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GR Ηλεκτρική γάστρα 
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ.
Γενικές προειδοποιήσεις
 ■ Αυτή η  συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά 
ηλικίας κάτω των 8 ετών.

 ■ Η  παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 
ηλικίας 8 ετών και άνω, αν επιβλέπονται από κατάλληλο 
άτομο ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση του 
προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.

 ■ Η  παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα 
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή  πνευματικές 
ικανότητες, ή  από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, 
αν επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή  έχουν ενημερωθεί 
σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν 
τους πιθανούς κινδύνους.

 ■ Ο  καθαρισμός και η  συντήρηση που εκτελούνται από τον 
χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά, 
παρά μόνο αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.

 ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 ■ Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από 
παιδιά κάτω των 8 ετών. 

 ■ Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, 
αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο 
σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται 
η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.

 ■ Οι επιφάνειες της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τροφές 
πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο 
παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
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 ■ Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω 
προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη 
ή τηλεχειριστηρίου.

 ■ Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και για χρήση 
σε παρόμοια μέρη όπως:

 – κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους 
εργασίας,

 – στον γεωργικό τομέα,
 – για πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων,
 – ενοικιαζόμενα δωμάτια.

 ■ Η  συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερό σημείο με τις 
λαβές να βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται το 
πιτσίλισμα καυτών υγρών.

Προσοχή:
 ■ Καυτή επιφάνεια! Η μονάδα, το δοχείο μαγειρέματος και το 
θερμαντικό στοιχείο είναι καυτά κατά τη διάρκεια χρήσης!

 ■ Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και 
μην την βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι το φις ή  η  πρίζα δεν πιτσιλίζονται με νερό 
ή  οποιοδήποτε άλλο υγρό και ότι ο καυτός ατμός που 
διαφεύγει από τη συσκευή διατηρείται επίσης σε απόσταση. 
Αν όμως προκύψει κάτι από τα παραπάνω, αποσυνδέστε τον 
ασφαλειοδιακόπτη της πρίζας και, στη συνέχεια, στεγνώστε 
προσεκτικά την πρίζα και το φις πριν από περαιτέρω χρήση.

 ■ Οι επιφάνειες της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τροφές 
πρέπει να καθαρίζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στο 
παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
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Προειδοποίηση: 
 ■ Η  εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε 
τραυματισμούς.

 ■ Η  επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης διατηρεί θερμότητα 
μετά τη χρήση.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια
 ■ Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η  τάση του 
ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.

 ■ Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο 
προέκτασης.

 ■ Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε πρίζα μέχρι να συναρμολογηθεί σωστά.
 ■ Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
 ■ Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του ρεύματος στην/
από την πρίζα.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
 ■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. 
Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή  η  πρίζα. Αποσυνδέετε το 
καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις.

 ■ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι 
το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν 
βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.

 ■ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην 
επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. 
Όλες οι επισκευές ή  οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε 
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.

 ■ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε ποτέ 
την ηλεκτρική γάστρα, το καλώδιο ρεύματος ή το φις στο νερό ή σε οποιοδήποτε 
άλλο υγρό.

 ■ Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα 
όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.

Ασφάλεια κατά τη χρήση
 ■ Η ηλεκτρική γάστρα προορίζεται για το αργό μαγείρεμα τροφίμων, το μαγείρεμα σε 
ατμό και την παρασκευή γιαουρτιού. Μην την χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς 
εκτός από εκείνους για τους οποίους σχεδιάστηκε.

 ■ Αυτή η  ηλεκτρική γάστρα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς 
χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε ποτέ σε εξωτερικό χώρο ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.
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 ■ Η  ηλεκτρική γάστρα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις 
οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

 ■ Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική γάστρα μόνο πάνω σε επίπεδη, στεγνή, καθαρή, 
σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε την 
ηλεκτρική γάστρα πάνω στην περιοχή αποστράγγισης του νεροχύτη.

 ■ Μην τοποθετείτε την ηλεκτρική γάστρα στην άκρη ενός τραπεζιού, πάνω σε 
ασταθή, κεκλιμένη ή ανώμαλη επιφάνεια, σε ηλεκτρική εστία ή σε εστία αερίου και 
σε άλλες πηγές θερμότητας, ή κοντά σε αυτές.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική γάστρα σε επιφάνειες ευαίσθητες στη 
θερμότητα, καθώς οι επιφάνειες αυτές μπορεί να καταστραφούν.

 ■ Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μην τοποθετείτε την ηλεκτρική γάστρα 
απευθείας επάνω σε ευαίσθητους στη θερμότητα πάγκους, π.χ. πέτρινους πάγκους. 
Αυτό το είδος των πάγκων είναι ευαίσθητο στην ανομοιόμορφη θερμότητα και 
εάν ζεσταθεί σε ένα και μόνο σημείο ενδέχεται να ραγίσει. Σε περίπτωση που 
επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική γάστρα σε κάποιον πάγκο ευαίσθητο 
στη θερμότητα, τοποθετήστε μία επιφάνεια κοπής ή κάποιο άλλο ανθεκτικό στη 
θερμοκρασία υλικό κάτω από την ηλεκτρική γάστρα.

 ■ Χρησιμοποιείτε μόνο το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος που παρέχεται μαζί με 
την ηλεκτρική γάστρα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλα δοχεία.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα, χτυπημένα ή  γενικά κατεστραμμένα δοχεία 
μαγειρέματος. Το κατεστραμμένο δοχείο μαγειρέματος πρέπει να αντικαθίσταται 
από ένα νέο, γνήσιο δοχείο του ίδιου τύπου.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική γάστρα όταν δεν λειτουργεί σωστά ή αφού έχει 
πέσει στο δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο. Παραδώστε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο 
ή επισκευή.

 ■ Προτού τοποθετήσετε το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος μέσα στην ηλεκτρική 
γάστρα, ελέγξτε ότι η  εξωτερική επιφάνεια του δοχείου και το εσωτερικό 
της μονάδας της ηλεκτρικής γάστρας είναι απόλυτα καθαρά και στεγνά. Για 
την αποφυγή ζημιάς της ηλεκτρικής γάστρας, δεν πρέπει να υπάρχουν ξερά 
υπολείμματα τροφίμων κ.λπ. στην εξωτερική επιφάνεια του δοχείου μαγειρέματος 
και στην επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης.

 ■ Πριν από τη σύνδεση της ηλεκτρικής γάστρας στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το 
δοχείο μαγειρέματος εφαρμόζει σωστά στο εσωτερικό της μονάδας της ηλεκτρικής 
γάστρας, ότι το δοχείο μαγειρέματος είναι γεμάτο με νερό και τρόφιμα και ότι το 
καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά στο δοχείο μαγειρέματος. Μην παραγεμίζετε το 
αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος.

 ■ Μην συνδέετε την ηλεκτρική γάστρα σε πρίζα ή μην την ενεργοποιείτε χωρίς να 
βρίσκεται το δοχείο μαγειρέματος μέσα στη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική γάστρα όταν το δοχείο μαγειρέματος είναι άδειο.
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Προειδοποίηση:
Μην ρίχνετε νερό ή  τοποθετείτε τρόφιμα στη μονάδα της ηλεκτρικής 
γάστρας. Τρόφιμα και νερό τοποθετούνται αποκλειστικά μέσα στο δοχείο 
μαγειρέματος.

 ■ Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική γάστρα μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη 
συνοδεύουν.

Προσοχή:
Η  χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες 
καταστάσεις.

 ■ Κατά τη λειτουργία της ηλεκτρικής γάστρας, το καπάκι πρέπει να έχει κλίση προς 
τα κάτω και να έχει στερεωθεί στη θέση του. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω 
στο καπάκι.

