BEABA BABYCOOK ORIGINAL
PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. szpatułka
2. pokrywa komory na wodę
3. komora na wodę
4. pokrętło
5. lampka sygnalizująca pracę
6. pokrywa dzbanka
7. koszyczek do gotowania, podgrzewania
oraz rozmrażania
8. wyjmowane ostrze – łatwe do czyszczenia
9. dzbanek do miksowania
10. uszczelka
11. śruba do przymocowania ostrza
12. baza
13. przykrywka do miksowania

Dziękujemy za zakup i gratulujemy wyboru. Babycook został stworzony by pomóc w szybkim
przygotowaniu zdrowego posiłku dla Twojego dziecka. Babycook gotuje, podgrzewa i rozmraża
jedzenie przy użyciu gorącej pary, dzięki czemu posiłki zachowują witaminy. Ponadto może również
miksować.
Sposób użycia:
- Baza Babycook posiada wbudowaną komorę na wodę, ruchomy dzbanek wraz z koszyczkiem do
gotowania, ostrza do miksowania oraz pokrywę na dzbanek
- W celu zamontowania dzbanka do bazy należy przekręcić go zgodnie ze wskazówkami zegara
- Pokrywa dzbanka w celach bezpieczeństwa otwiera się w przeciwną stronę niż wskazówki zegara
- Koszyczek wyjmowany jest za pomocą szpatułki
- Należy zachować maksymalną ostrożność podczas wyjmowania ostrza do miksowania oraz podczas
rozmontowywania Babycook np. do czyszczenia.
- W nowym produkcie na początku trudność sprawiać może zamknięcie pokrywy dzbanka – należy
upewnić się, że po przekręceniu słychać charakterystyczne kliknięcie, które gwarantuje
bezpieczeństwo zamknięcia.

- Przed pierwszym użyciem, ze względów higienicznych, należy trzykrotnie przeprowadzić proces
gotowania (tylko z wodą- bez jedzenia) oraz umyć dzbanek w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu
UWAGA: Nie zanurzaj bazy w wodzie. Babycook podłącz do gniazdka elektrycznego 220V z
uziemieniem.
GOTOWANIE
Na dnie dzbanka zaznaczona jest skala od 1 do 3. Dzięki niej możesz odmierzyć ile wody wlać do
komory na wodę oraz ustawić czas pracy Babycook.
- Wlej odpowiednią ilość wody do dzbanka (miarka wskazuje ilość). Woda powinna mieć temperaturę
pokojową. Wskazówki dotyczące ilości wody znajdziesz w tabeli.
- Przelej odmierzoną wodę do komory na wodę i zamknij komorę za pomocą pokrywy.
- Umieść koszyczek ze składnikami w dzbanku upewniając się, że wystający element koszyczka
dopasował się do lejka w dzbanku. Zamknij i zablokuj pokrywę, a następnie zamontuj dzbanek w
bazie
- Podłącz urządzenie do prądu i przekręć pokrętło w lewo by wskazywało symbol pary
- Gdy pokrętło wróci po pozycji zerowej, otwórz dzbanek przekręcając jego pokrywę. Przy pomocy
szpatułki wyjmij koszyczek i umieść jedzenie w dzbanku. W zależności od potrzeb wodę z gotowania
parowego można wykorzystać lub wylać.
MIKSOWANIE
- Umieść przykrywkę do miksowania na dzbanku
- Zamknij i zablokuj pokrywę dzbanka, a następnie zamontuj dzbanek w bazie
- Podłącz urządzenie do prądu i przekręć pokrętło w prawo by wskazywało symbol miksera, miksuj do
momentu uzyskania pożądanej konsystencji
PODGRZEWANIE
- Jedzenie do podgrzania przełóż do szklanego lub plastikowego naczynia. Naczynie bez przykrycia
umieść w koszyczku
- Do dzbanka wlej jedną miarę wody (zobacz tabelę), przelej ją do komory na wodę i dalej postępuj
jak w procesie gotowania
- Gdy pokrętło wróci po pozycji zerowej, wyjmij naczynie z jedzeniem (uwaga – woda pozostała po
podgrzewaniu jest bardzo gorąca) i zamieszaj je.
ROZMRAŻANIE
- Postępuj tak samo jak podczas podgrzewania, ale do dzbanka wlej nie jedną tylko dwie miarki wody
UWAGA: Najzdrowsze jest przygotowywanie posiłków ze świeżych owoców i warzyw – zawierają one
najwięcej witamin i składników odżywczych. Oczywiście możesz też przygotowywać posiłki z
produktów wcześniej mrożonych a rozmrożonych w Babycook lub w lodówce. Nigdy nie rozmrażaj
jedzenia w temperaturze pokojowej.
WYŁĄCZENIE - Po zakończeniu korzystania z Babycook zawsze przekręć pokrętło do pozycji 0.

