
THERMOMIX® TM5
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ID: 20658 en GR V4





3Συμβολο προειδοποιησης ασφαλειας και προειδοποιητικες λεξεις

Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφάλειας. Χρησιμοποιείται για να σας ειδοποιήσει 
 σχετικά με πιθανούς σωματικούς κινδύνους τραυματισμού. Να υπακούτε και να συμμορφώνεστε 
με όλα τα μηνύματα ασφαλείας που ακολουθούν το σύμβολο αυτό για να αποφύγετε πιθανό 
τραυματισμό ή θάνατο.

Προειδοποιητικές λέξεις 
Παρατηρήστε τη χρήση των προειδοποιητικών λέξεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ 
μαζί με τα μηνύματα ασφαλείας. Η προειδοποιητική λέξη για κάθε μήνυμα έχει επιλεχθεί χρησιμοποιώντας 
τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία,  
αν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο  
ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία,  
αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο 
ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία,  
αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ  
τραυματισμό ή τραυματισμό μέτριας σοβαρότητας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
χρησιμοποιείται απευθυνόμενη σε πρακτικές  
που δεν σχετίζονται με σωματικούς τραυματισμούς.

 ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙ- 
 ΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Σ
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Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δεν προορίζεται για χρήση από 
παιδιά.

• Το Thermomix® TM5 είναι μια 
συσκευή της κουζίνας και προορίζεται 
για χρήση στο σπίτι ή σε παρόμοια περι-
βάλλοντα. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να 
παίζουν με αυτό. Κρατάτε τη συσκευή 
και τα καλώδια σύνδεσής της μακριά 
από τα παιδιά. Αν το Thermomix® TM5 
χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά, είναι 
σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε κωδικό 
κλειδώματος, βλέπε σ. 52.

• Το Thermomix® TM5 προορίζεται για 
τη χρήση αποκλειστικά και μόνο από 
ενήλικες. Δεν επιτρέπεται να χρησιμο-
ποιείται από παιδιά, ούτε και αν επιτη-
ρούνται από κάποιον ενήλικο. Κρατάτε 
τα παιδιά μακριά από τη συσκευή, 
όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. 
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τα 
παιδιά σας για τους πιθανούς κινδύνους 
από τη δημιουργία θερμότητας/ατμού, 
το καυτό νερό συμπύκνωσης και τις 
καυτές επιφάνειες.

• Είναι απαραίτητη η στενή επιτήρηση 
όταν το Thermomix® TM5 χρησιμο-
ποιείται από ή δίπλα από παιδιά.

• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από άτομα με μειωμένες φυσικές, 
αισθητήριες ή νοητικές δυνατότητες, 
ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και/ή 
γνώσης, αν επιβλέπονται ή καθοδη-
γούνται, όσον αφορά την ασφαλή 
χρήση της συσκευής και αν έχουν 
κατανοήσει τους κινδύνους που μπορεί 
να προκύψουν από τη χρήση της. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

• Nα βγάζετε από την πρίζα το 
Thermomix® TM5 όταν δεν το χρησι-
μοποιείτε, πριν βάλετε ή αφαιρέσετε 
κάποιο εξάρτημα του (π.χ. προστατευ-
τικό πλέγμα) και πριν το καθαρίσετε.

• Μην βάζετε το Thermomix® TM5 σε 
νερό ή κάποιο άλλο υγρό. Να την 
καθαρίζετε μόνο με ένα νωπό κομμάτι 
ύφασμα. Δεν πρέπει να μπει καθόλου 
νερό ούτε βρωμιά μέσα στη βάση της 
συσκευής.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολου-
θείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
και των ακόλουθων:

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  
 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημαντικα μετρα ασφαλειας
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• Μην χρησιμοποιείτε το 
Thermomix® TM5 εάν το καλώδιο 
ή η πρίζα έχουν κάποια βλάβη, 
αν η συσκευή δεν  λειτουργεί κανονικά 
ή αν το Thermomix® TM5 πέσει στο 
πάτωμα ή έχει πάθει οποιαδήποτε 
ζημιά. Πάρτε το Thermomix® TM5 
σας στο πιο κοντινό γραφείο 
 εξυπηρέτησης πελατών για να ελεγ-
χθεί, να επιδιορθωθεί ή να ρυθμιστεί 
ηλεκτρονικά ή μηχανικά, ή αν το 
Thermomix® TM5 έχει πέσει από 
κάποια επιφάνεια ή έχει υποστεί 
οποιαδήποτε ζημιά.

• Μη χρησιμοποιείτε το 
Thermomix® TM5 σε εξωτερικούς 
χώρους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε τραυματισμούς 
από κάψιμο, εγκαύματα και πλη-
γές/κόψιμο, μην προσπαθήσετε να 
ανοίξετε τον κάδο με τη βία. 

• Να ανοίγετε το καπάκι του κάδου μόνο 
όταν η ταχύτητα είναι στο “O” και 
ο μηχανισμός κλειδώματος το έχει 
απελευθερώσει. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το άνοιγμα στο καπάκι του κάδου 
είναι καλυμμένο ή μπλοκάρεται με 
κάποιο φαγητό και η θερμοκρασία 
είναι ενεργοποιημένη, πιθανόν 
να δημιουργηθεί υπερβολική πίεση 
στον κάδο και το καυτό περιεχό-
μενό του ενδέχεται να εκτοξευθεί 
προς τα έξω από το άνοιγμα του 
καπακιού.

• Όταν μαγειρεύετε, αν δείτε ότι το 
άνοιγμα στο καπάκι του κάδου εμποδί-
ζεται από το περιεχόμενό του ή αν η 
μεζούρα σπρώχνεται προς τα πάνω, 
αποσυνδέστε το Thermomix® TM5 
από την πρίζα. ΜΗΝ αγγίξετε την 
οθόνη αφής ή τον στρογγυλό διακόπτη 
του.

• Μην γεμίζετε το καλαθάκι πάνω 
από τη γραμμή που υποδεικνύει τη 
μέγιστη ποσότητα που χωράει.

• Μην γεμίζετε τον κάδο πάνω από τη 
γραμμή που υποδεικνύει τη μέγιστη 
ποσότητα που χωράει (2,2 λίτρα).

• Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα στο 
καπάκι του κάδου είναι πάντα ελεύ-
θερο χωρίς να το εμποδίζει κάποιο 
μείγμα ή φαγητό.

• Για να μπορεί ο ατμός να διαφεύγει 
και να αποφευχθεί η δημιουργία 
 υπερβολικής πίεσης βεβαιωθείτε πως 
η οπή στο καπάκι του κάδου δεν μπλο-
κάρεται ούτε καλύπτεται ποτέ – είτε 
από το εσωτερικό (π.χ. από φαγητό) 
είτε από το εξωτερικό μέρος (π.χ. από 
κάποια πετσέτα). 

Σημαντικα μετρα ασφαλειας
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πιθανόν να καείτε ή να πάθετε 
εγκαύματα από καυτό φαγητό ή 
ατμό που βγαίνει από τον κάδο 
ή αν αγγίξετε καυτές επιφάνειες.

• Αφαιρέστε τον κάδο προσεκτικά για 
να βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενά του 
δεν θα χυθούν ή θα πιτσιλιστούν.

• Προσοχή όταν προσθέτετε υγρά στον 
κάδο, γιατί μπορεί ξαφνικά να εκτινα-
χτούν έξω λόγω της εξάτμισης.

• Προσέχετε μήπως διαφύγουν μεμονω-
μένες πιτσιλιές καυτού φαγητού όταν 
ανοίγετε τον κάδο. Για να αποφύγετε 
τραυματισμούς όταν επεξεργάζεστε 
καυτό φαγητό, τοποθετήστε τη 
μεζούρα μέσα στο άνοιγμα του καπα-
κιού του κάδου και μην αγγίξετε ή 
την προσαρμόσετε.

• Για να αποφύγετε πιτσίλισμα, χρησι-
μοποιήστε τη μεζούρα, το καλαθάκι ή 
το δίσκο Varoma για να καλύψετε την 
οπή στο καπάκι του κάδου. Η ασφαλής 
λειτουργία μπορεί να διασφαλιστεί 
μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά 
εξαρτήματα Thermomix® TM5. 
 Βεβαιωθείτε πως τα εξαρτήματα ή το 
άνοιγμα στο καπάκι του κάδου δεν 
είναι καλυμμένα ή μπλοκάρονται από 
την εσωτερική ή την εξωτερική 
πλευρά από πετσέτα ή κάτι παρόμοιο.