 ■ Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του 
αέρα επάνω από την ηλεκτρική γάστρα και γύρω από αυτή. Μην καλύπτετε την 
ηλεκτρική γάστρα και μην φράσσετε τις οπές της.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο εξόδου ατμού δεν είναι στραμμένο προς υλικά ευαίσθητα 
στη θερμότητα, προς το μέρος σας ή προς άλλα άτομα. Ο καυτός ατμός μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

 ■ Μην αφήνετε το κουτάλι ανάδευσης και σερβιρίσματος ή  οποιοδήποτε άλλο 
μαγειρικό σκεύος εντός του αφαιρούμενου δοχείου μαγειρέματος κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας «KEEP WARM» (Διατήρηση θερμότητας).

 ■ Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών στην ηλεκτρική γάστρα είναι υψηλή 
όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία καθώς και για κάποιο διάστημα μετά τη 
λειτουργία.

 ■ Όταν χειρίζεστε την ηλεκτρική γάστρα μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, 
πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα να μην αγγίξετε τη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας 
ή άλλα μέρη της ηλεκτρικής γάστρας, καθώς ενδέχεται να είναι ακόμα καυτά ως 
αποτέλεσμα της υπολειμματικής θερμότητας.

 ■ Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες της ηλεκτρικής γάστρας. Αφού απενεργοποιήσετε 
και αποσυνδέσετε την ηλεκτρική γάστρα από την πρίζα, χρησιμοποιήστε τις λαβές 
μεταφοράς της ηλεκτρικής γάστρας για να την ανασηκώσετε και να τη μεταφέρετε. 
Για λόγους αυξημένης ασφάλειας, συνιστούμε τη χρήση γαντιών κουζίνας.

 ■ Χρησιμοποιείτε τη λαβή του καπακιού για να σηκώνετε και να μεταφέρετε το 
καπάκι. Όταν ανασηκώνετε με κλίση το καπάκι, για την αποφυγή εγκαύματος, είναι 
απαραίτητο να προσέξετε ότι ο ατμός που διαφεύγει από το δοχείο μαγειρέματος 
δεν κατευθύνεται προς το μέρος σας. Για λόγους αυξημένης ασφάλειας, συνιστούμε 
τη χρήση γαντιών κουζίνας.

 ■ Χρησιμοποιήστε γάντια κουζίνας για να αφαιρέσετε το δοχείο μαγειρέματος μετά 
την ολοκλήρωση του μαγειρέματος.
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 ■ Το νερό από το καπάκι μπορεί να στάξει μόνο στο δοχείο μαγειρέματος, δεν πρέπει 
να στάξει μέσα στη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας.

 ■ Όταν το καπάκι είναι καυτό, μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στη 
θερμότητα.

 ■ Μην αφήνετε την ηλεκτρική γάστρα χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
 ■ Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα την ηλεκτρική γάστρα από την πρίζα 
του ρεύματος όταν δεν την χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε εκτεθειμένη, 
προτού αφαιρέσετε το δοχείο μαγειρέματος ή το ένθετο ατμομάγειρα, πριν από 
τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή  τη μετακίνησή της. Ποτέ μην μετακινείτε την 
ηλεκτρική γάστρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

 ■ Είναι απαραίτητο να προσέχετε ιδιαίτερα όταν μετακινείτε την ηλεκτρική γάστρα 
ενώ υπάρχουν στο εσωτερικό της ζεστά τρόφιμα ή υγρά.

 ■ Αφήνετε πάντα την ηλεκτρική γάστρα να κρυώσει πλήρως προτού αφαιρέσετε το 
δοχείο μαγειρέματος ή το ένθετο ατμομάγειρα και πριν από τον καθαρισμό.

 ■ Καθαρίζετε τακτικά την ηλεκτρική γάστρα μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις 
οδηγίες στο κεφάλαιο Συντήρηση και καθαρισμός. Μην πραγματοποιείτε καμία 
άλλη συντήρηση στην ηλεκτρική γάστρα εκτός από τη διαδικασία συντήρησης 
που περιγράφεται στο κεφάλαιο Συντήρηση και καθαρισμός.

 ■ Για την αποφυγή δημιουργίας γρατζουνιών στην αντικολλητική επιφάνεια του 
εσωτερικού του δοχείου μαγειρέματος κατά τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε 
πάντοτε ξύλινα, πλαστικά σκεύη ή σκεύη σιλικόνης.

 ■ Εκτός από το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος, κανένα άλλο μέρος της 
ηλεκτρικής γάστρας δεν είναι κατάλληλο για καθαρισμό σε πλυντήριο πιάτων.
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GR Ηλεκτρική γάστρα
Εγχειρίδιο χρήσης

 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, 
ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων 
τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο 
όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που 
παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το 
εγχειρίδιο χρήσης.

 ■ Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά 
συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την 
αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη 
δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα 
δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε 
περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική 
της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ
A1 Λαβή καπακιού
A2 Στόμιο εξόδου ατμού
A3 Καπάκι από σκληρυμένο γυαλί
A4 Ένθετο ατμομάγειρα από 

ανοξείδωτο ατσάλι
 Κατάλληλο για μαγείρεμα στον ατμό 

ή ψήσιμο μεγάλων μερίδων.
A5 Λαβές δοχείου μαγειρέματος με 

ασφάλειες στερέωσης καπακιού
 Συγκρατεί το καπάκι με το δοχείο 

μαγειρέματος κατά τη διάρκεια 
μαγειρέματος και αποθήκευσης της 
ηλεκτρικής γάστρας.

A6 Αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος 
6 λίτρων, αλουμινίου

 Με εσωτερική αντικολλητική 
επίστρωση και κρύες λαβές.

A7 Λαβές μονάδας ηλεκτρικής γάστρας
A8 Μονάδα ηλεκτρικής γάστρας
 Περιέχει στοιχείο θέρμανσης.
A9 Πίνακας ελέγχου

B1 Κουμπί διατήρησης θερμότητας με 
ένδειξη  

B2 Κουμπιά συν (+) και πλην (-)

 Χρησιμοποιούνται για την αύξηση 
ή μείωση του χρόνου μαγειρέματος.

B3 Κουμπί ακύρωσης 
B4 Οθόνη LED
B5 Κουμπί On/Off / έναρξης με ένδειξη
B6 Κουμπί MENU (ΜΕΝΟΥ)
 Χρησιμοποιείται για την επιλογή του 

τρόπου μαγειρέματος.

C1 Λειτουργία ροδίσματος – ήπια 
θερμοκρασία 

C2 Λειτουργία ροδίσματος – χαμηλή 
θερμοκρασία 

C3 Λειτουργία ροδίσματος – μέτρια 
θερμοκρασία 

C4 Λειτουργία ροδίσματος – σοτάρισμα 
C5 Λειτουργία ροδίσματος – υψηλή 

θωράκιση 
C6 Λειτουργία μαγειρέματος – γιαούρτι 
C7 Λειτουργία μαγειρέματος – στον 

ατμό
C8 Λειτουργία μαγειρέματος – αργό 

μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία
C9 Λειτουργία μαγειρέματος – αργό 

μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 ■ Η ηλεκτρική γάστρα προορίζεται για το αργό μαγείρεμα τροφίμων, το μαγείρεμα σε 

ατμό και την παρασκευή γιαουρτιού. 
 ■ Το αργό μαγείρεμα ανήκει σε μία από τις πλέον υγιεινές και γευστικές τάσεις 

μαγειρέματος. Χάρη σε αυτόν τον τρόπο, το φαγητό αποκτά νέες, πιο έντονες 
γεύσεις, δίνοντας σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε μικρότερες ποσότητες 
ενισχυτικών γεύσης όπως αλάτι και λίπη. Η ηλεκτρική γάστρα χρησιμοποιείται για 
το μαγείρεμα, το ψήσιμο και μαγείρεμα στον ατμό. Το μαγείρεμα είναι εύκολο και 
οικονομικό. Το αποτέλεσμα είναι πάντοτε εξαιρετικό και μπορεί να επιτευχθεί από 
οποιονδήποτε.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση, χρησιμοποιήστε ένα ζεστό διάλυμα σαπουνιού 

για να πλύνετε το δοχείο μαγειρέματος A6, το γυάλινο καπάκι A3 και το ένθετο 
ατμομάγειρα A4 και σκουπίστε καλά.

