
 
 
 
 
 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ  
 

1. Καπάθη 
2. Δνρείν ξπδηνύ  
3. Πξώην δνρείν 
4. Δεύηεξν δνρείν   
5. Σξίην δνρείν    
6. Σαςάθη ζπιινγήο λεξνύ  
7. Δαθηύιηνο turbo 
8. Έλδεημε κέγηζηεο ζηάζκεο λεξνύ MAX  
9. Δνρείν λεξνύ 
10. Θεξκαληηθό ζηνηρείν 
11. Εμσηεξηθή έλδεημε κέγηζηεο ζηάζκεο λεξνύ MAX  
12. Χξνλόκεηξν 60 ιεπηώλ 
13. Ελδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο 
14. Καιώδην ξεύκαηνο 

 
ΠΡΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΙΡΑ 

Αθαηξέζηε όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ειέγμηε όηη ν αηκνκάγεηξαο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Πιύλεηε κε ριηαξό λεξό θαη πγξό ζαπνύλη ην θαπάθη θαη ηα 3 δνρεία, ην δνρείν ξπδηνύ θαη ηνλ 

δαθηύιην turbo. ηε ζπλέρεηα μεπιύλεηε θαη ζθνππίζηε ηα. 

Καζαξίζηε ην εζσηεξηθό κέξνο ηεο δεμακελήο λεξνύ θαη ηε βάζε κε καιαθό, βξεγκέλν παλί θαη 

ζθνππίζηε θαιά. 

 
 
 

 



ΠΩ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙ   

Σνπνζεηήζηε ηνλ αηκνκάγεηξα ζε ζηαζεξή, ζηεγλή θαη αλζεθηηθή ζηε ζεξκόηεηα επηθάλεηα, ζε 

ινγηθή απόζηαζε από ηνίρνπο θαη έπηπια.  

Μελ ηνπνζεηείηε ηνλ αηκνκάγεηξα ζε ξάθη. Η βάζε θαη ηα εμαξηήκαηα δελ είλαη θαηάιιεια γηα 

ρξήζε ζε θνύξλν ή ζε θσηηά. 

Γεκίζηε ηε δεμακελή λεξνύ (4) κόλν κε θξέζθν θαη θαζαξό λεξό. Με ρξεζηκνπνηείηε άιια πγξά, 

κελ πξνζζέηεηε αιάηη, πηπέξη θηι. 

Όηαλ γεκίδεηε ηε δεμακελή κε λεξό, κελ μεπεξλάεη ε ζηάζκε ηελ έλδεημε MAX ζύκθσλα κε ηνλ 

κεηξεηή (5) κέζα ζηε δεμακελή. 

πλδέζηε ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο ζηελ πξίδα.  

Ρπζκίζηε ηνλ ρξόλν καγεηξέκαηνο κε ην ρξνλόκεηξν έσο ηα 60 ιεπηά ην κέγηζην· ε ελδεηθηηθή 

ιπρλία ιεηηνπξγίαο ζα αλάςεη. Μεηά από πεξίπνπ 3-4 ιεπηά ζα αξρίζεη λα βγαίλεη αηκόο. 

Όηαλ νινθιεξσζεί ην καγείξεκα, ν ρξνλνδηαθόπηεο θαη ε ιπρλία απελεξγνπνηνύληαη. Εάλ ηειεηώζεη 

ην λεξό θαηά ηε δηάξθεηα καγεηξέκαηνο, ν αηκνκάγεηξαο ζα ζηακαηήζεη απηόκαηα.  

Γηα λα αθαηξέζεηε ηα θαπηά εμαξηήκαηα, ρξεζηκνπνηείηε πάληα γάληηα γηα λα απνθύγεηε εγθαύκαηα. 

Όηαλ νινθιεξώλεηαη ην καγείξεκα, πάληνηε αθαηξείηε ην θαιώδην από ηελ πξίδα.    

 
ΥΡΗΗ ΓΟΥΔΙΩΝ 

Ο αηκνκάγεηξαο δηαηίζεηαη κε ηξία δνρεία αηκνύ: ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο, κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε έλα, δύν ή ηξία δνρεία αηκνύ. Απηά ηα δνρεία κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ην έλα 

πάλσ ζην άιιν θαη είλαη αξηζκεκέλα, ώζηε λα είλαη επθνιόηεξν λα θαηαιάβεηε ηε ζσζηή ηνπο 

ρξήζε: ην δνρείν κε ηνλ αξηζκό 1 είλαη ην ρακειόηεξν, ην δνρείν κε ην λνύκεξν 2 είλαη ην κεζαίν 

θαη ην δνρείν κε ην λνύκεξν 3 είλαη ην αλώηεξν. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε κόλν έλα δνρείν, ηνπνζεηήζηε ην θαγεηό ζην δνρείν κε ην λνύκεξν 1 θαη κεηά 

πξνζζέζηε ην ζηε βάζε ηνπ αηκνκάγεηξα, θαιύπηνληαο ην δνρείν κε ην θαπάθη. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε δπν ή ηξία δνρεία, παξαθαιώ θξαηήζηε ηε ζεηξά ησλ δνρείσλ όπσο 

πεξηγξάθεθε, αιιηώο δελ ζα εθαξκόζνπλ ζσζηά.  

Σα δνρεία έρνπλ ηξύπεο ζηελ επηθάλεηα ηεο βάζεο ηνπο· απηέο νη ηξύπεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

δηαθεύγεη ην αηκόο, γη’ απηό δε ζα πξέπεη λα κπινθάξνληαη εληειώο.  

Πάληνηε ηνπνζεηείηε ην κεγαιύηεξν θνκκάηη θαγεηνύ ζην ρακειόηεξν δνρείν θαζώο ν ρξόλνο 

καγεηξέκαηνο είλαη κεγαιύηεξνο.  