• Σε υψηλότερες ταχύτητες μπορεί να 
εκτοξευτεί καυτό φαγητό ή να ξεχειλί-
σουν καυτά υγρά. Για το λόγο αυτό 
παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε μόνο 
χαμηλές ταχύτητες (x–6) στις υψηλές 

θερμοκρασίες (>60°C ή θερμοκρασία 
Varoma).

• Η χρήση του κουμπιού Turbo ή η 
 απότομη αύξηση της ταχύτητας όταν 
υπάρχει στον κάδο καυτό φαγητό, 
πιθανόν να οδηγήσει σε τραυματισμό 
από εγκαύματα.

• Όταν υπάρχει στον κάδο καυτό 
φαγητό, να αυξάνετε την ταχύτητα 
σταδιακά.

• Μην αγγίζετε την επιφάνεια του κάδου, 
ή μέρη του καπακιού του κάδου, 
το Varoma ή της μεζούρας διότι όταν 
υπάρχει στον κάδο ζεστό φαγητό 
καίνε και αυτά στην αφή.

• Να αγγίζετε μόνο τα χερούλια στην 
άκρη του Varoma όταν το Varoma 
είναι ζεστό. 

• Όταν αφαιρείτε το Varoma από τον 
κάδο και το αφήνετε στην άκρη, 
 φροντίστε να είναι πάτα το καπάκι 
του Varoma επάνω.

• Tο Thermomix® TM5 μπορεί να 
 παράξει μια συνεχή ροή ατμού κατά το 
μαγείρεμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις 
που θα επιλέξετε. Μείνετε μακριά από 
τον ατμό. Ο καυτός ατμός θα συνεχί-
σει να βγαίνει από το άνοιγμα στο 
καπάκι του κάδου ακόμη και όταν 
αφαιρέσετε το Varoma εντελώς. Καυ-
τός ατμός πιθανόν να βγει και από 
τις άκρες και το πάνω μέρος του καπα-
κιού του Varoma όταν βρίσκεται σε 
λειτουργία.

• Μην χρησιμοποιείτε το 
Thermomix® TM5 με αξεσουάρ/ 
εξαρτήματα που έχουν πάθει 
 οποιαδήποτε ζημιά.

Σημαντικα μετρα ασφαλειας

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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• Εγκαύματα λόγω καυτού φαγητού που 
έχει ξεχειλίσει πιθανόν να συμβούν 
εάν ζεσταίνετε μεγάλες ποσότητες 
φαγητού σε υψηλές θερμοκρασίες 
(>90°C και θερμοκρασία Varoma). Αν 
ξεχειλίσει, πατήστε το διακόπτη για να 
σταματήσετε το Thermomix® TM5.

• Όταν αφαιρείτε το καπάκι του Varoma, 
στρέψτε το καπάκι μακριά από το 
πρόσωπο και το σώμα σας για να απο-
φύγετε να έρθετε σε επαφή με τον 
καυτό ατμό που θα βγει.

• Βεβαιωθείτε ότι μερικά ανοίγματα στο 
βαθύ και τον ξέβαθο δίσκο του Varoma 
μένουν ανοιχτά χωρίς να καλύπτονται 
από κάποιο φαγητό για να αποφύγετε 
μια ανεξέλεγκτη ροή καυτού ατμού.

• Τοποθετήστε το Varoma με τον 
ορθό τρόπο πάνω στον κάδο και το 
Thermomix® TM5 για να είστε βέβαιοι 
ότι το Varoma δεν θα πέσει και δεν θα 
μετακινηθεί από τη θέση του.

• Απελευθερώστε και αφαιρέστε τη 
σπάτουλα από το καλαθάκι αφού 
αφαιρέσετε το καλαθάκι από τον κάδο 
και το τοποθετήσετε σε μια επίπεδη 
επιφάνεια. Αν η σπάτουλα μείνει 
πάνω στο καλαθάκι, πιθανόν να το 
αναγκάσει να πέσει και να χυθεί 
το καυτό του περιεχόμενο.

• Τα περιεχόμενα από το καλαθάκι πιθα-
νόν να πιτσιλίσουν καθώς το αφαιρείτε 
από τον κάδο. Να είστε προσεκτικοί 
όταν αφαιρείτε το καλαθάκι.

• Μην αποσυναρμολογείτε τον κάδο 
όταν είναι ζεστός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος φωτιάς. Η εσφαλμένη 
τοποθέτηση μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα το Thermomix® TM5 
να πάρει φωτιά ή να πέσει, 
 προκαλώντας τραυματισμούς.

• Το Thermomix® TM5 πιθανόν να 
 πιάσει φωτιά εάν εκτεθεί σε μια 
 εξωτερική πηγή θερμότητας.

• Μην το τοποθετείτε πάνω ή δίπλα από 
μια καυτή επιφάνεια κουζίνας ή μάτι 
κουζίνας.

• Τοποθετήστε το Thermomix® TM5 
σας σε μια καθαρή, σταθερή, μη θερ-
μαινόμενη, επίπεδη επιφάνεια, ώστε 
να μη γλιστρήσει ή πάρει φωτιά.

• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται 
στην άκρη του τραπεζιού ή του 
πάγκου και μην το αφήσετε να έρθει 
σε επαφή με οποιαδήποτε καυτή 
 επιφάνεια, όπως για παράδειγμα το 
μάτι της κουζίνας.

Σημαντικα μετρα ασφαλειας
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση εξαρτημάτων ή αντικει-
μένων που δεν συστήνονται ή 
δεν πωλούνται από τη Vorwerk 
 πιθανόν να προκαλέσουν φωτιά, 
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το 
Thermomix® TM5 σε συνδυασμό 
με εξαρτήματα ή εξοπλισμό που 
 προορίζεται για παλαιότερα μοντέλα 
του Thermomix® TM5.

• Για να ανακατέψετε φαγητό στον κάδο, 
χρησιμοποιείτε μόνο την παραδιδό-
μενη σπάτουλα με δίσκο προστασίας. 
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ άλλα εξαρτή-
ματα (π.χ. κουτάλι). Μπορεί να πια-
στούν στο μαχαίρι που περιστρέφεται 
και να προκαλέσουν τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Kίνδυνος κοψίματος.

• Οι λεπίδες των μαχαιριών είναι πολύ 
κοφτερές. Να τις χειρίζεστε και να τις 
αγγίζετε με προσοχή. Να κρατάτε 
το πάνω μέρος των μαχαιριών όταν τα 
αφαιρείτε ή τα επανατοποθετείτε 
στη βάση του κάδου.

• Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε 
τα μαχαίρια για να είστε βέβαιοι 
ότι δεν θα πέσουν κατά λάθος κάτω.

• Μην βάζετε τα χέρια σας ή μαγειρικά 
σκεύη μέσα στον κάδο για να μειωθεί 
ο κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς 
στο Thermomix® TM5.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαγνήτες των τσιπ συνταγών 
πιθανόν να επηρεάσουν κάποιο 
βηματοδότη.

• Οι μαγνήτες των Τσιπ Συνταγών του 
Thermomix® TM5 και η  διεπιφάνεια των 
Τσιπ Συνταγών του Thermomix® TM5 
πιθανόν να  επηρεάσουν βηματοδότες ή 
εσωτερικούς απινιδωτές. Nα κρατάτε τα 
Τσιπ Συνταγών του Thermomix® TM5 
και τη διεπιφάνεια των Τσιπ Συντα-
γών του Thermomix® TM5 μακριά 
από βηματοδότες και εσωτερικούς 
απινιδωτές. Να προειδοποιείτε άτομα 
με βηματοδότες ή εσωτερικούς 
 απινιδωτές σχετικά με αυτό. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο μηχανισμός κλειδώματος μπορεί 
να τραυματίσει τα δάχτυλά σας.

• Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με 
κινούμενα εξαρτήματα. Ποτέ να μην 
αγγίζετε τα χερούλια κλειδώματος 
ή το καπάκι του κάδου όταν ανοίξετε 
ή κλείνετε το Thermomix® TM5.