 ■ Πριν από την τοποθέτηση του δοχείου μαγειρέματος A6 στη μονάδα της ηλεκτρικής  
γάστρας A8, βεβαιωθείτε ότι η  μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας και η  εξωτερική 
πλευρά του αφαιρούμενου δοχείου μαγειρέματος A6 δεν έχουν ακαθαρσίες και 
γρατσουνιές. Τοποθετήστε το γυάλινο καπάκι A3 στο δοχείο μαγειρέματος A6 έτσι 
ώστε να βρίσκεται σε οριζόντια θέση και να εδράζει ομαλά στις άκρες του δοχείου. 
Πιέστε τις ασφάλειες και στις δύο λαβές A5 του δοχείου μαγειρέματος και σπρώξτε 
τις προς τη λαβή του καπακιού A1 έως ότου φτάσουν στη θέση τους, βλέπε εικόνα D.

 ■ Το καπάκι A3 έχει ασφαλίσει στο δοχείο μαγειρέματος A6, ωστόσο, μπορείτε εύκολα 
να αφαιρέσετε το δοχείο μαγειρέματος από τη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας A8 
χρησιμοποιώντας τις λαβές του δοχείου μαγειρέματος A5.

 ■ Το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος A6 είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο 
και διαθέτει αντικολλητική επίστρωση, δεν είναι κατάλληλο για ηλεκτρικές εστίες 
ή  εστίες αερίου, ηλεκτρικές ή  κεραμικές εστίες κουζίνας και επίσης δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε φούρνο. Οποιαδήποτε παρασκευή φαγητού πρέπει να 
πραγματοποιείται στο δοχείο μαγειρέματος A6, το οποίο πρέπει να έχει τοποθετηθεί 
σωστά στο εσωτερικό της μονάδας της ηλεκτρικής γάστρας A8.

Προειδοποίηση:
Μην ανασηκώνετε το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος A6 
χρησιμοποιώντας τις λαβές του καπακιού A1. Χρησιμοποιήστε 
μόνο τις λαβές του δοχείου μαγειρέματος A5 που βρίσκονται και 
στις δύο πλευρές.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
 ■ Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της ηλεκτρικής γάστρας σε μια πρίζα. Η ηλεκτρική 

γάστρα θα εκπέμψει έναν χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) και θα μεταβεί στη λειτουργία 
αναμονής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
 ■ Η λειτουργία αναμονής δηλώνει ότι η ηλεκτρική γάστρα είναι έτοιμη προς χρήση. 

Στην οθόνη B4 εμφανίζονται τέσσερις γραμμές.
 ■ Θέστε την ηλεκτρική γάστρα σε λειτουργία αναμονής συνδέοντάς την με το 

ηλεκτρικό ρεύμα ή πατώντας το κουμπί B3 οποιαδήποτε στιγμή ενώ πραγματοποιείτε 
ή τροποποιείτε τις ρυθμίσεις μαγειρέματος ή ακόμα και όταν μαγειρεύετε.

Λειτουργία αδράνειας
 ■ Θέστε την ηλεκτρική γάστρα σε λειτουργία αδράνειας:

 –  αυτόματα, όταν εντός 1 λεπτού δεν πραγματοποιήσετε καμία ενέργεια κατά τη 
λειτουργία αναμονής, 

 –  πιέζοντας προς το κάτω το κουμπί B5 για 3 δευτερόλεπτα.
 ■ Θέστε εκτός λειτουργίας αδράνειας την ηλεκτρική γάστρα πατώντας οποιοδήποτε 

πλήκτρο από το B1 έως το B6.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
 ■ Για να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική γάστρα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος 

από την πρίζα.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΡΟΠΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
 ■ Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί B6 για να ενεργοποιήσετε τους 

ανεξάρτητους τρόπους μαγειρέματος C1 έως C9.  Πάντοτε ενεργοποιείται πρώτα 
ο τρόπος C1, οι άλλοι τρόποι ακολουθούν διαδοχικά με δεξιόστροφη φορά. Όταν 
ενεργοποιούνται οι ανεξάρτητοι τρόποι μαγειρέματος εκπέμπεται πάντοτε ένας 
χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ), αναβοσβήνει η  αντίστοιχη ένδειξη του τρόπου 
μαγειρέματος καθώς και ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος στην οθόνη B4 και 
αναβοσβήνει και η ένδειξη στο κουμπί B5.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
 ■ Για κάθε τρόπο μαγειρέματος υπάρχει ένας προκαθορισμένος χρόνος, ο  οποίος 

εμφανίζεται στην οθόνη B4. Ο  χρόνος αυτός μπορεί να αυξηθεί ή  να μειωθεί 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά B2, πάντοτε σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και 
εντός του διαθέσιμου εύρους, δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Προεπιλεγμένοι χρόνοι μαγειρέματος και προσαρμοζόμενο εύρος:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ  
ΕΥΡΟΣ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΡΟΔΙΣΜΑ

Ήπια θερμοκρασία
15 λεπτά

5 έως 60 λεπτά 
(σε προσαυξήσεις των 

5 λεπτών)
χειροκίνητο

Χαμηλή 
θερμοκρασία 15 λεπτά

5 έως 60 λεπτά 
(σε προσαυξήσεις των 

5 λεπτών)
χειροκίνητο

Μέτρια θερμοκρασία
15 λεπτά

5 έως 60 λεπτά 
(σε προσαυξήσεις των 

5 λεπτών)
χειροκίνητο

Σοτάρισμα
15 λεπτά

5 έως 60 λεπτά 
(σε προσαυξήσεις των 

5 λεπτών)
χειροκίνητο

Υψηλή θωράκιση
15 λεπτά

5 έως 60 λεπτά 
(σε προσαυξήσεις των 

5 λεπτών)
χειροκίνητο

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Αργό μαγείρεμα σε 
χαμηλή θερμοκρασία  

(Slow Cook Low)
8 ώρες

6 έως 14 ώρες  
(σε προσαυξήσεις των 

10 λεπτών)

αυτόματο / 
χειροκίνητο

Αργό μαγείρεμα σε 
υψηλή θερμοκρασία  

(Slow Cook High)
6 ώρες

2 έως 8 ώρες  
(σε προσαυξήσεις των 

10 λεπτών)

αυτόματο / 
χειροκίνητο

Μαγείρεμα στον 
ατμό  

(Steam)
20 λεπτά

10 έως 120 λεπτά 
(σε προσαυξήσεις των 

1 λεπτών)
χειροκίνητο

Γιαούρτι
8 ώρες

6 έως 12 ώρες  
(σε προσαυξήσεις των 

10 λεπτών)
χειροκίνητο
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Σημείωση:
Όλες οι λειτουργίες ροδίσματος διαθέτουν αυτόματη προθέρμανση. 
Ο χρόνος θα ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα μόνο όταν ολοκληρωθεί 
η φάση προθέρμανσης.
Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας ΡΟΔΙΣΜΑΤΟΣ ή  ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, η  ηλεκτρική γάστρα 
θα κρατήσει στη μνήμη την τρέχουσα λειτουργία και θα ρυθμίσει 
το χρόνο μαγειρέματος εφόσον η  διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος 
δεν διαρκέσει παραπάνω από 15 λεπτά. Μετά την επαναφορά 
του ηλεκτρικού ρεύματος, η  ηλεκτρική γάστρα θα συνεχίσει να 
λειτουργεί στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Σε περίπτωση που 
η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος υπερβαίνει τα 15 λεπτά, θα πρέπει 
να επιλέξετε εκ νέου έναν τρόπο μαγειρέματος και να ρυθμίσετε το 
χρόνο μαγειρέματος.

