PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO
WGLĄDU.
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a Uszczelka do ostrza (1)
b Śruba do mocowania

ostrza pod dzbankiem (1)
c Ostrze miksujące (1)
d Szpatułka (1)
e Dzbanek (1)
f

Komora na wodę (1)

g Pokrywa dzbanka (zdejmowalna) (1)
h Koszyczek do gotowania/podgrzewania (1)
i

Guzik kontrolny
Gotowanie (1)
Miksowanie (1)

j

Mocowanie szpatułki (1)

k

Przykrywka do miksowania (1)

l

Uszczelka do pokrywki (1)

m Dźwignia (1)
n Zatrzask zwalniający dzbanek (1)
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o

Kabel (1)

p

Obszar ciepłoodporny (1)
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Dziękujemy za zakup i gratulujemy wyboru. Babycook Solo został stworzony,
by pomóc w szybkim przygotowaniu prostego i zdrowego posiłku dla Twojego
dziecka. Babycook Solo gotuje, podgrzewa i rozmraża jedzenie przy użyciu
gorącej pary, dzięki czemu posiłki zachowują witaminy i minerały.
Ponadto potrafi miksować.

Aby zamknąć dzbanek dociśnij obszar ciepłoodporny w górnej partii
dźwigni. Zamykanie pokrywki całą dłonią grozi poparzeniem.
Jeśli dzbanek zostanie zamknięty nieprawidłowo, zabezpieczenie
uniemożliwi uruchomienie urządzenia

OBSŁUGA URZĄDZENIA
Podłącz kabel do urządzenia.
Ze względów higienicznych zaleca się, by przed pierwszym użyciem
trzykrotnie przeprowadzić proces gotowania (tylko z wodą) oraz umyć
dzbanek w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu.
Szczegóły w paragrafie dotyczącym gotowania

Koszyczek usuwaj za pomocą szpatułki. Przełóż szpatułkę przez rączki
koszyczka kierując logo Beaba ku górze.

Urządzenie posiada komorę na wodę, wyjmowalny dzbanek z koszyczkiem
do gotowania i ostrzem miksującym, pokrywkę oraz przykrywkę
do miksowania.
Otwarcie dzbanka i komory na wodę następuje wskutek wciśnięcia
zatrzasku na górze pokrywki. Podczas otwierania należy przytrzymywać
dźwignię w obszarze ciepłoodpornym.
Szpatułka jest przymocowana do tylnej części urządzenia.

Wsuń dzbanek do komory na wodę i skieruj ku wnętrzu aby go
zamontować.

UWAGA!
Po zakończeniu gotowania zachowaj ostrożność w kontakcie z ostrzem,
dzbankiem i pozostałymi elementami. To samo dotyczy pokarmu.
Nie zanurzaj podstawki urządzenia w wodzie.
Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego 220 – 240 V.
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GOTOWANIE
Po lewej stronie dzbanka zaznaczona jest skala od 1 do 3. Dzięki niej możesz
odmierzyć ile wody wlać do komory na wodę oraz ustawić czas pracy
Babycook Solo.
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UWAGA: Przygotowując koktajle owocowe pokrój owoce w kostkę, usuń
pestki i nasionka, wrzuć kostki do dzbanka, a następnie postępuj zgodnie
z procedurą miksowania. Gotowy koktajl wylewaj przytrzymując pokrywkę
do miksowania.
PODGRZEWANIE I ROZMRAŻANIE

1.
2.
3.

4.

Otwórz pokrywkę dzbanka.
Pokrój pokarm w kostki 1 cm na 1 cm i umieść w koszyku.
Odmierz wodę przy pomocy dzbanka do gotowania (używając skali od
1 do 3). Zawsze używaj wody w temperaturze
pokojowej bez żadnych dodatków (soli, cukru, itd.).
Nalej wodę do komory na wodę opierając
dzióbek dzbanka na górnej krawędzi komory.

5.

Umieść koszyczek w dzbanku upewniając się, że wystający element
koszyczka dopasował się do lejka w dzbanku. Zaleca się, by nie
przeładowywać koszyczka.
6-7. Zamknij koszyczek w urządzeniu i zamknij pokrywę dzbanka.
8-9. Podłącz urządzenie do prądu i wciśnij przycisk pary.
Sygnał dźwiękowy i świetlny powiadomi Cię, że proces gotowania
się rozpoczął.
10-11. Sygnał dźwiękowy oraz miganie symbolu pary powiadomi Cię,
że proces gotowania dobiegł końca. Wyłącz urządzenie wciskając
przycisk.