• Να κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα 
σας μακριά από κινούμενα εξαρτή-
ματα του Thermomix® TM5.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει 
 απενεργοποιηθεί προτού να αφαιρέ-
σετε ή να επανατοποθετήσετε 
κάποιο εξάρτημα/αξεσουάρ του.

Σημαντικα μετρα ασφαλειας

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Αξεσουάρ που έχουν πάθει κάποια 
ζημιά πιθανόν να προκαλέσουν 
τραυματισμό.

• Αν οποιοδήποτε από τα αξεσουάρ 
του Thermomix® TM5 έχει υποστεί 
κάποια ζημιά από τα μαχαίρια κατά 
την παρασκευή φαγητού, πετάξτε το 
φαγητό. Επικοινωνήστε με τη 
Vorwerk για να αντικαταστήσετε το 
αξεσουάρ που έχει πάθει ζημιά.

• Ελέγχετε τακτικά το λαστιχάκι για 
τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς ή 
διαρροής, αλλάξτε αμέσως το καπάκι. 
Το λαστιχάκι δεν αφαιρείται και 
αν προσπαθήσετε να τον αφαιρέσετε 
ίσως προκληθεί ζημιά και καταστεί 
απαραίτητη η αντικατάσταση του 
καπακιού του κάδου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μπορεί να τραυματιστείτε ή να 
προκαλέσετε ζημιά στο 
Thermomix® TM5 σας ή την 
 περιουσία σας.

• Μην τροποποιείτε με κανένα τρόπο το 
Thermomix® TM5 σας ή οποιοδήποτε 
από τα αξεσουάρ του.

• Ποτέ μην αφήνετε το 
Thermomix® TM5 χωρίς επίβλεψη 
όταν λειτουργεί. (Σημειώστε ότι 
κάποιες αυτόματες συνταγές που 
 χρησιμοποιούν χαμηλές ταχύτητες και 
χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να 

εκτελεστούν στο Thermomix® TM5 
χωρίς την επίβλεψή σας. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εξαίρεση αναφέρεται 
ξεκάθαρα μέσα στη συνταγή.)

• Πιθανόν να υπάρξει μια ανισορροπία 
του Thermomix® TM5 σε περιπτώσεις 
ζυμώματος ή κόψιμο υλικών και αυτό 
μπορεί να αναγκάσει τη συσκευή 
να μετακινηθεί από τη θέση της πάνω 
στον πάγκο. Να κρατάτε το 
Thermomix® TM5 σας μακριά από την 
άκρη του πάγκου για να είστε βέβαιοι 
ότι δεν θα πέσει κάτω.

• Βεβαιωθείτε πως υπάρχει επαρκής 
χώρος επάνω και γύρω από το 
Thermomix® TM5 και το Varoma 
(από ντουλάπια και ράφια) για 
να αποφευχθεί τυχόν ζημιά από 
 εξερχόμενο καυτό ατμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλ-

λασσόμενο ρεύμα και σε πρίζες που 
έχει εγκαταστήσει κάποιος ειδικός. 
Η τάση και η συχνότητα τροφοδοσίας 
πρέπει να συμφωνούν με την πινακίδα 
τύπου της πρίζας (στο τροφοδοτικό).

• Γυρίζετε το διακόπτη ταχύτητας μόνο 
αν είναι τοποθετημένο σωστά το 
 χτυπητήρι (εξάρτημα ανάδευσης). 
Μην επιλέξετε ταχύτητα υψηλότερη 
από την 4 όταν χρησιμοποιείτε το 
 χτυπητήρι. Αν το κάνετε, υπάρχει 
μεγάλη πιθανότητα να εκτοξευθεί από 
τα μαχαίρια και να καταστραφεί.

Σημαντικα μετρα ασφαλειας



10

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη σπάτουλα 
όταν είναι τοποθετημένο το εξάρτημα 
πεταλούδας.

• Μην προσθέτετε συστατικά που μπορεί 
να καταστρέψουν ή να μπλοκάρουν 
το εξάρτημα πεταλούδας, όταν είναι 
τοποθετημένο στο μαχαίρι ανάμειξης 
και ο κινητήρας δουλεύει.

• Διαρροές στην περιοχή των μαχαιριών 
πιθανόν να προκαλέσουν ζημιά στο 
Thermomix® TM5.

• Βεβαιωθείτε ότι το λαστιχάκι των 
μαχαιριών είναι σωστά τοποθετημένο 
στη βάση του μαχαιριού. 

• Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαίρια είναι 
τοποθετημένα με το σωστό τρόπο στη 
βάση του κάδου.

• Πρέπει να στρίψετε τη βάση του κάδου 
όσο πάει ώστε να «κλειδωθεί» στη 
θέση της σωστά. Εάν η βάση του κάδου 
δεν εφαρμόσει σωστά και τα μαχαίρια 
δεν είναι στη θέση τους με τον ορθό 
τρόπο, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά 
σε άλλα μέρη του Thermomix® TM5. 
Εάν χυθεί κάποιο υγρό μέσα στη βάση 
του Thermomix® TM5, βγάλτε το 
Thermomix® TM5 από την πρίζα και 
συμβουλευτείτε την ενότητα καθαρι-
σμού (σελ. 56) για να δείτε πώς να το 
καθαρίσετε.

• Για να αποφύγετε τη σκουριά στο 
Thermomix® TM5 σας, βεβαιωθείτε 
ότι οι ακίδες επαφής του κάδου είναι 
εντελώς στεγνές μετά τον καθαρισμό 
του ώστε να μην μπαίνει καθόλου 
υγρασία στο Thermomix® TM5. 

• Χρησιμοποιείτε το Thermomix® TM5 
σας μόνο όταν το καπάκι του κάδου 
είναι καθαρό. Βεβαιωθείτε πως το χεί-
λος του κάδου είναι πάντα καθαρό. 

ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σημαντικα μετρα ασφαλειας

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Tα βήματα για την ασφάλεια σε ότι αφορά το χειρισμό τροφίμων, το μαγείρεμα και 
την αποθήκευσή τους είναι απαραίτητα ώστε να αποφεύγονται τροφιμογενείς 
ασθένειες. Σε κάθε βήμα της ετοιμασίας φαγητού, να ακολουθείτε τις πιο κάτω τέσ-
σερις κατευθυντήριες γραμμές ώστε να διατηρείτε το φαγητό σας πάντοτε ασφαλές:
•  Καθαριότητα – Να πλένετε τα χέρια και τις επιφάνειές σας συχνά. 
•  Ξεχωριστά – Το ωμό κρέας πρέπει να είναι ξεχωριστά από τις υπόλοιπες τροφές.
•  Μαγείρεμα – Να μαγειρεύετε στην κατάλληλη θερμοκρασία.
•  Ψύξη – Να βάζετε τρόφιμα στο ψυγείο εγκαίρως.
Να μαγειρεύετε όλες τις τροφές σε αυτές τις ελάχιστες εσωτερικές θερμοκρασίες 
όπως έχουν μετρηθεί με θερμόμετρο κουζίνας προτού τις απομακρύνετε από την 
πηγή θερμότητας. Για λόγους προσωπικής προτίμησης, οι καταναλωτές πιθανόν να 
προτιμήσουν να μαγειρεύουν το φαγητό τους σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ  
 ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Προϊόν
Ελάχιστη Εσωτερική Θερμοκρασία & Χρόνος 
 Aναμονής («ξεκούρασης» του κρέατος)

Βοδινό, Χοιρινό, Μοσχάρι & Αρνί
Φιλέτα, μπριζόλες, ψητά

62.8 °C και αφήστε το να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 
3 λεπτά

Κιμάς 71.1 °C 

Xοιρινό μπούτι, ρέσκο ή καπνιστό «άψητο» 62.8 °C και αφήστε το να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 
3 λεπτά

Προϊόν Ελάχιστη Εσωτερική Θερμοκρασία

Όλα τα πουλερικά «στήθος, ολόκληρο το πουλί, 
πόδια, μπούτια και φτερούγες, κιμάς και γέμιση»

73.9 °C

Αυγά 71.1 °C

Ψάρια & Οστρακοειδή 62.8 °C

Περισσεύματα από προηγούμενο γεύμα 73.9 °C

Φαγητά φούρνου «σε πυρέξ κλπ» 73.9 °C «165 °F»

Διάγραμμα ασφαλούς ελάχιστης εσωτερικής θερμοκρασίας 
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 ΤΕΧΝΙΚΑ 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σύμβολα συμμόρφωσης/
Σήμα συμμόρφωσης

Μοτέρ Μοτέρ Vorwerk χωρίς συντήρηση, ονομαστική ισχύς 500 W.
Ρύθμιση στροφών χωρίς βαθμίδες από 100 ως 10.700 στροφές το λεπτό 
«απαλή ανάμειξη 40 στ.λ.».
Ειδική ταχύτητα «εναλλάξ λειτουργία» για ζύμες.
Ηλεκτρονική προστασία του μοτέρ από υπερφόρτιση.