 ■ Η  χειροκίνητη ρύθμιση χρόνου μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή 
πατώντας το κουμπί B3.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
 ■ Πατήστε το πλήκτρο B5 για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας, τη 

ρύθμιση χρόνου και για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. 

Σημείωση:
Υπάρχει χρονικό περιθώριο 60 δευτερολέπτων για να επιβεβαιώσετε 
τον τρόπο λειτουργίας και το χρόνο μαγειρέματος που επιλέξατε, 
και για να ξεκινήσει η  διαδικασία μαγειρέματος. Μετά το πέρας των 
60  δευτερολέπτων, η  ηλεκτρική γάστρα θα αρχίσει να εκπέμπει έναν 
χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) που υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη 
άλλα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος. Εάν δεν προβείτε σε 
καμία ενέργεια εντός 5 λεπτών, η ηλεκτρική γάστρα θα τεθεί αυτόματα 
σε λειτουργία αναμονής και οποιαδήποτε ρύθμιση θα ακυρωθεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΔΙΣΜΑΤΟΣ
 ■ Η  ηλεκτρική γάστρα διαθέτει 5 τρόπους λειτουργίας ροδίσματος από C1 έως C5 

για όλους τους τρόπους σοταρίσματος, ροδίσματος και υψηλής θωράκισης. Οι 
συγκεκριμένοι τρόποι λειτουργίας είναι ιδανικοί για κρέας ψητό κατσαρόλας και 
το προ-μαγείρεμα λαχανικών πριν από το αργό μαγείρεμα, που θα ενεργοποιήσει 
τα καρυκεύματα και τα υγρά των κρεάτων κάνοντας τα σιγομαγειρεμένα γεύματα 
ακόμα που ζουμερά.

Λειτουργία ΡΟΔΙΣΜΑΤΟΣ Θερμοκρασία 
(περ.)

Ήπια θερμοκρασία 100 °C

Χαμηλή θερμοκρασία 120 °C

Μέτρια θερμοκρασία (Medium) 150 °C

Σοτάρισμα 170 °C

Υψηλή θωράκιση 180 °C

 ■ Χρησιμοποιήστε το κουμπί B6 για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. 
Εάν απαιτείται, προσαρμόστε το χρόνο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά B2 και 
επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί B5. Στην οθόνη B4 θα εμφανιστεί ένα 
παραλληλόγραμμο που θα αναβοσβήνει και η  ηλεκτρική γάστρα θα ξεκινήσει τη 
φάση προθέρμανσης. Όταν η  ηλεκτρική γάστρα εκπέμψει έναν χαρακτηριστικό 
ήχο (μπιπ) και ο  χρονοδιακόπτης ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα, τότε η  φάση 
προθέρμανσης έχει ολοκληρωθεί και η  ηλεκτρική γάστρα θα μεταβεί στη φάση 
μαγειρέματος. Όταν ο  χρονοδιακόπτης μηδενίσει, η  διαδικασία μαγειρέματος θα 
τελειώσει. Η ηλεκτρική γάστρα θα εκπέμψει έναν χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) και θα 
μεταβεί στη λειτουργία αναμονής. 

Σημείωση:
Μπορείτε να τερματίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος οποιαδήποτε 
στιγμή, πατώντας το κουμπί B3.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
 ■ Η  ηλεκτρική γάστρα διαθέτει 2 τρόπους λειτουργίας αργού μαγειρέματος C8 

και C9. Αφού τοποθετήσετε προσεκτικά το δοχείο μαγειρέματος A6 στη μονάδα 
της ηλεκτρικής γάστρας A8, τοποθετήστε όλα τα υλικά στο δοχείο μαγειρέματος, 
ελέγχοντας ότι έχουν τοποθετηθεί ομοιόμορφα στον πάτο του δοχείου. Τοποθετήστε 
το καπάκι A3 στο δοχείο μαγειρέματος A6 και ασφαλίστε το  χρησιμοποιώντας τις 
ασφάλειες στις λαβές του δοχείου μαγειρέματος A5, βλέπε εικ. D.

 ■ Χρησιμοποιήστε το κουμπί B5 για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία C8 ή C9. 
Εάν απαιτείται, προσαρμόστε το χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 
B2. Πατήστε το κουμπί B5 για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και να ξεκινήσει 
η  διαδικασία μαγειρέματος. Η  ένδειξη της επιλεγμένης λειτουργίας θα ανάψει και 
στην οθόνη B4 θα εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου.

 –  Εάν επιλεχθεί ο  τρόπος λειτουργίας C9, το γεύμα θερμαίνεται σε ήπια 
θερμοκρασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς να παραμαγειρευτεί 
ή καεί. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται ανακάτεμα.

 –  Εάν έχει επιλεχθεί ο  τρόπος λειτουργίας C8, το γεύμα μαγειρεύεται περίπου 
στο μισό χρόνο σε σχέση με το χρόνο του τρόπου λειτουργίας C9. Στον τρόπο 
λειτουργίας C8, ορισμένα γεύματα ενδέχεται να φτάσουν στο σημείο βρασμού, 
επομένως είναι απαραίτητο να προσθέσετε νερό. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη 
συνταγή και το χρόνο μαγειρέματος. Το περιστασιακό ανακάτεμα θα βοηθήσει τις 
γεύσεις να κατανεμηθούν ακόμα πιο ομοιόμορφα.

 ■ Όταν ο  χρονοδιακόπτης μηδενίσει, η  ηλεκτρική γάστρα θα εκπέμψει έναν 
χαρακτηριστικό ήχο 5 φορές και θα μεταβεί στη λειτουργία ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, και η  ένδειξη στο κουμπί B1 θα ανάψει. Η  ηλεκτρική γάστρα θα 
παραμείνει σε αυτή τη λειτουργία για 4 ώρες και στη συνέχεια θα μεταβεί στη 
λειτουργία αναμονής.

Προειδοποίηση:
Σε περίπτωση που δεν βρίσκεστε σπίτι κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας αργού μαγειρέματος και συμβεί κάποια διακοπή 
ρεύματος, απορρίψτε το φαγητό ακόμα και αν φαίνεται πως έχει 
μαγειρευτεί.

 ■ Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Οδηγός αργού 
μαγειρέματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ
 ■ Πριν από το μαγείρεμα στον ατμό, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο μαγειρέματος A6 

είναι καθαρό. Τοποθετήστε το ένθετο ατμομάγειρα A4 στον πάτο του δοχείου 
μαγειρέματος. Προσθέστε 1 έως 1,3 λίτρα νερό στο δοχείο μαγειρέματος A6 έτσι 
ώστε η στάθμη του νερού να βρίσκεται ακριβώς κάτω από το επίπεδο του ένθετου 
ατμομάγειρα A4.

 ■ Ανάλογα με το είδος του γεύματος και τον επιθυμητό τρόπο μαγειρέματος, 
μπορείτε να τοποθετήσετε τρόφιμα στο ένθετο ατμομάγειρα A4 προτού επιλέξετε 
τη λειτουργία μαγειρέματος ή, εναλλακτικά, μόλις αρχίσει το νερό να βράζει. 
Η  ποσότητα του 1 έως 1,3 λίτρων νερού θα αρχίσουν να βράζουν σε περίπου 10 
λεπτά.