Εάλ καγεηξεύεηε πνπιεξηθά ή άιιν θξέαο θαη ιαραληθά, πάληνηε ηνπνζεηείηε ην θξέαο ζην 

ρακειόηεξν δνρείν γηα λα απνθύγεηε ην ζηάμηκν ησλ πγξώλ ηνπ ζην ππόινηπν θαγεηό.  

Μελ πξνζζέηεηε βόηαλα ή κπαραξηθά πξηλ ην ηέινο ηνπ καγεηξέκαηνο. 

Ο αηκνκάγεηξαο είλαη εμνπιηζκέλνο κε δνρείν ξπδηνύ, ην νπνίν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην 

εζσηεξηθό ελόο από ηα δνρεία. Γηα ην καγείξεκα ξπδηνύ πξνζζέζηε λεξό όρη κόλν ζηε δεμακελή 

αιιά θαη κέζα ζην θαιάζη ζε αληίζηνηρε πνζόηεηα κε ηελ πνζόηεηα ηνπ ξπδηνύ (100gr ξύδη = 100gr 

λεξό). 

Τλικό Λεπηά 

παξάγγηα (450γξ) 12-15 ιεπηά 

Μπξόθνιν (225γξ) 08-11 ιεπηά 

Καξόην ζε θέηεο (225γξ) 10-12 ιεπηά 

Λάραλν ζε θέηεο (225γξ) 10-13 ιεπηά 

Αξαθάο 15-17 ιεπηά 

Παηάηεο ζε θέηεο (225γξ) 10-12 ιεπηά 

ηήζνο θνηόπνπινπ (2ηκρ) 30-40 ιεπηά 

Λνπθάληθα (5ηκρ) 20-25 ιεπηά 

θηρηό απγό (6ηκρ) 15-25 ιεπηά 



Φηιέην ςαξηνύ (225γξ) 20-40 ιεπηά 

Γαξίδεο 11-14 ιεπηά 

Αρηβάδεο (450γξ) 10-15 ιεπηά 

Καβνύξηα (2ηκρ) 40-45 ιεπηά 

 

Οι σπόνοι μαγειπέμαηορ πος αναγπάθονηαι ζηον παπακάηω πίνακα ξεκινούν όηαν ξεκινάει ο 

αημόρ και είναι μόνο ενδεικηικοί. Μποπείηε να κάνεηε διοπθώζειρ. Οι σπόνοι μαγειπέμαηορ 

αςξάνονηαι ζύμθωνα με ηην ποζόηηηα ηος θαγηηού. 

 

ΤΜΒΟΤΛΗ  

Ο ρξόλνο καγεηξέκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα θαγεηνύ, κε ηνλ ηξόπν 

ηνπνζέηεζεο ηνπ ηξνθίκνπ ζην δνρείν ηνπ αηκνύ, κε ηε θξεζθάδα ηνπ ηξνθίκνπ θαη κε ην 

πξνζσπηθό γνύζην. 

Εάλ ηνπνζεηήζεηε κεγάιε πνζόηεηα θαγεηνύ, ν ρξόλνο καγεηξέκαηνο ζα είλαη κεγαιύηεξνο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ζηε κέζε ηνπ καγεηξέκαηνο αλνίμηε ην θαπάθη θαη αλαθαηέςηε ην θαγεηό κε 

θάπνην εξγαιείν κε καθξηά ιαβή. 

Γηα λα κεηώζεηε θαη λα βειηηώζεηε ηνλ ρξόλν καγεηξέκαηνο πξνζζέζηε ηνλ δαθηύιην turbo πάλσ 

από ην ζεξκαληηθό ζηνηρείν.  

 

ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΙΡΑ 

Πξηλ ηνλ θαζαξηζκό απνζπλδέεηε πάληνηε ην θαιώδην από ηελ πξίδα θαη αθήλεηε ηνλ αηκνκάγεηξα 

λα θξπώζεη.  

Με βπζίζεηε πνηέ ηε βάζε θαη ην θαιώδην ζην λεξό. 

Με πξνζνρή αδεηάζηε ην λεξό πνπ έρεη απνκείλεη ζηε δεμακελή λεξνύ. 

Πιύλεηε κε δεζηό λεξό θαη πγξό ζαπνύλη ην θαπάθη, ηα 3 δνρεία, ην δνρείν ξπδηνύ θαη ηνλ δαθηύιην 

turbo, μεβγάιηε θαη ζθνππίζηε θαιά.             

Καζαξίζηε ην εζσηεξηθό κέξνο ηεο δεμακελήο λεξνύ θαη ηε βάζε κε καιαθό λσπό παλί θαη 

ζθνππίζηε θαιά. 

πληζηάηαη λα αθαηξείηε ηα άιαηα από ηε δεμακελή κεηά από πεξίπνπ 8 ζπλερόκελεο ρξήζεηο, 
αθνινπζώληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 
• Σνπνζεηήζηε ηνλ δαθηύιην turbo ζην ζεξκαληηθό ζηνηρείν  
• Πξνζζέζηε θαζαξό λεξό κέρξη ηε ζηάζκε κε ηελ έλδεημε MAX πξνζζέηνληαο κηθξή πνζόηεηα 
ιεπθνύ θξαζηνύ    
• Αθήζηε ην λα δξάζεη όιε λύρηα 
• Αδεηάζηε ηε δεμακελή θαη μεβγάιεηέ ηε αξθεηέο θνξέο κε θαζαξό λεξό.  
 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ιζρύο: 800W 

Σξνθνδνζία: 220-240V ~ 50Hz 

 

 

 

 

 