Σύστημα θέρμανσης Απορροφούμενη ισχύς 1000 W.
Προστασία από υπερθέρμανση. 

Ενσωματωμένη ζυγαριά Εύρος μέτρησης από 5 έως 3000 γρ. με ακρίβεια 5 γρ. «εώς 6.0 κιλά μέγιστο»
-5 εώς -3000 γρ. με ακρίβεια 5 γρ. «εώς 6.0 κιλά μέγιστο»

Περίβλημα Πλαστικό υψηλής ποιότητας.

Κάδος Ανοξείδωτο ατσάλι με ενσωματωμένο σύστημα θέρμανσης και  
αισθητήρα θερμοκρασίας. Μέγιστη χωρητικότητα 2,2 λίτρα.

Τιμή σύνδεσης Μόνο για 220 … 240 V 50/60 Hz. ~ «TM5-1».
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς 1500 W.
Μήκος του καλωδίου σύνδεσης 1 μέτρο «τεντωμένο».

Διαστάσεις και βάρος
Thermomix® TM5

χωρίς το Varoma με το Varoma
Ύψος 34,10 εκ.  Ύψος 13,10 εκ. 
Πλάτος 32,60 εκ.  Πλάτος 38,30 εκ. 
Βάθος 32,60 εκ.  Βάθος 27,50 εκ. 
Βάρος 7,95 κιλά Βάρος 0,80 κιλά 



15 Εισαγωγη

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια που επιλέξατε το  Thermomix® TM5!

Κατά την παρουσίαση του Thermomix® TM5, είδατε και δοκιμάσατε όλα τα πλεονεκτήματα του καινούργιο σας 
Thermomix® TM5. 

Μια έμπειρη σύμβουλος Thermomix® TM5 σάς βοήθησε να δοκιμάσετε όλες τις πιθανές λειτουργίες και να τις προσαρμό-
σετε στις ανάγκες σας. Και τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το δικό σας  Thermomix® TM5. 
Η ετοιμασία εύγευστων και υγιεινών φαγητών γίνεται  γρήγορα και εύκολα. Το μαγείρεμα με το  Thermomix® TM5 σάς 
εξοικονομεί χρόνο για να τον αφιερώσετε σε άλλες δραστηριότητες. Ο παρών οδηγός χρήσης θα σας βοηθήσει να 
εξοικειωθείτε βήμα προς βήμα με το νέο σας  Thermomix® TM5. Παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά. Σε κάθε 
στάδιο θα διαπιστώνετε πως, κατά το σχεδιασμό αυτού του υψηλής ποιότητας προϊόντος, προτεραιότητά μας ήταν να 
καλύψουμε τις ανάγκες σας.

Οι ευκολονόητες συνταγές μας θα σας βοηθήσουν, ώστε να ετοιμάσετε, βήμα βήμα, τα πιο επιτυχημένα πιάτα. 
Ευχόμαστε σε σας, την οικογένειά σας και τους φίλους σας καλή διασκέδαση με το καινούριο σας  Thermomix® TM5!

Vorwerk Thermomix®
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Συγχαρητήρια για την απόκτηση του 
Thermomix® TM5!

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το νέο σας Thermomix® TM5 θα 
 πρέπει να παρακολουθήσετε μια παρουσίαση με μια εξειδικευμένη  Σύμβουλο 
Thermomix® TM5. Εξοικειωθείτε με τη χρήση του Thermomix® TM5.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διαρροές στην περιοχή των μαχαιριών πιθανόν να προκαλέσουν 
ζημιά στο Thermomix® TM5. 
• Βεβαιωθείτε ότι το λαστιχάκι των μαχαιριών είναι σωστά τοποθετημένο 

στη βάση του μαχαιριού. 
• Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαίρια είναι τοποθετημένα με το σωστό τρόπο 

στη βάση του κάδου.
• Πρέπει να στρίψετε τη βάση του κάδου όσο πάει ώστε να «κλειδωθεί» 

στη θέση της σωστά. Εάν η βάση του κάδου δεν εφαρμόσει σωστά 
και τα μαχαίρια δεν είναι στη θέση τους με τον ορθό τρόπο, ενδέχεται 
να προκληθεί ζημιά σε άλλα μέρη του Thermomix® TM5. Εάν χυθεί 
κάποιο υγρό μέσα στη βάση του Thermomix® TM5, βγάλτε το 
Thermomix® TM5 από την πρίζα και συμβουλευτείτε την ενότητα 
 καθαρισμού (σελ. 56) για να δείτε πώς να το καθαρίσετε.

• Για να αποφύγετε τη σκουριά στο Thermomix® TM5 σας, βεβαιωθείτε ότι 
οι ακίδες επαφής του κάδου είναι εντελώς στεγνές μετά τον  καθαρισμό 
του ώστε να μην μπαίνει καθόλου υγρασία στο Thermomix® TM5. 

 ΠΡΟΤΟΥ  
 ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Προτου ξεκινησετε
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Πριν ξεκινήσετε

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
• Το Thermomix® TM5 προορίζεται για τη χρήση αποκλειστικά και μόνο 

από ενήλικες. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά, ούτε 
και αν επιτηρούνται από κάποιον ενήλικο. Κρατάτε τα παιδιά μακριά 
από τη συσκευή, όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. Παρακαλείσθε να 
ενημερώσετε τα παιδιά σας για τους πιθανούς κινδύνους από τη δημι-
ουργία θερμότητας/ατμού, το καυτό νερό συμπύκνωσης και τις καυτές 
επιφάνειες.

Η χρήση εξαρτημάτων ή αντικειμένων που δεν συστήνονται 
ή δεν πωλούνται από τη Vorwerk πιθανόν να προκαλέσουν 
φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. 
• Μην χρησιμοποιείτε το Thermomix® TM5 σας με εξαρτήματα 

ή  αξεσουάρ που έχουν πάθει κάποια ζημιά.
• Μην τροποποιείτε με κανένα τρόπο το Thermomix® TM5 σας ή 

 οποιοδήποτε από τα αξεσουάρ του.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το Thermomix® TM5 σε συνδυασμό με 

 εξαρτήματα ή εξοπλισμό που προορίζεται για παλαιότερα μοντέλα 
του Thermomix® TM5.

Κίνδυνος φωτιάς. Η εσφαλμένη τοποθέτηση μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα το Thermomix® TM5 να πάρει φωτιά ή να πέσει, 
προκαλώντας τραυματισμούς.
• Τοποθετήστε το Thermomix® TM5 σας σε μια καθαρή, σταθερή και λεία 

επιφάνεια ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει ή να πάρει φωτιά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αξεσουάρ που έχουν υποστεί ζημιές πιθανόν να προκαλέσουν 
τραυματισμό.
• Αν οποιοδήποτε από τα αξεσουάρ του Thermomix® TM5 έχει υποστεί 

κάποια ζημιά από τα μαχαίρια κατά την παρασκευή φαγητού, πετάξτε 
το φαγητό. Επικοινωνήστε με τη Vorwerk για να αντικαταστήσετε το 
αξεσουάρ που έχει πάθει ζημιά.

• Να ελέγχετε τακτικά το λαστιχάκι για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς 
ή διαρροής, αλλάξτε αμέσως το καπάκι. Το λαστιχάκι δεν αφαιρείται 
και αν προσπαθήσετε να τον αφαιρέσετε ίσως προκληθεί ζημιά και 
καταστεί απαραίτητη η αντικατάσταση του καπακιού του κάδου. 