 ■ Τοποθετήστε τα τρόφιμα επάνω στο ένθετο ατμομάγειρα A4, βάλτε το καπάκι A3 
στο δοχείο μαγειρέματος A6 και ασφαλίστε. Μην αφαιρείτε το καπάκι A3 κατά τη 
διάρκεια του μαγειρέματος στον ατμό. Εάν ανοίξετε έστω και με ελαφρά κλίση το 
καπάκι, ο ατμός θα διαφύγει και ο χρόνος μαγειρέματος θα παραταθεί.

 ■ Χρησιμοποιήστε το κουμπί B5 για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας C7. Εάν 
απαιτείται, προσαρμόστε το χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 
B2. Ελέγξτε ότι ο  επιλεγμένος χρόνος επαρκεί για να βράσει το νερό. Κατά τη 
διάρκεια του μαγειρέματος στον ατμό, ελέγχετε τη στάθμη του νερού στο δοχείο 
μαγειρέματος A6. Εάν χρειαστεί να προσθέσετε νερό, απασφαλίστε και αφαιρέστε 
το καπάκι A3 χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ζευγάρι γάντια κουζίνας, συμπληρώστε 
ζεστό νερό, επανατοποθετήστε το καπάκι A3 και ασφαλίστε.

 ■ Αφού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα στον ατμό και ανοίξετε το καπάκι, μπορείτε να 
αφαιρέσετε το ένθετο ατμομάγειρα A4 από το δοχείο μαγειρέματος A6. Μπορείτε 
επίσης να βγάλετε το μαγειρεμένο φαγητό από το ένθετο ατμομάγειρα A4 
χρησιμοποιώντας μία λαβίδα, και να αφήσετε το ένθετο A4 να κρυώσει προτού το 
αφαιρέσετε από το δοχείο μαγειρέματος A6. 

 ■ Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Οδηγός μαγειρέματος στον 
ατμό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ
 ■ Ο  εξοπλισμός και όλα τα σκεύη που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή 

του γιαουρτιού πρέπει να αποστειρωθούν πριν από τη χρήση. Αναμιγνύετε όλα 
τα συστατικά σε ένα ξεχωριστό δοχείο προτού τα τοποθετήσετε στο δοχείο 
μαγειρέματος A6.

 ■ Τοποθετήστε το καπάκι A3 στο δοχείο μαγειρέματος A6 και ασφαλίστε.
 ■ Χρησιμοποιήστε το κουμπί B5 για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας C6. Εάν 

απαιτείται, προσαρμόστε το χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας τα κουμπιά B2.

Προσοχή:
Για λόγους ασφαλείας, μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη 
συγκεκριμένη λειτουργία για άλλους σκοπούς. Η λειτουργία αυτή 
προορίζεται μόνο για την παρασκευή γιαουρτιού.

 ■ Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Οδηγός παρασκευής 
γιαουρτιού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
 ■ Η  ηλεκτρική γάστρα διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητα ρυθμιζόμενη λειτουργία 

διατήρησης θερμότητας:
 –   Η λειτουργία διατήρησης θερμότητας ενεργοποιείται όταν ο χρονοδιακόπτης στη 

λειτουργία C8 ή C9 μηδενίσει.
 –  Η  λειτουργία διατήρησης θερμότητας μπορεί να επιλεγεί χειροκίνητα όταν 

η ηλεκτρική γάστρα ολοκληρώσει τη λειτουργία ροδίσματος, μαγειρέματος ή την 
αυτόματη λειτουργία διατήρησης θερμότητας.

 ■ Όταν επιλεχθεί χειροκίνητα η  λειτουργία διατήρησης θερμότητας, η  ένδειξη 
B1 ανάβει και στην οθόνη ξεκινά η  μέτρηση του χρόνου. Εάν έχουν επιλεχθεί 
η  χειροκίνητη και η  αυτόματη λειτουργία διατήρησης θερμότητας, η  ηλεκτρική 
γάστρα θα παραμείνει σε αυτή τη λειτουργία για 4 ώρες και στη συνέχεια θα 
μεταβεί στη λειτουργία αναμονής. Η λειτουργία διατήρησης θερμότητας μπορεί να 
απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί B3.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΓΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

 ■ Η  ηλεκτρική γάστρα έχει σχεδιαστεί για ομοιόμορφη κατανομή των συστατικών, 
που θα εντείνουν και θα ενισχύσουν τη γεύση του κρέατος χρησιμοποιώντας το ίδιο 
σκεύος για το ρόδισμα, την υψηλή θωράκιση και το αργό μαγείρεμα. Ανάλογα με τη 
θερμοκρασία και τα συστατικά, το αργό μαγείρεμα μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 
12 ώρες. 

 ■ Το ρόδισμα πριν από τη διαδικασία αργού μαγειρέματος συνίσταται, χωρίς ωστόσο 
όμως να είναι απαραίτητο. Η  υψηλή θωράκιση και το ρόδισμα κρατούν την 
υγρασία στο εσωτερικό του κρέατος, ενισχύοντας τα αρώματά του και κάνοντας το 
αποτέλεσμα ακόμα πιο γευστικό.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
 ■ Όταν αγοράζετε κρέας για αργό μαγείρεμα, προτιμήστε τα άπαχα κομμάτια και 

αφαιρέστε τυχόν λίπος από το κρέας. Σε συνταγές που απαιτούν τη χρήση τηγανιού 
για την προετοιμασία του κρέατος, κόψτε το κρέας σε κύβους περίπου 2,5 έως 3 
cm. Το αργό μαγείρεμα σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε λεπτότερα 
κομμάτια κρέατος. Εάν απαιτείται, μπορείτε να αφήσετε και κόκαλα στο κρέας, που 
θα βοηθήσουν το κρέας να παραμείνει τρυφερό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, 
θα παρατείνουν ωστόσο τη διάρκεια μαγειρέματος.

Μέρη κρέατος κατάλληλα για αργό μαγείρεμα:

Βοδινό Λαιμός, διάφραγμα, νουά, ουρά, κότσι χωρίς κόκαλο, κότσι με 
κόκαλο (οσομπούκο)

Αρνί μπούτι, κότσια, κοτολέτες λαιμού, μπροστινό χωρίς κόκαλο 
ή σπάλα

Μοσχαράκι Κομμάτια κιλότο, κοτολέτες / κομμάτια σπάλας, μπριζόλες από το 
μπροστινό μέρος, κοτολέτες λαιμού, κότσι

Χοιρινό Μπριζολάκια από μπούτι, κομμάτια στήθους, κομμάτια σπάλας, 
μπριζόλες χωρίς κόκαλο

Κοτόπουλο Μπουτάκια, μπούτι, ολόκληρα μπούτια, μπουτάκια και φτερούγες 
χωρίς πέτσα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
 ■ Για να διασφαλίσετε ένα ομοιόμορφο μαγείρεμα, κόψτε όλα τα λαχανικά σε 

κομμάτια ίδιου μεγέθους (περίπου 2-3 cm). Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πρέπει να 
ξεπαγώσουν προτού τα βάλετε στην ηλεκτρική γάστρα μαζί με άλλα υλικά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΞΕΡΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ
 ■ Συνίσταται να μουλιάζετε τα ξερά φασόλια και όσπρια κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Στη συνέχεια στραγγίξτε τα, ξεπλύντε με νερό και βάλτε τα στο δοχείο μαγειρέματος 
A6 μαζί με επαρκής ποσότητα νερού έτσι ώστε να διπλασιαστούν σε μέγεθος. 
Μαγειρέψτε στη λειτουργία C8 για 2-4 ώρες.