Miarka wody potrzebna do przygotowania jedzenia
1
2
3
Warzywa Ziemniak
•
Marchewka*
•
Rzepa*
•
Fasolka szparagowa
•
Cukinia
•
Por
•
Groszek
•
Dynia
•
Kalafior
•
Mięsa
Czerwone
•
Drób
•
Ryby
•
Owoce
Jabłko
•
Gruszka
•
Truskawki
•
Mandarynki
•
Ananas
•
Czas gotowania
Około 7 minut
Około 10 minut
Około 15 minut
*Jedzenie wcześniej należy pokroić
Podgrzewanie

Jedzenie

CZYSZCZENIE
- Należy odłączyć Babycook od prądu przed rozpoczęciem czyszczenia
- Przemyć części mające kontakt z jedzeniem pod bieżącą wodą by zapobiec powstawaniu bakterii
- Regularnie należy pozbywać się kamienia z komory na wodę używając przy tym tylko białego octu.
Po upewnieniu się, że urządzenie nie jest gorące należy wlać mieszankę 100ml wody i 100ml octu do
komory na wodę. Zostawić na noc i opróżnić. Powtarzać czyszczenie do całkowitego usunięcia
kamienia. W celu zakończenia czyszczenia należy dwukrotnie przeprowadzić proces gotowania
używając 3 miarek wody (bez jedzenia). Dzbanek oraz pozostałe części należy umyć w ciepłej wodzie
z dodatkiem płynu. Nie należy używać odkamieniacza do czyszczenia komory na wodę.
- Po wyczyszczeniu ostrza należy upewnić się czy śruba do zamontowania go jest dobrze dokręcona.
- Wyposażenie Babycook nie może być sterylizowane.
ZALECENIA
- Urządzenie to zaprojektowano do użytku domowego
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zamontowane
- Nie zostawiaj urządzenia w bardzo nasłonecznionym miejscu, w pobliżu otwartego ognia i źródła
wody
- Ostrza do miksowania muszą zawsze być zamontowane w dzbanku podczas gotowania czy
miksowania. Nigdy nie montuj dzbanka bez ostrza w bazie.
- Nie przenoś ani nie przykrywaj Babycook podczas jego pracy

- Nigdy nie zanurzaj bazy Babycook w wodzie
- Nie należy przekraczać ilości wody zaznaczonej na miarce oraz wlewać jej do dzbanka przed
miksowaniem. Istnieje ryzyko rozchlapania bardzo gorącej wody podczas miksowania.
- Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci i zawsze upewnij się, że pokrywa dzbanka jest
zamknięta i dziecko nie ma dostępu do ostrzy
- Zawsze korzystaj z urządzenia ustawionego na płaskiej powierzchni
- Zawsze korzystaj z gniazdek elektrycznych 220V 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 bez wody w komorze na wodę.
- Nie odłączaj dzbanka od bazy jeśli lampka sygnalizująca prace jest włączona i urządzenie nie
wystygło całkowicie.
- Nie unoś przykrywki komory na wodę gdy urządzenie nie jest całkowicie zimne
- Sprawdzaj regularnie czy otwór przez który wylatuje para nie jest zablokowany
- Nie zbliżaj się do otworu przez który wylatuje gorąca para (ryzyko poparzenia)
- Urządzenie podczas pracy jest gorące. Zachowaj szczególną ostrożność
- Regularnie należy pozbywać się kamienia z komory na wodę
- Do odkamieniania używaj tylko wody lub białego octu. Nigdy nie wkładaj jedzenia, soli ani innych do
komory na wodę
- Po użyciu nie należy zostawiać wody w komorze na wodę.
- Należy odłączyć urządzenie od prądu po użyciu go, podczas czyszczenia czy podczas wyjmowania
ostrza.
- Nie używaj urządzenia gdy jest ono uszkodzone lub nie działa odpowiednio. W takim przypadku
skontaktuj się z Twoim sprzedawcą Beaba.
- Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci
DANE TECHNICZNE
Napięcie: 220 – 240 V ~ / 50-60 Hz
Moc: 380 W (130 W motor)
Dystrybutor:
Solution Michał Lenarczyk
Ul. Biedronki 41/4
02-959 Warszawa
Tel. 500 000 528
michal@solution-bc.pl