Προτου ξεκινησετε
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Προτου ξεκινησετε

ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το Thermomix® TM5 σας σε μια καθαρή, 
 σταθερή και λεία επιφάνεια ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει. 
Σας προτείνουμε να βρείτε για το Thermomix® TM5 σας μια μόνιμη θέση 
στην κουζίνα σας ώστε να το χρησιμοποιείτε πιο εύκολα. Αφαιρέστε την 
πλαστική μεμβράνη από την οθόνη αφής. Καθαρίστε το Thermomix® TM5 
σας πολύ καλά πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Ακολουθήστε 
τις οδηγίες στο κεφάλαιο για το Καθάρισμα (σ. 56).

Πώς να τοποθετήσετε σωστά τον κάδο

Εισάγετε τον κάδο με τη λαβή προς τα εμπρός και σπρώξτε απαλά να μπει 
στη θέση του 1 .
Ο κάδος έχει τοποθετηθεί σωστά όταν η λαβή είναι μπροστά, όπως φαίνεται 
στη φωτογραφία 1 , και όταν ο κάδος έχει ασφαλίσει μέσα στο 
Thermomix® TM5. Για να κλείσετε τον κάδο τοποθετήστε το καπάκι του 
κάδου κάθετα πάνω στον κάδο 2 . Το καπάκι θα κλειδώσει αυτόματα όταν 
ενεργοποιηθεί το μοτέρ.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε τραυματισμούς από κάψιμο, εγκαύματα και 
πληγές/κόψιμο:
• Να ανοίγετε το καπάκι του κάδου μόνο όταν η ταχύτητα είναι στο “0” 

και ο μηχανισμός κλειδώματος το έχει απελευθερώσει.
• Για να αποφύγετε πιτσίλισμα, χρησιμοποιήστε τη μεζούρα, το καλαθάκι 

ή το δίσκο Varoma για να καλύψετε την οπή στο καπάκι του κάδου. 
Η ασφαλής λειτουργία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο όταν χρησιμοποι-
ούνται αυθεντικά εξαρτήματα Thermomix® TM5. Βεβαιωθείτε πως 
τα εξαρτήματα ή το άνοιγμα στο καπάκι του κάδου δεν είναι καλυμμένα 
ή μπλοκάρονται από την εσωτερική ή την εξωτερική πλευρά από 
πετσέτα ή κάτι παρόμοιο.

• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του 
πάγκου και μην το αφήσετε να έρθει σε επαφή με οποιαδήποτε καυτή 
επιφάνεια, όπως για παράδειγμα το μάτι της κουζίνας.

• Μην αγγίζετε την επιφάνεια του κάδου, μέρη του καπακιού του κάδου, 
του Varoma και μέρος της μεζούρας γιατί θερμαίνονται όταν επεξεργά-
ζεστε ζεστό φαγητό.

• Μην αποσυναρμολογείτε τον κάδο όταν είναι ζεστός.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο μηχανισμός κλειδώματος μπορεί να τραυματίσει τα δάχτυλά σας.
• Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με κινούμενα εξαρτήματα. Ποτέ να 

μην αγγίζετε τα χερούλια κλειδώματος ή το καπάκι του κάδου όταν 
ανοίξετε ή κλείνετε το Thermomix® TM5. 

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη προτού 
 αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ.

• Να κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από κινούμενα 
 εξαρτήματα του Thermomix® TM5.
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Πώς να αφαιρέσετε τα μαχαίρια

Για να αφαιρέσετε τα μαχαίρια: Κρατήστε τον κάδο με το ένα χέρι, ώστε 
το άνοιγμά του να δείχνει προς τα πάνω. Με το άλλο χέρι γυρίστε τη βάση 
του 30 μοίρες προς τα δεξιά και τραβήξτε την προς τα κάτω 3 . Πιάστε 
 προσεκτικά τα μαχαίρια από το επάνω μέρος και αφαιρέστε τα μαζί με το 
λαστιχάκι ασφαλείας 4 .

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι λεπίδες των μαχαιριών μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. 
• Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Να τις χειρίζεστε και να τις αγγίζετε 

με προσοχή. Να κρατάτε το πάνω μέρος των μαχαιριών όταν τα αφαι-
ρείτε ή τα επανατοποθετείτε στη βάση του κάδου. 

• Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τα μαχαίρια για να είστε βέβαιοι 
ότι δεν θα πέσουν κατά λάθος κάτω.

• Μην βάζετε τα χέρια σας ή μαγειρικά σκεύη μέσα στον κάδο για να 
μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς στο Thermomix® TM5.

• Μην αποσυναρμολογείτε τον κάδο όταν είναι ζεστός.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Να κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από κινούμενα 
 εξαρτήματα του Thermomix® TM5.

3

4

Προτου ξεκινησετε
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Πώς να τοποθετήσετε τα μαχαίρια

Για να τοποθετήσετε τα μαχαίρια ξανά στη θέση τους, βάλτε τη βάση του 
κάδου σε μια λεία και καθαρή επιφάνεια, τοποθετήστε τον κάδο από πάνω 
και κρατήστε το χερούλι του σφιχτά. Τώρα σπρώξτε τα μαχαίρια μέσα στο 
άνοιγμα στο κάτω μέρος του κάδου 1  2  μέχρι το λαστιχάκι ασφαλείας 
να φτάσει στον πάτο του κάδου. Στη συνέχεια, γυρίστε τη βάση του κάδου 
30 μοίρες προς τα δεξιά ώστε να μαχαίρια να κλειδωθούν στη θέση 3 . 

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διαρροές στην περιοχή των μαχαιριών πιθανόν να προκαλέσουν 
ζημιές στο Thermomix® TM5.
• Βεβαιωθείτε ότι το λαστιχάκι των μαχαιριών είναι σωστά τοποθετημένο 

πάνω στα μαχαίρια. 
• Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαίρια είναι βιδωμένα στη βάση του κάδου με 

το σωστό τρόπο. 
• Πρέπει να στρίψετε τη βάση του κάδου όσο πάει ώστε να «κλειδωθεί» 

στη θέση της σωστά. Εάν η βάση του κάδου δεν εφαρμόσει σωστά 
και τα μαχαίρια δεν είναι στη θέση τους με τον ορθό τρόπο, ενδέχεται 
να προκληθεί ζημιά σε άλλα μέρη του Thermomix® TM5. Εάν χυθεί 
κάποιο υγρό μέσα στη βάση του Thermomix® TM5, βγάλτε το 
Thermomix® TM5 από την πρίζα και συμβουλευτείτε την ενότητα 
 καθαρισμού (σελ. 56) για να δείτε πώς να το καθαρίσετε.

• Για να αποφύγετε τη σκουριά στο Thermomix® TM5 σας, βεβαιωθείτε 
ότι οι ακίδες επαφής του κάδου είναι εντελώς στεγνές μετά τον 
 καθαρισμό του ώστε να μην μπαίνει καθόλου υγρασία στο 
Thermomix® TM5. 

1

2

3

ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Προτου ξεκινησετε
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Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Thermomix® TM5 σας θα θέλαμε να σας 
παρουσιάσουμε τα εξαρτήματά του πιο λεπτομερειακά. Θα διαπιστώσετε και 
μόνοι σας πως αποτελούν προϊόν εξελιγμένου σχεδιασμού. Το κάθε ένα έχει 
σχεδιαστεί έξυπνα και εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς.

Κάδος

Στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κάδου υπάρχουν σημάνσεις που υποδει-
κνύουν τη στάθμη 4 . Ο κάδος έχει μέγιστη χωρητικότητα 2,2 λίτρων 5 .

Βάση κάδου

Η βάση του κάδου 6  χρησιμοποιείται για να βιδώνουμε και να ξεβιδώνουμε 
τα μαχαίρια μέσα στον κάδο. Ολόκληρος ο κάδος μπορεί να ακουμπήσει σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η υπερφόρτωση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς λόγω 
καψίματος/εγκαύματος.
• Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα στο καπάκι του κάδου δεν μπλοκάρεται 

από φαγητό.
• Μην γεμίζετε τον κάδο πάνω από τη γραμμή που υποδεικνύει 

τη  μέγιστη ποσότητα που χωράει (2,2 λίτρα).
• Να αφαιρείτε τον κάδο προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι τα 

 περιεχόμενά του δεν θα χυθούν ή πιτσιλιστούν.
• Προσοχή όταν προσθέτετε υγρά στον κάδο, γιατί μπορεί ξαφνικά 

να εκτιναχτούν έξω λόγω της εξάτμισης.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Πρέπει να στρίψετε τη βάση του κάδου όσο πάει ώστε να «κλειδωθεί» 

στη θέση της σωστά. Εάν η βάση του κάδου δεν εφαρμόσει σωστά και 
τα μαχαίρια δεν είναι στη θέση τους με τον ορθό τρόπο, ενδέχεται 
να προκληθεί ζημιά σε άλλα μέρη του Thermomix® TM5. Εάν χυθεί 
κάποιο υγρό μέσα στη βάση του Thermomix® TM5, βγάλτε το 
Thermomix® TM5 από την πρίζα και συμβουλευτείτε την ενότητα 
 καθαρισμού (σελ. 56) για να δείτε πώς να το καθαρίσετε.