ΨΗΣΙΜΟ ΚΡΕΑΤΟΣ
 ■ Το ψήσιμο του κρέατος σε ηλεκτρική γάστρα θα κάνει το φαγητό σας μαλακό και 

ζουμερό. Η διαδικασία αργού μαγειρέματος με κλειστό το καπάκι μαλακώνει τους 
συνδετικούς και μυϊκούς ιστούς, κάνοντας ευκολότερο τον τεμαχισμό του κρέατος. 
Με αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο οικονομικά μέρη κρέατος.

 ■ Το κρέας δεν ροδίζει κατά τη διάρκεια του αργού μαγειρέματος, για να ροδίσει 
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία C5 πριν ξεκινήσετε το αργό μαγείρεμα.

 ■ Δεν χρειάζεται να προσθέσετε νερό όταν ροδίζετε το κρέας. Πριν από το ψήσιμο, 
τοποθετήστε το κρέας στο ένθετο ατμομάγειρα A4. Έτσι η επιφάνεια του κρέατος θα 
παραμένει στεγνή και θα φεύγει το λίπος καθώς θα ροδίζει.

Μέρη κατάλληλα για ρόδισμα:

Μοσχάρι Σπάλα, στρογγυλό, μπριζόλες, σε φέτες, κιλότο, νουά

Αρνί Μπούτι, ράχη, μπριζολάκια, παϊδάκια, ποδαράκι, σπάλα, μικρό 
κομμάτι για ψητό

Μοσχαράκι Στρογγυλό, νουά, κιλότο, παϊδάκια κορώνα, σπάλα / μπροστινό

Χοιρινό Ψαρονέφρι, λαιμός, μπούτι, παϊδάκια κορώνα (χωρίς δέρμα και 
λίπος) 

ΚΡΕΑΣ ΨΗΤΟ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ
Το ψητό κατσαρόλας στην ηλεκτρική γάστρα απαιτεί την προσθήκη νερού. 
Προσθέσετε την κατάλληλη ποσότητα νερού στο δοχείο μαγειρέματος A6 έτσι ώστε 
το ένα τρίτο του κρέατος να καλυφθεί με νερό. Το κρέας δεν ροδίζει κατά τη διάρκεια 
του ψησίματος στην κατσαρόλα, για να ροδίσει χρησιμοποιήστε τη λειτουργία C5 πριν 
από το ψήσιμο στην κατσαρόλα.

Μέρη κατάλληλα για ψητό κατσαρόλας:

Μοσχάρι Νουά, σπάλα, στρογγυλό, κομμάτια για ψητό, στήθος

Αρνί Μπροστινό μέρος, ποδαράκι, σπάλα

Μοσχαράκι Σπάλα/ μπροστινό

Χοιρινό Ψαρονέφρι, λαιμός, μπριζόλες

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Γενικός χρόνος αργού μαγειρέματος:
Λειτουργία C9: 6-14 ώρες
Λειτουργία C8: 2-8 ώρες

Συνήθης χρόνος 
μαγειρέματος Χρόνος αργού μαγειρέματος (χωρίς ρόδισμα)

Λειτουργία C9 Λειτουργία C8

35-60 λεπτά 6-10 ώρες 3-5 ώρες

1-3 ώρες 8-10 ώρες 4-6 ώρες

Συνήθης χρόνος 
μαγειρέματος Χρόνος αργού μαγειρέματος (με ρόδισμα)

Λειτουργία C9 Λειτουργία C8

35-60 λεπτά 4-5 ώρες 2-3 ώρες

1-3 ώρες 5-6 ώρες 3-4 ώρες

Σημείωση:
Λάβετε υπόψη σας τους παραπάνω χρόνους μαγειρέματος μόνο 
ως οδηγό. Ο  χρόνος μαγειρέματος θα εξαρτηθεί από τα υλικά που 
χρησιμοποιείτε, τη θερμοκρασία και την ποσότητα του φαγητού.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
 ■ Αφαιρείτε το λίπος από το κρέας και τα πουλερικά.
 ■ Το κρέας και τα πουλερικά χρειάζονται τουλάχιστον 6-7 ώρες μαγείρεμα στη 

λειτουργία C9 ή 3-4 ώρες στη λειτουργία C8.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά και τα υγρά στο δοχείο μαγειρέματος A6 φτάνουν μόνο έως 

τα ¾ της χωρητικότητάς του.
 ■ Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μαγειρέματος υπάρχει παραπάνω νερό 

στο φαγητό, αφαιρέστε το καπάκι και ενεργοποιήστε τη λειτουργία C8 για 30-
45 λεπτά ή έως ότου αρχίσουν να μειώνονται τα υγρά. Μπορείτε επίσης να μειώσετε 
την ποσότητα των υγρών προσθέτοντας ένα μείγμα από κορν φλάουρ και νερό στα 
ζεστά υγρά του φαγητού.

 ■ Πάντοτε να αποψύχετε τα κατεψυγμένα κρέατα και πουλερικά πριν τα μαγειρέψετε.
 ■ Όταν ανοίγετε το καπάκι A3 ή αφαιρείτε το δοχείο μαγειρέματος A6, χρησιμοποιήστε 

στεγνά γάντια κουζίνας.
 ■ Κατά το σερβίρισμα του φαγητού, τοποθετήστε το δοχείο μαγειρέματος A6 σε μια 

επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα.
 ■ Μην ενεργοποιείτε την ηλεκτρική γάστρα εάν δεν έχετε τοποθετήσει το δοχείο 

μαγειρέματος A6 στη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας A8.
 ■ Μην μαγειρεύετε κατεψυγμένο κρέας ή πουλερικά.
 ■ Μην σηκώνετε άσκοπα το καπάκι A3 από το δοχείο μαγειρέματος A6 καθώς θα 

διαφύγει σημαντική ποσότητα θερμότητας.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία C8 όταν σκοπεύετε να λείψετε από το σπίτι για 

περισσότερες από 3 ώρες.

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ
 ■ Τα φαγητά που μαγειρεύονται στον ατμό διατηρούν μεγάλο μέρος των θρεπτικών 

τους αξιών. Για το μαγείρεμα στον ατμό, μπορείτε να τοποθετήσετε τα τρόφιμα 
στο ένθετο ατμομάγειρα A4 που παρέχεται μαζί με την ηλεκτρική γάστρα και 
τοποθετείται στο εσωτερικό του δοχείου μαγειρέματος A6. Ελέγξτε ότι το φαγητό 
έχει τοποθετηθεί πάνω από τη στάθμη του νερού ή του ζωμού.

 ■ Κατά το μαγείρεμα στον ατμό είναι σημαντικό το καπάκι A3 να είναι κλειστό και 
ασφαλισμένο διότι διαφορετικά ο  ατμός θα διαφεύγει και ο  χρόνος μαγειρέματος 
θα παραταθεί. Ανάλογα με το είδος του γεύματος και τον επιθυμητό τρόπο 
μαγειρέματος, μπορείτε να τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο ένθετο ατμομάγειρα 
A4 προτού επιλέξετε τη λειτουργία μαγειρέματος ή, εναλλακτικά, μόλις αρχίσει το 
νερό να βράζει. Οι παρακάτω πίνακες βασίζονται σε ποσότητα νερού 1,2 λίτρων και 
περιλαμβάνουν χρόνο προθέρμανσης.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
 ■ Για να διασφαλιστεί το ομοιόμορφο μαγείρεμα, τα κομμάτια λαχανικών θα πρέπει 

να έχουν το ίδιο μέγεθος.
 ■ Μικρότερα κομμάτια λαχανικών θα μαγειρευτούν ταχύτερα.
 ■ Μπορείτε να μαγειρέψετε ταυτόχρονα φρέσκα και κατεψυγμένα λαχανικά στον 

ατμό, ωστόσο, τα κατεψυγμένα λαχανικά θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο 
μαγειρέματος, δεν χρειάζεται να τα αποψύξετε.