Pokarm przeznaczony do podgrzania lub rozmrożenia należy umieścić
w odpowiednim pojemniku bez pokrywki, a następnie w koszyku
do gotowania
Odmierz od 1 do 3 miarek wody odpowiedniej do ilości pokarmu
przeznaczonego do podgrzania. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją
dotyczącą gotowania.
Gdy sygnał dźwiękowy poinformuje Cię o zakończeniu procesu gotowania,
wyjmij pojemnik przy pomocy ściereczki (Uwaga! Woda pozostała po
gotowaniu jest gorąca). W celu wyrównania temperatury wymieszaj
zawartość przy pomocy szpatułki Beaba.
UWAGA: Najzdrowsze jest przygotowywanie posiłków ze świeżych
owoców i warzyw – zawierają one najwięcej witamin. Oczywiście możesz
również przygotowywać posiłki z produktów wcześniej mrożonych,
a rozmrożonych w dzbanku Babycook Solo lub w lodówce.
Nigdy nie rozmrażaj jedzenia w temperaturze pokojowej.
USUWANIE KAMIENIA
Gdy przycisk pary zmieni kolor na czerwony, jest to sygnał do usunięcia
kamienia z komory na wodę.

MIKSOWANIE
12-13. Zwolnij pokrywkę i usuń koszyczek przy użyciu szpatułki. Zależnie od
przepisu zachowaj wodę lub wylej ją.
14.
Opróżnij pokarm z dzbanka i wsadź go do urządzenia.
15.
Umieść pokrywkę do miksowania w pozycji poziomej nad dzbankiem
przy użyciu szpatułki firmy Beaba. Upewnij się, że pokrywka opiera się
na sześciu podpórkach wewnątrz dzbanka. W przeciwnym razie
pokrywka może ześliznąć się w trakcie miksowania.
16.
Zamknij pokrywkę dzbanka.
17.
Podłącz urządzenie do prądu i przekręcaj guzik w prawo ruchem
pulsacyjnym przez maksymalnie 5 sekund aż osiągniesz pożądaną
konsystencję (UWAGA – miksowanie odbywa się tylko podczas
przytrzymywania pokrętła w odpowiedniej pozycji)
18-19. Otwórz pokrywkę i wyjmij przykrywkę do miksowania przy pomocy
szpatułki firmy Beaba.
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Do usuwania kamienia ze zbiornika na wodę należy używać wyłącznie
białego octu lub produktów do czyszczenia firmy Beaba.
Upewnij się, że urządzenie nie jest gorące i że zostało odłączone od prądu.
Wlej mieszankę 110 ml wody i 110 ml białego octu do komory na wodę.
Zostaw na noc i opróżnij. Powtarzaj czynność aż do całkowitego usunięcia
kamienia. W celu zakończenia czyszczenia przeprowadź dwukrotnie
proces gotowania używając 3 miarek wody bez dodatku pokarmu
w komorze na wodę. Przed drugim procesem naciśnij przycisk pary
na kilka sekund żeby zresetować ustawienia licznika. Przycisk pary zmieni
barwę na białą. Następnie umyj dzbanek i pozostałe części w ciepłej
wodzie z dodatkiem płynu.
Nie używaj odkamieniacza do czyszczenia komory na wodę.
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OBSŁUGA TECHNICZNA
Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz Babycook Solo z prądu.

Zmiana pozycji ostrza do miksowania

Przemyj części mające kontakt z jedzeniem w wodzie z płynem, by zapobiec
powstawaniu bakterii.
Po wyczyszczeniu ostrza upewnij się, że śruba jest prawidłowo dokręcona.
Babycook Solo nie może być sterylizowane.
Do mycia dzbanka z pokrywką, koszyczka, przykrywki do miksowania
i ostrza do miksowania można użyć zmywarki do naczyń. Należy jednak
pamiętać, że częste mycie w zmywarce do naczyń powoduje
przedwczesne zużycie produktu.
Zwalnianie ostrza do miksowania

Zamykanie/otwieranie pokrywy dzbanka

Nie zamykaj/nie otwieraj pokrywki
gdy dźwignia jest zablokowana.

Umieszczanie uszczelki na ostrzu miksującym
Nakładanie uszczelki: dzbanek:

Płaski element na górze
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ZALECENIA:
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
Trzymaj Babycook Solo poza zasięgiem dzieci. Zawsze zamykaj pokrywkę
dzbanka, by ostrza były niedostępne.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych,
a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w obsłudze tego typu
urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane
na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
Urządzenie przeznaczone jest do obsługi przez osoby dorosłe.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Zawsze stawiaj Babycook Solo na płaskiej i stabilnej powierzchni.
Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia
zostały prawidłowo zainstalowane.
Nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni, w pobliżu otwartego
ognia i źródła wody.
Nie wsadzaj urządzenia do mikrofalówki.
Nigdy nie gotuj ani nie miksuj, jeśli ostrze do miksowania nie jest
zamontowane. Na podstawce umieszczaj dzbanek tylko wtedy, gdy ostrze
jest zamontowane.
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Sprawdzaj regularnie czy otwór, przez który ulatuje para nie jest
zablokowany.
Urządzenie podczas pracy jest gorące. Zachowaj szczególną ostrożność.
Nie zbliżaj się do otworu, przez który wylatuje para.
Zawsze sprawdź temperaturę pokarmu przed podaniem.
Zawsze używaj pokrywki w trakcie miksowania. W przeciwnym razie
pokarm może wpaść do komory na wodę. Zanim rozpoczniesz, upewnij się,
że komora jest pusta.
Regularnie odkamieniaj komorę na wodę.
Do odkamieniania komory na wodę używaj wyłącznie wody lub białego octu.
Nigdy nie wsadzaj pokarmu, soli ani żadnych innych nie zalecanych
produktów do komory na wodę.
Nigdy nie pozostawiaj wody w komorze na wodę. Po każdym użyciu
opróżnij komorę z wody.
Po zakończeniu użytkowania odłącz urządzenie od prądu.
Nigdy nie czyść urządzenia ani nie dotykaj ostrza, jeśli urządzenie jest
podłączone do prądu. Nie ciągnij za kabel w celu odłączenia urządzenia
od prądu. Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo lub jest
uszkodzone. Skontaktuj się z Twoim sprzedawcą Beaba.
Po długim okresie braku aktywności urządzenie wyłącza się automatycznie.

W trakcie pracy urządzenia nie wolno go przenosić ani podnosić pokrywki.
Nie przenoś urządzenia przy pomocy rączki dzbanka.

DANE TECHNICZNE

Nigdy nie zanurzaj podstawki w wodzie.
Nie przekraczaj limitu wody w dzbanku i nie dodawaj wody do dzbanka
przed miksowaniem. W przeciwnym razie w trakcie miksowania może
pryskać gorąca woda.
Zawsze korzystaj z gniazdka elektrycznego 220-240 V z uziemieniem.
Nie używaj przedłużaczy. Ze względów bezpieczeństwa w przypadku
uszkodzenia kabla zasilającego wymień go na inny dostępny u Twojego
sprzedawcy Beaba.
Nie włączaj urządzenia w trybie gotowania, jeśli w komorze na wodę nie ma
wody.
Nigdy nie otwieraj pokrywki dzbanka w trakcie procesu gotowania.
Istnieje ryzyko poparzenia.
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Napięcie: 220-240 V ~ 50 Hz
Moc: 400 W (130 W motor)
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że
produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem
użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu
recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego
produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług
utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.
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PRZEWODNIK KULINARNY

JAZ ROZWIĄZAĆ EWENTUALNE PROBLEMY
Problem

Nie działa opcja podgrzewania
parowego lub miksowania.

Rozwiązanie
- Sprawdź czy dzbanek jest prawidłowo osadzony na
podstawce i czy pokrywka jest prawidłowo osadzona
na dzbanku.
- Podłącz Babycook do sieci o mocy 220 V.
- Sprawdź czy kabel jest prawidłowo podłączony do
podstawki.

Miarka wody potrzebna do
przygotowania jedzenia

Jedzenie

Warzywa

Ziemniak
Marchewka*
Rzepa*

Pokrywka nie domyka się.

Fasolka szparagowa
Cukinia
Por

Podgrzewanie

Dzbanek przecieka

- Sprawdź czy uszczelka do pokrywki jest umieszczona
prawidłowo.
- Sprawdź czy pokrywka jest prawidłowo przymocowana
do dźwigni.
- Sprawdź czy koszyczek jest umieszczony prawidłowo
w dzbanku.

Groszek
Proces gotowania dobiegł końca,
a owoce i warzywa są
niedogotowane.
Urządzenie nie podgrzewa
wystarczająco lub pokarm nie jest
podgrzany wystarczająco.

Napełnij dzbanek wodą do poziomu od 1 do 3 zgodnie
z wybranym programem i nalej wodę do komory na wodę.

Dynia
Kalafior
Mięsa

Odkamień komorę na wodę przy pomocy wody i białego
octu.

Czerwone
Drób

Ryby
Dzbanek przecieka od spodu.

- Sprawdź czy uszczelka jest umieszczona na ostrzu
prawidłowo.
- Sprawdź stan uszczelki na ostrzu i jeśli to konieczne,
wymień ją na nową.

Owoce

Jabłko
Gruszka
Truskawki
Mandarynki
Ananas

Czas gotowania

Około
9 minut
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15
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Około
15 minut

Około
20 minut