• Για να αποφύγετε τη σκουριά στο Thermomix® TM5 σας, βεβαιωθείτε 
ότι οι ακίδες επαφής του κάδου είναι εντελώς στεγνές μετά τον καθα-
ρισμό του ώστε να μην μπαίνει καθόλου υγρασία στο Thermomix® TM5.

4

5

6

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

2,2 λίτρα

2,0 λίτρα

1,5 λίτρα

1,0 λίτρα

0,5 λίτρα

2,2 λίτρα

Μέγιστη 
χωρητικότητα 

του κάδου
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Καπάκι του κάδου

Το καπάκι του κάδου 1  χρησιμοποιείται για να κλείσει τον κάδο. Για λόγους 
ασφαλείας το Thermomix® TM5 δεν λειτουργεί αν ο κάδος δεν έχει κλείσει και 
ασφαλίσει σωστά. Ποτέ μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε το καπάκι με τη βία, 
όταν είναι κλειδωμένο το Thermomix® TM5. Ο κάδος κλειδώνει μέσω ενός 
αυτόματου μηχανισμού κλειδώματος. Αποτελείται από δύο βραχίονες, οι οποίοι 
ασφαλίζουν το καπάκι και από ένα αισθητήρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος 
του περιβλήματος μεταξύ των βραχιόνων αυτών. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας 
είναι πάντα καθαρός. Να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση 
μεταξύ της ρύθμισης της ταχύτητας του μοτέρ στο μηδέν και της απελευθέρω-
σης του μηχανισμού κλειδώματος. Εξαρτάται από την ταχύτητα του μοτέρ και 
υπάρχει ώστε να μην ξεχειλίζει ο κάδος όταν είναι γεμάτος μέχρι πάνω.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Για να μπορεί ο ατμός να διαφεύγει και να αποφευχθεί η δημιουργία 

υπερβολικής πίεσης βεβαιωθείτε πως η οπή στο καπάκι του κάδου δεν 
μπλοκάρεται ούτε καλύπτεται ποτέ – είτε από το εσωτερικό (π.χ. από 
φαγητό) είτε από το εξωτερικό μέρος (π.χ. από κάποια πετσέτα).

• Για να αποφύγετε πιτσίλισμα, χρησιμοποιήστε τη μεζούρα, το καλαθάκι 
ή το δίσκο Varoma για να καλύψετε την οπή στο καπάκι του κάδου. 
Η ασφαλής λειτουργία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο όταν χρησιμο-
ποιούνται αυθεντικά εξαρτήματα Thermomix® TM5. Βεβαιωθείτε πως 
τα εξαρτήματα ή το άνοιγμα στο καπάκι του κάδου δεν είναι καλυμ-
μένα ή μπλοκάρονται από την εσωτερική ή την εξωτερική πλευρά από 
πετσέτα ή κάτι παρόμοιο.

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς από κάψιμο, εγκαύματα και πληγές/
κόψιμο, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τον κάδο με τη βία.

• Να ανοίγετε το καπάκι του κάδου μόνο όταν η ταχύτητα είναι στο “0” 
και ο μηχανισμός κλειδώματος το έχει απελευθερώσει.

• Το Thermomix® TM5 προορίζεται για τη χρήση αποκλειστικά και μόνο 
από ενήλικες. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά, ούτε και 
αν επιτηρούνται από κάποιον ενήλικο. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη 
συσκευή, όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. Παρακαλείσθε να ενημερώ-
σετε τα παιδιά σας για τους πιθανούς κινδύνους από τη δημιουργία θερ-
μότητας/ατμού, το καυτό νερό συμπύκνωσης και τις καυτές επιφάνειες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ελέγχετε τακτικά το λαστιχάκι για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς 
ή διαρροής, αλλάξτε αμέσως το καπάκι. Το λαστιχάκι δεν αφαιρείται και 
αν προσπαθήσετε να τον αφαιρέσετε ίσως προκληθεί ζημιά και καταστεί 
απαραίτητη η αντικατάσταση του καπακιού του κάδου. 

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Nα χρησιμοποιείτε το Thermomix® TM5 σας μόνο όταν το καπάκι του 
κάδου και το λαστιχάκι είναι εντελώς καθαρά. Βεβαιωθείτε ότι το χείλος 
του κάδου είναι πάντα καθαρό. 

1

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εξαρτήματα
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Μεζούρα

Η μεζούρα είναι ένα εξάρτημα με πολλές χρήσεις: κλείνει το άνοιγμα του 
καπακιού του κάδου και εμποδίζει έτσι τη διαρροή της θερμότητας, καθώς 
και των υλικών που αναδεύονται ή μαγειρεύονται στον κάδο.

Η μεζούρα χρησιμοποιείται επίσης για το μέτρημα των υλικών. Εκτός από 
τη σήμανση των 100 ml, λάβετε υπόψη σας πως όταν η μεζούρα είναι γεμάτη 
μέχρι τη μέση, αυτό αντιστοιχεί σε 50 ml.

Τοποθετείτε τη μεζούρα μέσα στο άνοιγμα του καπακιού του κάδου με την 
οπή της προς τα πάνω 2 . 

Για να προσθέσετε υγρά, δε χρειάζεται να αφαιρέσετε τη μεζούρα. Ρίξτε απλά 
το υγρό στο καπάκι και αυτό σιγά σιγά θα περάσει στον κάδο. 

Για να προσθέσετε μεγαλύτερες ποσότητες υγρών ή υλικά από το άνοιγμα 
του καπακιού του κάδου, σηκώστε τη μεζούρα και προσθέστε τα στον κάδο.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πιθανόν να καείτε ή να πάθετε εγκαύματα από καυτό φαγητό ή 
ατμό που βγαίνει από τον κάδο ή αν αγγίξετε καυτές επιφάνειες.
• Για να αποφύγετε πιτσίλισμα, χρησιμοποιήστε τη μεζούρα, το καλαθάκι 

ή το δίσκο Varoma για να καλύψετε την οπή στο καπάκι του κάδου. 
Η ασφαλής λειτουργία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο όταν χρησιμο-
ποιούνται αυθεντικά εξαρτήματα Thermomix® TM5. Βεβαιωθείτε πως 
τα εξαρτήματα ή το άνοιγμα στο καπάκι του κάδου δεν είναι καλυμ-
μένα ή μπλοκάρονται από την εσωτερική ή την εξωτερική πλευρά από 
πετσέτα ή κάτι παρόμοιο.

• Αν το άνοιγμα στο καπάκι του κάδου είναι καλυμμένο ή μπλοκάρεται 
με κάποιο φαγητό και η θερμοκρασία είναι ενεργοποιημένη, πιθανόν 
να δημιουργηθεί υπερβολική πίεση στον κάδο και το καυτό περιεχόμενό 
του ενδέχεται να εκτοξευθεί προς τα έξω από το άνοιγμα του καπακιού.

• Όταν μαγειρεύετε, αν δείτε ότι το άνοιγμα στο καπάκι του κάδου 
 εμποδίζεται από το περιεχόμενό του ή αν η μεζούρα σπρώχνεται 
προς τα πάνω, αποσυνδέστε το Thermomix® TM5 από την πρίζα. 
ΜΗΝ  αγγίξετε την οθόνη αφής ή τον στρογγυλό διακόπτη του.

• Μην γεμίζετε το καλαθάκι πάνω από τη γραμμή που υποδεικνύει τη 
μέγιστη ποσότητα που χωράει.

• Προσέχετε μήπως διαφύγουν μεμονωμένες πιτσιλιές καυτού φαγητού 
όταν ανοίγετε τον κάδο. Για να αποφύγετε τραυματισμούς όταν επεξερ-
γάζεστε καυτό φαγητό, τοποθετήστε τη μεζούρα μέσα στο άνοιγμα 
του καπακιού του κάδου και μην αγγίξετε ή την προσαρμόσετε.