 ■ Το μέγεθος και σχήμα των λαχανικών καθώς και οι προσωπικές προτιμήσεις 
ενδέχεται να απαιτούν διαφορετικούς χρόνους μαγειρέματος. Εάν επιθυμείτε τα 
λαχανικά σας να είναι πιο μαλακά, αυξήστε το χρόνο μαγειρέματος.

 ■ Βεβαιωθείτε ότι η  στάθμη του νερού ή  του ζωμού δεν φτάνει στο επίπεδο του 
ένθετου ατμομάγειρα A4.

Παραδείγματα μαγειρέματος λαχανικών:

Σπαράγγια τεμαχισμένοι βλαστοί 2 ματσάκια 12-16 λεπτά

Φασόλια καθαρισμένα, ολόκληρα 200 g 12-16 λεπτά

Μπρόκολο τεμαχισμένο σε 
φουντίτσες 250 g 12-15 λεπτά

Λαχανάκια 
Βρυξελλών τεμαχισμένα στα τέσσερα 200 g 17-20 λεπτά

Καρότο τεμαχισμένο σε λωρίδες
3 μετρίου 
μεγέθους 
(300 g)

20-25 λεπτά

Κουνουπίδι τεμαχισμένο σε 
φουντίτσες 300 g 22-25 λεπτά

Καλαμπόκι ολόκληρο
2 μικρά, 
ολόκληρα 
καλαμπόκια

20-25 λεπτά

Γλυκομπίζελα καθαρισμένα 250 g 12-15 λεπτά

Αρακάς φρέσκος, καθαρισμένος 250 g 15-18 λεπτά

Αρακάς κατεψυγμένος 250 g 12-15 λεπτά
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Πατάτες πρώιμες πατάτες, 
ολόκληρες

8 (80 g η κάθε 
μία) 40-50 λεπτά

Γλυκοπατάτες τεμαχισμένες σε κομμάτια 
3 cm 400 g 25-30 λεπτά

Κίτρινη κολοκύθα τεμαχισμένη σε κομμάτια 
3 cm 400 g 24-29 λεπτά

Σπανάκι καθαρισμένα φύλλα και 
κοτσάνια 1 ματσάκι 8-10 λεπτά

Κολοκύθα καθαρισμένα 350 g 20-25 λεπτά

Γογγύλι
αποφλοιωμένο και 
τεμαχισμένο σε κομμάτια 
3 cm

150 g 20-25 λεπτά

Κολοκυθάκια τεμαχισμένο σε κομμάτια 
3 cm 330 g 17-20 λεπτά

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
 ■ Ψάρι εποχής με φρέσκα μυρωδικά, κρεμμύδι, λεμόνι κτλ. πριν από το μαγείρεμα
 ■ Βεβαιωθείτε ότι οι φέτες ψαριού στο ένθετο ατμομάγειρα Α4 είναι μονές και ότι δεν 

αλληλοκαλύπτονται.
 ■ Τα ψάρια μαγειρεύονται έως ότου να μπορούν να κοπούν εύκολα με ένα πιρούνι και 

έως ότου χάσουν τη διαύγειά τους.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 
(ενδεικτικά)

Ψάρι

- φιλέτα Στον ατμό έως ότου να μπορούν 
να κοπούν εύκολα με ένα πιρούνι 
και έως ότου χάσουν τη διαύγειά 
τους. Τα φιλέτα είναι έτοιμα όταν 
η ραχοκοκαλιά αφαιρείτε με 
ευκολία.

20-24 λεπτά

- ολόκληρο 25-30 λεπτά

- φιλέτα
22-25 λεπτά

Μύδια - με 
κέλυφος

Πλύντε και αφαιρέστε τα 
«μουστάκια», μαγειρέψτε στον ατμό 
έως ότου ανοίξουν

15-18 λεπτά

Μύδια και 
αχιβάδες

Πλύντε, μαγειρέψτε στον ατμό έως 
ότου ανοίξουν 15-20 λεπτά

Γαρίδες – με 
κέλυφος

Μαγειρέψτε στον ατμό έως ότου 
αποκτήσουν ένα ροζ χρώμα 15-20 λεπτά

Χτένια Μαγειρέψτε στον ατμό έως ότου 
χάσουν τη διαύγειά τους 15-20 λεπτά

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
 ■ Διαλέξτε κομμάτια πουλερικών ιδίου περίπου μεγέθους για να διασφαλιστεί ένα 

ομοιόμορφο μαγείρεμα.
 ■ Για να επιτύχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα, τοποθετήστε τα κομμάτια 

πουλερικών επάνω στο ένθετο ατμομάγειρα A4 σε μονή στρώση.
 ■ Αφαιρέστε τυχόν λίπος και πέτσα.
 ■ Εάν επιθυμείτε τα κομμάτια πουλερικών να έχουν ένα ρόδινο χρώμα, μπορείτε πριν 

από τη διαδικασία μαγειρέματος στον ατμό να τα ροδίσετε στη λειτουργία C5.
 ■ Τρυπήστε το μεγαλύτερο κομμάτι για να ελέγξτε ότι τα κομμάτια πουλερικών είναι 

έτοιμα. Θα πρέπει τα υγρά που θα βγουν να είναι διαυγή.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 

(ενδεικτικά)

Φιλέτα από στήθος

Τοποθετήστε το πιο 
χοντρό μέρος του φιλέτου 
(250 g) προς την άκρη του 
ένθετου ατμομάγειρα A4.

25-30 λεπτά

Μπουτάκια

Τοποθετήστε το πιο 
χοντρό μέρος (250 g) προς 
την άκρη του ένθετου 
ατμομάγειρα A4.

30-35 λεπτά

Φιλέτα από μπούτι

Τοποθετήστε το πιο 
χοντρό μέρος (250 g) προς 
την άκρη του ένθετου 
ατμομάγειρα A4.

25-30 λεπτά

ΝΤΑΜΠΛΙΝΓΚΣ (DUMPLINGS)
 ■ Μπορείτε να μαγειρέψετε στον ατμό φρέσκα αλλά και κατεψυγμένα dumplings και 

ρολά.
 ■ Για να μην κολλήσουν τα dumplings, τοποθετήστε πρώτα στο ένθετο ατμομάγειρα 

A4 χαρτί ψησίματος, φύλλα λάχανου ή μαρουλιού ή αλείψτε με λίγο λάδι.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ 
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 

(ενδεικτικά)

Χοιρινό για ψήσιμο 
ή ρολάκια γεμιστά με 
κρέας κοτόπουλου

Μαγειρέψτε χωρίς να 
αποψύξετε. 15-19 λεπτά

Dumplings – 
κατεψυγμένα

Διαχωρίστε τα πριν από το 
μαγείρεμα στον ατμό. 17-20 λεπτά

Dumplings – φρέσκα 20-25 λεπτά

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ
 ■ Το γιαούρτι παρασκευάζεται με την προσθήκη καλλιέργειας γιαουρτιού σε 

παστεριωμένο γάλα αφήνοντας το μείγμα να ωριμάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία 
για συγκεκριμένες ώρες. Η  καλλιέργεια γιαουρτιού μετατρέπει το μεγαλύτερο 
μέρος της λακτόζης του γάλακτος σε γαλακτικό οξύ, μια διαδικασία κατά την οποία 
δημιουργούνται το απαλό, κρεμώδες πήγμα και η  χαρακτηριστική γεύση του 
γιαουρτιού.

