
Σηµαντικές οδηγίες για την ασφάλεια 
Όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν, τηρήστε τις ακόλουθες 
προφυλάξεις: 
- Παρακαλούµε διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά για 
να έχετε τα καλύτερα αποτελέσµατα από τη συσκευή σας. 
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που 
αναγράφεται στο κάτω µέρος της συσκευής  συµφωνεί µε 
την κύρια τάση στο σπίτι σας. 
- Παρακαλούµε να εντοπίσετε τη συσκευή πρόσβασης στην 
πρίζα. 
- Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε τις οδηγίες 2006/95 / ΕΚ 
(LVD) και 2004/108 / ΕΚ (EMC) 
- Προορίζεται µόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση. Αυτό το 
προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύµφωνα µε τα εθνικά 
πρότυπα.
- Το προϊόν πρέπει να είναι γειωµένο. Αν η πρίζα ή η  
παροχή πρίζας δεν έχουν γειωµένη σύνδεση, δεν θα πρέπει 
να συνδέσετε τη συσκευή 
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο 
σέρβις ή από εξίσου εξειδικευµένα άτοµα, προκειµένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος. 
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα 
(συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε µειωµένες 
σωµατικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή 
έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός και αν έχουν επιτήρηση 
ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά µε τη χρήση της συσκευής 
από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους . Τα παιδιά να 
διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. 
- Αυτό το µηχάνηµα παράγει ατµό που µπορεί να σας κάψει. 
- Προσοχή µην καείτε από τον ατµό που βγαίνει από 
ατµοµάγειρα σας, ιδιαίτερα όταν αφαιρείτε το καπάκι. 
- Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε οτιδήποτε υγρό ή 
µέρος του ατµοµάγειρα, θα είναι πολύ καυτό. 
- Χρησιµοποιήστε γάντια φούρνου. 
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές 
εφαρµογές 
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση του "OFF" πριν 
συνδέσετε. 
- Μην ανοίγετε το καπάκι κατά το µαγείρεµα 
- Η γάστρα είναι ζεστή κατά το µαγείρεµα. Ποτέ µην την 
αγγίζετε πριν αυτή κρυώσει. 
- Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µαγειρέψτε 
µόνο σε αφαιρούµενο δοχείο. 
- Πριν από την πρώτη χρήση, παρακαλούµε να ελέγξετε 
προσεκτικά, εάν όλα τα µέρη της συσκευής είναι σε καλή 
κατάσταση. Εάν όχι, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον 
προµηθευτή ή τον κατασκευαστή. 
- Ποτέ µη χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή, αν δεν είναι σε 
καλή κατάσταση.

Πριν από την χρήση
Πριν από την πρώτη χρήση, παρακαλούµε να ελέγξετε 

προσεκτικά, εάν όλα τα µέρη της συσκευής είναι σε καλή 
κατάσταση. Εάν όχι, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον 
προµηθευτή ή τον κατασκευαστή.