• Η χρήση του κουμπιού Turbo ή η απότομη αύξηση της ταχύτητας όταν 
υπάρχει στον κάδο καυτό φαγητό, πιθανόν να οδηγήσει σε τραυματισμό 
από εγκαύματα. 

• Όταν υπάρχει στον κάδο καυτό φαγητό, να αυξάνετε την ταχύτητα 
σταδιακά. 

 2
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Καλαθάκι

Το καλαθάκι του Thermomix® TM5 είναι κατασκευασμένο από υψηλής 
 ποιότητας πλαστικό. Είναι αντικείμενο πολλαπλών χρήσεων: 

• Φίλτρο για χυμούς φρούτων και λαχανικών. Κόβετε και πολτοποιείτε τα 
φρούτα ή τα λαχανικά στο Thermomix® TM5, στη συνέχεια τοποθετείτε το 
καλαθάκι στον κάδο και το χρησιμοποιείτε ως φίλτρο για να διαχωρίσετε 
τα στερεά υπολείμματα από το χυμό. Όταν αδειάζετε το χυμό στην κανάτα, 
χρησιμοποιείτε τη σπάτουλα για να σταθεροποιήσετε το καλαθάκι 2 . 

• Ευαίσθητα παρασκευάσματα όπως τα κεφτεδάκια ή οι ψαροκεφτέδες που 
δύσκολα μαγειρεύονται στον κάδο, τοποθετούνται στο καλαθάκι.

Για να αφαιρέσετε το καλαθάκι από τον κάδο: Προσαρμόζετε το γάντζο της 
σπάτουλας στην ειδική υποδοχή του καλαθιού 3  και ανασηκώνετε το καλα-
θάκι από τον κάδο 4 . Αφαιρέστε τη σπάτουλα από το καλαθάκι όποτε θέλετε.

• Τα ποδαράκια που έχει το καλαθάκι 5  φροντίζουν ώστε τα υγρά να 
 απομακρυνθούν από το φαγητό που βρίσκεται μέσα στον κάδο. 

• Σε περίπτωση που θέλετε να μειώσετε το υγρό στο φαγητό (π.χ. σάλτσα), 
βάζετε το καλαθάκι σαν κάλυμμα στο καπάκι του κάδου 6 στη θέση της 
μεζούρας 6 . 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πιθανόν να καείτε ή να πάθετε εγκαύματα από καυτό φαγητό ή 
ατμό που βγαίνει από τον κάδο ή αν αγγίξετε καυτές επιφάνειες.
• Αν το άνοιγμα στο καπάκι του κάδου είναι καλυμμένο ή μπλοκάρεται 

με κάποιο φαγητό και η θερμοκρασία είναι ενεργοποιημένη, πιθανόν 
να δημιουργηθεί υπερβολική πίεση στον κάδο και το καυτό περιεχόμενό 
του ενδέχεται να εκτοξευθεί προς τα έξω.

• Όταν μαγειρεύετε, αν δείτε ότι το άνοιγμα στο καπάκι του κάδου 
 εμποδίζεται από το περιεχόμενό του ή αν η μεζούρα σπρώχνεται 
προς τα πάνω, αποσυνδέστε το Thermomix® TM5 από την πρίζα. 
ΜΗΝ αγγίξετε την οθόνη αφής ή τον στρογγυλό διακόπτη του.

• Μην γεμίζετε το καλαθάκι πάνω από τη γραμμή που υποδεικνύει τη 
μέγιστη ποσότητα που χωράει 1 .

Αν το περιεχόμενο του κάδου χυθεί ή πιτσιλιστεί, πιθανόν να 
προκληθεί κάψιμο ή εγκαύματα. 
• Απελευθερώστε και αφαιρέστε τη σπάτουλα από το καλαθάκι αφού 

αφαιρέσετε το καλαθάκι από τον κάδο και το τοποθετήσετε σε μια 
 επίπεδη επιφάνεια. Αν η σπάτουλα μείνει πάνω στο καλαθάκι, πιθανόν 
να το αναγκάσει να πέσει και να χυθεί το καυτό του περιεχόμενο. 

• Τα περιεχόμενα από το καλαθάκι πιθανόν να πιτσιλίσουν καθώς το αφαι-
ρείτε από τον κάδο. Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το καλαθάκι.

3

4

2
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Σπάτουλα

• Η σπάτουλα 7  του Thermomix® TM5 είναι το μόνο εργαλείο που πρέπει 
να χρησιμοποιείτε για να ανακατεύετε υλικά μέσα στον κάδο. Βάλτε τη 
σπάτουλα μέσα στον κάδο από το άνοιγμα του καπακιού του 8 . Ο δίσκος 
ασφαλείας την προστατεύει από το να φτάσει στα μαχαίρια. Αυτό σημαίνει 
ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όσο κόβετε, μαγειρεύετε ή αναδεύετε 
τα υλικά μέσα στον κάδο. 

• Η σπάτουλα χρησιμοποιείται επίσης για να αδειάζετε τον κάδο. Η άκρη 
της σπάτουλας είναι σχεδιασμένη για να εφαρμόζει τέλεια ανάμεσα στα 
 μαχαίρια και τα τοιχώματα του κάδου. Μην αγγίζετε τις κοφτερές 
άκρες των λεπίδων των μαχαιριών με τη σπάτουλα. Αυτό θα της 
προκαλέσει ζημιά. 

• Η σπάτουλα έχει έναν ειδικό δίσκο ασφαλείας, για να μη γλιστράει από 
την επιφάνεια εργασίας. 

• Όταν φιλτράρετε το χυμό από τα φρούτα και τα λαχανικά χρησιμοποιείτε 
τη σπάτουλα για να σταθεροποιήσετε το καλαθάκι 2 . 

• Το καλαθάκι αφαιρείται εύκολα με τη βοήθεια της σπάτουλας 3 . 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η χρήση εξαρτημάτων ή αντικειμένων που δεν συστήνονται ή δεν 

πωλούνται από τη Vorwerk πιθανόν να προκαλέσουν φωτιά, 
 ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

• Για να ανακατέψετε φαγητό στον κάδο, χρησιμοποιείτε μόνο την 
παραδιδόμενη σπάτουλα με δίσκο προστασίας. Μη χρησιμοποιείτε 
ποτέ άλλα εξαρτήματα (π.χ. κουτάλι). Μπορεί να πιαστούν στο 
μαχαίρι που περιστρέφεται και να προκαλέσουν τραυματισμό.

7

 8

5
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Χτυπητήρι

Το χτυπητήρι 1  (εδώ τοποθετημένο στα μαχαίρια 2 ) θα σας βοηθήσει να 
πετύχετε καταπληκτική σαντιγί ή μαρέγκα. Είναι επίσης το τέλειο εργαλείο 
για να φτιάξετε διάφορες κρέμες ή πουτίγκες. Όταν βράζετε γάλα ή φτιάχνετε 
κρέμες ή σάλτσες, το χτυπητήρι επιτρέπει το συνεχές ανακάτεμα των υλικών, 
εμποδίζοντάς τα από το να κολλήσουν ή να καούν στον πάτο του κάδου.

Η τοποθέτηση και η αφαίρεση του χτυπητηριού είναι πανεύκολη: 
 Τοποθετήστε το χτυπητήρι όπως βλέπετε στη φωτογραφία 3  και στρέψτε 
το ελαφρώς προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που θα στραφούν 
τα μαχαίρια. Θα πρέπει να γαντζώσει κάτω από τα μαχαίρια και να μην μπορεί 
να αφαιρεθεί με κάθετο τράβηγμα. Η άκρη του που έχει στρογγυλό σχήμα 
βοηθά στο να αφαιρείται εύκολα. Για να αφαιρέσετε το χτυπητήρι, κρατήστε 
τη στρογγυλή άκρη του και τραβήξτε το προς τα έξω στρέφοντάς το και 
προς τις δύο κατευθύνσεις.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Γυρίζετε το διακόπτη ταχύτητας μόνο αν είναι τοποθετημένο σωστά το 

χτυπητήρι (εξάρτημα ανάδευσης). Μην επιλέξετε ταχύτητα υψηλότερη 
από την 4 όταν χρησιμοποιείτε το χτυπητήρι. Αν το κάνετε, υπάρχει 
μεγάλη πιθανότητα να εκτοξευθεί από τα μαχαίρια και να καταστραφεί.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη σπάτουλα όταν το χτυπητήρι είναι στη 
θέση του. 