 ■ Για καλλιέργεια γιαούρτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινό γιαούρτι του εμπορίου 
χωρίς γεύση, πρώιμο γιαούρτι, μείγμα γιαουρτιού σε σκόνη που διατίθεται στα 
σούπερ μάρκετ ή καλλιέργεια γιαουρτιού από κατάστημα υγιεινών τροφών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
 ■ Βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση ότι όλα τα σκεύη είναι καθαρά, έχουν πλυθεί με 

καυτό νερό και είναι στεγνά. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η δημιουργία βακτηρίων.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά είναι φρέσκα και κατάλληλα για την παρασκευή 

γιαουρτιού.
 ■ Μην μετακινείτε την ηλεκτρική γάστρα κατά τη διάρκεια της παρασκευής του 

γιαουρτιού. Κάτι  τέτοιο ενδέχεται να κάνει το γιαούρτι να πήξει.
 ■  Μην αφήνετε το γιαούρτι να ωριμάσει περισσότερο από όσο συνίσταται.
 ■ Μην αφήνετε την ηλεκτρική γάστρα κοντά σε πηγή θερμότητας, εκτεθειμένη στο 

άμεσο ηλιακό φως ή σε εξωτερικό χώρο.
 ■ Αφήστε το έτοιμο γιαούρτι να κρυώσει για μερικές ώρες προτού το καταναλώσετε. 

Η υφή και η γεύση του γιαουρτιού βελτιώνονται όσο αυτό κρυώνει.
 ■ Εάν προτιμάτε το γιαούρτι να είναι πιο πηκτό, σουρώστε το γιαούρτι με ένα καθαρό 

πανί για να απομακρύνετε τον ορό γάλακτος έως ότου επιτύχετε το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΛΕΥΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΠΟ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ
3 λίτρα πλήρες γάλα,
250 ml λευκό γιαούρτι,
150 g αφυδατωμένο, πλήρες γάλα.

ΛΕΥΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΠΟ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ
3 λίτρα αποβουτυρωμένο γάλα,
250 ml λευκό γιαούρτι από αποβουτυρωμένο γάλα,
150 g αφυδατωμένο, αποβουτυρωμένο γάλα.

ΛΕΥΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΠΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΓΑΛΑ
3 λίτρα παστεριωμένο κατσικίσιο γάλα,
250 ml λευκό γιαούρτι από κατσικίσιο γάλα,
300 g αφυδατωμένο κατσικίσιο γάλα (εάν δεν διατίθεται, αυξήστε την ποσότητα του 
κατσικίσιου γιαουρτιού στα 375 ml).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ
4 λίτρα πόσιμο νερό σε θερμοκρασία δωματίου,
4 συσκευασίες (περ. 560 g) φυσικού μείγματος γιαουρτιού σε σκόνη, χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΕΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΞΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ:
 ■ διάφορα γάλατα με γεύσεις για την παρασκευή ενός γλυκού γιαουρτιού με γεύση,
 ■ γιαούρτι με γεύση ως καλλιέργεια γιαουρτιού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΞΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ:
 ■ σιρόπι σφενδάμου, σιρόπι μελάσας ή μέλι,
 ■ αλεσμένα φρέσκα φρούτα όπως μπανάνα, ανανάς, σμέουρα, βατόμουρα, μάνγκο,
 ■ μικρή ποσότητα μούσλι και κομματάκια φρούτων,
 ■ 1-2 κουταλάκια του γλυκού πουρέ μήλου, σταφίδες και κανέλα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Πριν τον καθαρισμό της ηλεκτρικής γάστρας, θέστε την σε λειτουργία αδράνειας 

πατώντας προς τα κάτω του κουμπί B5 για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια βγάλτε 
το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Πριν αφαιρέσετε το καπάκι A3 και βγάλετε το 
δοχείο μαγειρέματος A6, αφήστε την ηλεκτρική γάστρα να κρυώσει εντελώς.

Προσοχή:
Εάν το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος A6 και το γυάλινο 
καπάκι A3 είναι ζεστά, μην τα βυθίζετε σε κρύο νερό ή  τα 
τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο, κρύο νερό. 
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 ■ Πλένετε το αφαιρούμενο δοχείο μαγειρέματος A6, το γυάλινο καπάκι A3 και το 
ένθετο ατμομάγειρα A4 σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό, ξεπλένετε και σκουπίζετε 
καλά. Επίσης, μπορείτε να πλένετε το αφαιρούμενο δοχείο A6 σε πλυντήριο πιάτων.

Σε περίπτωση που πρέπει να αφαιρέσετε ξεραμένα υπολείμματα τροφών από το 
δοχείο μαγειρέματος A6, μουλιάστε το πρώτα για 20-30 λεπτά σε ζεστό νερό μαζί με 
απορρυπαντικό. Έπειτα θα μπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφών 
χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα κουζίνας.

Προσοχή:
Εκτός από το δοχείο μαγειρέματος A6, κανένα άλλο μέρος της 
ηλεκτρικής γάστρας επιτρέπεται να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
Η  μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας A8 και το καλώδιο ρεύματος δεν 
πρέπει να καθαρίζονται κάτω από βρύση. Μην ψεκάζετε τη μονάδα της 
ηλεκτρικής γάστρας ή το καλώδιο ρεύματος με νερό ή άλλα υγρά και μην 
τα βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

 ■ Μπορείτε να σκουπίσετε τη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας A8 με ένα μαλακό, 
νωπό πανάκι και στη συνέχεια να την σκουπίσετε καλά για να στεγνώσει.

Προσοχή:
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χημικά, συρματάκια και προϊόντα με 
ατσαλόσυρμα, ή άλλα λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε 
την εξωτερική πλευρά της μονάδας της ηλεκτρικής γάστρας A8 
ή το δοχείο μαγειρέματος A6, καθώς ενδέχεται να καταστρέψουν 
τη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας A8 ή το δοχείο μαγειρέματος 
A6.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 ■ Πριν από την αποθήκευση, η ηλεκτρική γάστρα θα πρέπει να έχει κρυώσει εντελώς, 

να είναι καθαρή και στεγνή, απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
 ■ Τοποθετήστε το δοχείο μαγειρέματος A6 στη μονάδα της ηλεκτρικής γάστρας A8 

και χρησιμοποιήστε το καπάκι A3 για να την ασφαλίσετε με το δοχείο μαγειρέματος.
 ■ Τοποθετήστε την ηλεκτρική γάστρα σε καθαρό, στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν 

παιδιά. 

Προσοχή:
Φυλάσσετε την ηλεκτρική γάστρα προστατευμένη από ακραίες 
θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική 
υγρασία και μην την αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκονισμένο 
περιβάλλον. Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στην ηλεκτρική 
γάστρα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Εύρος ονομαστικής τάσης  .......................................................................................  220−240 V AC
Ονομαστική συχνότητα  ....................................................................................................... 50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου  .......................................................................................  1135–1350 W
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος)  ......................................................... 260 × 280 × 440 mm
Βάρος  ................................................................................................................................................ 5,6 kg

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας 

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία: 
IP20 – Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό τα 
επικίνδυνα υπό τάση μέρη της συσκευής να έρθουν σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα. 
Ταυτόχρονα, η συσκευή προστατεύεται από τις καταστροφικές συνέπειες του νερού 
που ενδέχεται να εισχωρήσει στη συσκευή.
Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές 
προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό 
σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν 
πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. 
Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε 
αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε 
κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου 
την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής. 

Η  ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων 
φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που 
διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή  κάποια μονάδα 
συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να 
επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή  ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε 
αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο 
απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των 
σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.


