονας μετάδοσης κίνησης είναι σωστά τοποθετημένοι
και κλειδωμένοι στη θέση τους για να αποφευχθεί η ζημιά
στο μπολ και τη βάση.

Γείρετε προσεκτικά
το μηχάνημα προς

τα πίσω για να αδειάσετε
τυχόν υπόλειμμα νερού.

Αφαιρέστε το κουμπί
δεξαμενής νερού και
αδειάστε προσεκτικά

τυχόν υπολείμματα νερού

Εάν παγιδευτεί
νερό μέσα στο
καπάκι μετά το

πλύσιμο, γείρετε
το καπάκι για να

χρησιμοποιήσετε
τις οπές αποστράγγισης που

βρίσκονται στην κορυφή για να
αδειάσετε τυχόν υπόλειμμα νερού.

Επίλυση προβλημάτων
Κατάσταση Πιθανά αιτία Πιθανή επίλυση

Η μηχανή δεν
ξεκινά

Η μηχανή
σταματά κατά
την λειτουργία

Η τελική υφή δεν
είναι απαλή

Δεν είναι δυνατή
η αφαίρεση της
λεπίδας από ον
άξονα μετάδοσης
κίνησης

Άλατα στο δοχείο
ατμού

Η λεπίδα βρίσκεται σε θέση πτώσης με τους
πείρους άξονα μετάδοσης κλειδωμένες στη
θέση τους.

Η ωμή τροφή δεν είναι αρκετά ψιλοκομμένη
πριν τον ατμό.

Χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό ωμής
τροφής.

Επιβάλλεται να χρησιμοποιείτε νερό
πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία.

Καθαρίστε το δοχείο ατμού ακολουθώντας
τις οδηγίες στη σελίδα 5.

Ασφαλίστε το μπολ πίσω στο μηχάνημα.
Τραβήξτε απαλά τη στήλη της κεντρικής
λεπίδας ενώ στρίβετε αριστερόστροφα.

Το δοχείο ατμού είναι στεγνό.  (Η μηχανή
θα ηχήσει γρήγορα 5 φορές για να δείξει
ότι το  δοχείο ατμού είναι στεγνό).

Το δοχείο ατμού είναι στεγνό.  (Η μηχανή
θα ηχήσει γρήγορα 5 φορές για να δείξει
ότι το  δοχείο ατμού είναι στεγνό).

Η προεξοχή ασφαλείας στο καπάκι του
μπολ δεν έχει εισαχθεί πλήρως στη βάση. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

Η προεξοχή ασφαλείας στο καπάκι του
μπολ δεν έχει εισαχθεί πλήρως στη βάση.

Η προεξοχή ασφαλείας στο καπάκι του
μπολ δεν έχει εισαχθεί πλήρως στη βάση.

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι περιστρέφεται
αριστερόστροφα όσο το δυνατόν περισσότερο
και ότι η προεξοχή ασφαλείας στο καπάκι
του μπολ έχει εισαχθεί πλήρως στη βάση.

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι περιστρέφεται
αριστερόστροφα όσο το δυνατόν περισσότερο
και ότι η προεξοχή ασφαλείας στο καπάκι
του μπολ έχει εισαχθεί πλήρως στη βάση.

Προσθέστε νερό στο δοχείο νερού.

Προσθέστε νερό στο δοχείο νερού.

Τεμαχίστε την τροφή σε μικρότερα κομμάτια,
περίπου 1 εκατοστό, πριν την τοποθετήσετε
στο μπολ.

Προσθέστε επιπλέον νερό, γάλα σκόνης,
μητρικό γάλα ή άλλο υγρό μετά το μαγείρεμα
στον ατμό και ανακατέψτε περισσότερο.

Αφαίρεση και αντικατάσταση του άξονα μετάδοσης κίνησης