Μαγείρεµα
- Ρίξτε την απαιτούµενη ποσότητα κρύου νερού  βρύσης 
µέσα στη δεξαµενή. Μην υπερβαίνετε το µέγιστο επίπεδο 
(βλέπε τις ενδείξεις στο εσωτερικό της δεξαµενής). Μην 
βάζετε τίποτα στο δοχείο. Μην χρησιµοποιείτε κρασί, κρέας 
ζωµό λαχανικών ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 
- Τοποθετήστε το φαγητό στο µπολ ατµού. Μην προσθέτετε 
τα βότανα ή µπαχαρικά πριν από το τέλος του µαγειρέµατος. 
- Τοποθετήστε το καπάκι στο µπολ ατµού. Βεβαιωθείτε ότι οι 
λαβές του καπακιού είναι τέλεια στη γραµµή µε τις λαβές του 
µπολ ατµού. 
- Μην παραγεµίζετε το δοχείο ατµού, εµποδίζοντας έτσι τις 
τρύπες στο καπάκι (ο ατµός πρέπει να είναι σε θέση να 
κυκλοφορεί ελεύθερα) 
- Βάλτε το µπολ ατµού στη βάση. 
- Συνδέστε το βραστήρα ατµού
Στις περισσότερες περιπτώσεις, το νερό που χύνεται µέσα 
στη δεξαµενή είναι επαρκές για να µαγειρέψετε το φαγητό. 
Εάν είναι απαραίτητο λόγω προσωπικών προτιµήσεων ή 
εάν ορισµένα τρόφιµα απαιτούν µεγαλύτερο χρόνο 
µαγειρέµατος, το νερό µπορεί να προστίθεται στην δεξαµενή 
και η διαδικασία εξάτµισης να συνεχίζεται  ακολουθώντας τις 
οδηγίες. 
- Μόλις ολοκληρωθεί το µαγείρεµα, βγάλτε το σκεύος. 
- Αφαιρέστε το µπολ ατµού προσεκτικά. Απαλά ανασηκώστε 
το καπάκι για να µην καείτε (ο ατµός µπορεί να προκαλέσει 
εγκαύµατα). 
- Για να σερβίρετε, ανοίξτε το καπάκι  και τοποθετείστε κάτω 
το µπολ ατµού.

Καθαρισµός
- Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν τον καθαρισµό. 
- Αφήστε το σκεύος να κρυώσει. 
- Για να καθαρίσετε το επάνω καπάκι ή το µπολ µε ατµό, 
χρησιµοποιήστε ζεστό νερό και σαπούνι και µαλακό πανί. 
- Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά προϊόντα. ∆εν πλένονται στο 
πλυντήριο πιάτων. 
-Για να καθαρίσετε τη βάση, αφαιρέστε οποιοδήποτε υγρό 
που βρίσκεται στη δεξαµενή γυρίζοντας ανάποδα στο 
νεροχύτη. Καθαρίστε το εσωτερικό µε ένα υγρό πανί και 
αφήστε το να στεγνώσει. Αυτή η διαδικασία µπορεί να 
επαναληφθεί για το εξωτερικό της βάσης. 
- Καθαρίστε τη συσκευή µε ένα υγρό πανί και ποτέ µην την 
βάλετε µέσα  σε νερό ή να την ξεπλύνετε µε νερό.
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Καθαρισµός από άλατα
Η συσκευή θα πρέπει να καθαρίζεται από τα άλατα µία 
φορά το µήνα ή µετά από κάθε 30 χρήσεις ανάλογα µε το 
ποιο θα επέλθει πρώτο. 
- Τοποθετήστε το δοχείο νερού και γεµίστε το µε 200 ml  
υγρό αφαίρεσης αλάτων  στη συνέχεια, γεµίστε τη δεξαµενή 
νερού µέχρι τη Στάθµη MAX µε νερό. 
- Τοποθετήστε το δίσκο περισυλλογής  και το καπάκι. 
- Συνδέστε τη συσκευή, ενεργοποιήστε και αφήστε τον 
ατµοµάγειρα να λειτουργήσει για 5 λεπτά. 
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε 
να µείνει όλη τη νύχτα. 
- Αδειάστε και απορρίψτε το υγρό αφαίρεσης αλάτων. 
- Πλύνετε την αποσπώµενη δεξαµενή νερού, το δίσκο 
αποστράγγισης, το καλάθι και το  καπάκι σε ζεστό νερό µε 
σαπούνι, στη συνέχεια, στεγνώστε. 
- Γεµίστε το δοχείο νερού µε φρέσκο νερό, τοποθετήστε τα 
εξαρτήµατα και αφήστε το να τρέξει για 5 λεπτά. Αδειάστε και 
απορρίψτε τυχόν υπόλοιπο νερό. 
- Πλύνετε το δοχείο νερού, το δίσκο αποστράγγισης,  το 
καλάθι και το  καπάκι σε ζεστό νερό και σαπούνι. 
- Η συσκευή είναι έτοιµη για χρήση.

Προσοχή: 
- Το βύσµα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τον καθαρισµό 
της κουζίνας και θα πρέπει να στεγνώσει πριν το σκεύος  
χρησιµοποιηθεί ξανά. 
- Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή  εάν ο µόλυβδος έχει 
υποστεί ζηµιά. 
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας στην κουζίνα έχει 
καταστραφεί, µπορεί να αντικατασταθεί µόνο από ένα 
κέντρο επισκευών που αναγνωρίζεται από τον 
κατασκευαστή, δεδοµένου ότι απαιτούνται ειδικά εργαλεία. 
- Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από 
εκείνους  που προορίζεται. 
- Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό.

Σηµείωση: 
- Ρίξτε την απαιτούµενη ποσότητα κρύου νερού πριν από τη 
σύνδεση µε την τροφοδοσία ρεύµατος. 
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,  ή  ένα εξίσου 
ειδικευµένο άτοµο προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνο

Οδηγός µαγειρέµατος
Κρέας

Λαχανικά/φρούτα

Ψάρια και θαλασσινά

Τύπος λαχανικών/φρούτων Βάρος ή κοµµάτια 
Κατ' εκτίµηση χρόνος 

(Λεπτά) 
Αγκινάρες,  ολόκληρες 4 ολόκληρα κοµµάτια 30-32 
Σπαράγγι, άκρες 500 g 12-14 
Φασόλια 
- Πράσινα /µεγάλα 250 g 12-14 
- κοµµένα ή ολόκληρα 500 g 20-22 
- παχιά φασόλια 500 g. ξεφλουδισµένα 12-13 
Κόκκινα τεύτλα 500 g, κοµµένα 25-28 
Μπρόκολο, άκρες 500 g 20-22 
Λαχανάκια Βρυξελλών 500 g 24-26 
Άσπρο λάχανο 500 g. κοµµένο 16-18 
Σέλινο 250 g, σε τετράγωνα 14-16 
Καρότα 500 g, σε τετράγωνα 18-20 
Κουνουπίδι, ολόκληρο 500 g 20-22 
Καλαµπόκι στον κώνο 3-5 κώνοι 14-16 
Μελιτζάνα 500 g 16-18 
Μανιτάρι, ολόκληρο 500 g 10-12 
Κρεµµύδια 250 g, λεπτά σε τετράγωνα 12-14 
Πιπεριά, ολόκληρη Περίπου µέχρι 4 µέσες 12-13 
Πατάτες ca.500 g 30-32 
Γογγύλι 1 µέσο, σε τετράγωνα 28-30 
Σπανάκι 250 g 14-16 
Κολοκύθα 500 g 16-18 
Τεύτλα 500 g. τεµαχισµένα 20-22 
Παγωµένα λαχανικά 285 g 28-50 
Μήλα 500 g, σε κοµµάτια 10-15 
Αχλάδια 500 g, σε κοµµάτια 10-15 

 

Θαλασσινά/ψάρια Βάρος ή κοµµάτια 
Κατ' εκτίµηση χρόνος 

(Λεπτά) 
Ολόκληρα µύδια στο κοχύλι 500g 10-12 
Καβούρια 250 g 20-22 
Αστακός 
- Ουρά 2-4 16-18 
- Κοµµάτια 500-600 g 18-20 
Μικρά µύδια  
(φρέσκα στο κοχύλι) 

500g 14-16 

Στρείδια 
(φρέσκα στο κοχύλι) 

1500 g 18-20 

Όστρακα (φρέσκα) 500 g 16-18 
Γαρίδες 
- µεσαίο µέγεθος µε κέλυφος 500 g 10-12 
- µεγάλες/ πολύ µεγάλες µε 
κέλυφος 

500 g 16-18 

Ψάρια 
- ολόκληρα 250-375 g 10-12 
- φιλέτο 500 g 10-12 
- µπριζόλα 500 g, 2,5 cm λεπτή 16-18 

 

Σηµασία του συµβόλου "Κάδου απορριµάτων"
Προστατεύστε το περιβάλλον µας: µην πετάτε τον 
ηλεκτρικό εξοπλισµό στα εσωτερικά απόβλητα. 
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό 
εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιείτε πλέον στα σηµεία 
που παρέχονται για τη διάθεσή τους.