• Μην προσθέτετε υλικά που πιθανόν να προκαλέσουν ζημιά ή να 
 εμποδίσουν τη λειτουργία του χτυπητηριού όταν αυτό βρίσκεται 
πάνω στα μαχαίρια και το μοτέρ είναι σε λειτουργία.

2

3
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Varoma

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος εγκαύματος. 
• Tο Thermomix® TM5 μπορεί να παράξει μια συνεχή ροή ατμού κατά το 

μαγείρεμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που θα επιλέξετε. Μείνετε μακριά 
από τον ατμό. Ο καυτός ατμός θα συνεχίσει να βγαίνει από το άνοιγμα 
στο καπάκι του κάδου ακόμη και όταν αφαιρέσετε το Varoma εντελώς. 
Καυτός ατμός πιθανόν να βγει και από τις πλευρές και το πάνω μέρος 
του καπακιού του Varoma όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 

• Μην χρησιμοποιείτε το Thermomix® TM5 με αξεσουάρ/εξαρτήματα 
που έχουν πάθει οποιαδήποτε ζημιά.

• Να αγγίζετε μόνο τα χερούλια στην άκρη του Varoma όταν το Varoma 
είναι ζεστό.

• Όταν αφαιρείτε το Varoma από το καπάκι του κάδου και το αφήνετε 
στην άκρη, αφήνετε πάντα το καπάκι του Varoma στη θέση του επάνω 
στο Varoma 4 . 

• Όταν αφαιρείτε το καπάκι του Varoma, στρέψτε το καπάκι μακριά από 
το πρόσωπο και το σώμα σας για να αποφύγετε να έρθετε σε επαφή 
με τον καυτό ατμό που θα βγει.

• Σε υψηλότερες ταχύτητες μπορεί να εκτοξευτεί καυτό φαγητό ή να 
ξεχειλίσουν καυτά υγρά. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να χρησιμο-
ποιείτε μόνο χαμηλές ταχύτητες (x–6) στις υψηλές θερμοκρασίες 
(>60°C ή θερμοκρασία Varoma).

• Βεβαιωθείτε ότι μερικά ανοίγματα στο βαθύ και τον ξέβαθο δίσκο του 
Varoma μένουν ανοιχτά χωρίς να καλύπτονται από κάποιο φαγητό για 
να αποφύγετε μια ανεξέλεγκτη ροή καυτού ατμού. 

• Τοποθετήστε το Varoma με τον ορθό τρόπο πάνω στον κάδο και το 
Thermomix® TM5 για να είστε βέβαιοι ότι το Varoma δεν θα πέσει 
και δεν θα μετακινηθεί από τη θέση του.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε πως υπάρχει επαρκής χώρος επάνω και γύρω από το 
Thermomix® TM5 και το Varoma (από ντουλάπια και ράφια) για να 
 αποφευχθεί τυχόν ζημιά από εξερχόμενο καυτό ατμό.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να χρησιμοποιείτε το Varoma μόνο με το Thermomix® TM5. Tο Varoma 
δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων, φούρνους 
ή άλλες συσκευές. 

4
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Το Varoma 1  αποτελείται από τρία μέρη 2 :
• Το δίσκο (κάτω μέρος) 
• Τον ξέβαθο δίσκο (ενδιάμεσο μέρος) 
• Το καπάκι (επάνω μέρος)
Όλα τα μέρη του είναι φτιαγμένα από υψηλής ποιότητας πλαστικό, 
 κατάλληλο για τρόφιμα. 

Το Varoma πορει επίσης να χρησιμοποιηθεί και χωρίς τον ξέβαθο δίσκο Varoma 
για την επεξεργασία μεγαλύτερων τεμαχίων στον ατμό (π.χ.ντάμπλινγκς) 
ή για την ετοιμασία μεγαλύτερων ποσοτήτων.

Πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά το Varoma

Το Varoma είναι ένα εξάρτημα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το 
Thermomix® TM5 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το 
Thermomix® TM5. Πρωτού αρχίσετε να μαγειρεύετε στον ατμό με 
το Varoma πρέπει να ρυθμίσετε σωστά το Thermomix® TM5.

Πρώτο βήμα: Ρύθμιση του Thermomix® TM5
Τοποθετήστε τον κάδο στη θέση του. Γεμίστε τον κάδο με τουλάχιστον 
0,5 λίτρο (500 γρ.) νερό για έως και 30 λεπτά μαγείρεμα στον ατμό. 
Αν θα χρησιμοποιήσετε το καλαθάκι, τοποθετήστε το στον κάδο και γεμίστε 
το με τα υλικά, π.χ. πατάτες ή ρύζι. Κλείστε τον κάδο με το καπάκι.

Για πιο γευστικά αποτελέσματα, μπορείτε να βάζετε στον κάδο ζωμό 
 λαχανικών ή μείγμα κρασιού - νερού αντί για σκέτο νερό.

Δεύτερο βήμα: Γέμισμα του Varoma 
Βάλτε το καπάκι του Varoma ανάποδα στον πάγκο σας 3  και τοποθετήστε 
τη βάση του Varoma πάνω του – θα εφαρμόσει ακριβώς. Τώρα γεμίστε τη 
βάση με τα υλικά σας 4 . Βεβαιωθείτε ότι μερικές εγκοπές παραμένουν 
ελεύθερες για να κυκλοφορεί ο ατμός ομοιόμορφα. Καθώς γεμίζετε το Varoma, 
τοποθετείτε τα υλικά που χρειάζονται ψήσιμο για περισσότερη ώρα στο 
κάτω μέρος και αυτά που χρειάζονται λιγότερη στο επάνω.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Ποτέ μην αφήνετε τη μεζούρα πάνω στο καπάκι του κάδου όταν 

 χρησιμοποιείτε το Varoma. 
• Αν το καπάκι του Varoma δεν τοποθετηθεί σωστά, δεν θα μένει 

 αρκετός ατμός μέσα στο εσωτερικό του Varoma. Αυτό θα  καθυστερήσει 
τη διαδικασία μαγειρέματος. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο χαμηλές ταχύτητες (x –6) στις θερμοκρασίες 
Varoma. Το Thermomix® TM5 σας απενεργοποιεί τη θερμοκρασία 
σε ταχύτητες υψηλότερες από την ταχύτητα 6.

3

4
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Το καπάκι από κάτω θα συγκρατήσει όλα τα υγρά και τα υπολείμματα 
από πλυμένα λαχανικά, ώριμα φρούτα, ωμά κρέατα ή ψάρια κρατώντας 
τον πάγκο σας καθαρό.
 
Όταν χρησιμοποιείτε τον ξέβαθο δίσκο Varoma, προσθέστε τα υλικά και 
εισάγετέ τον στο δίσκο Varoma 5 .

Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος Varoma είναι όρθιος πάνω στο καπάκι του κάδου 
(χωρίς τη μεζούρα) έτσι ώστε να κάθεται καλά και ίσια 6 .

Τοποθετήστε το καπάκι του Varoma από πάνω. Πρέπει να είναι τοποθετημένο 
χαλαρά και ομοιόμορφα, έτσι ώστε το Varoma να κλείνει καλά και να μην 
ξεφεύγει ο ατμός.

Τρίτο βήμα: Μαγείρεμα στον ατμό με το Varoma 7
Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ρυθμίσετε το χρόνο και τη 
 θερμοκρασία Varoma χρησιμοποιώντας την ένδειξη χρόνου και την ένδειξη 
θερμοκρασίας. Το μαγείρεμα στον ατμό αρχίζει όταν ρυθμίσετε την 
 ταχύτητα σε χαμηλή ταχύτητα (x– 6). Ο διακόπτης αρχίζει να μετράει 
 αντίστροφα. Το νερό ή το μείγμα που έχετε βάλει στον κάδο φτάνει σε 
σημείο βρασμού δημιουργώντας 250 γρ. ατμό ανά 15 λεπτά για μαγείρεμα 
στον ατμό ή δέσιμο σάλτσας (μείωση των υγρών του φαγητού). Ο ατμός 
 ανεβαίνει από το άνοιγμα του καπακιού του κάδου του Thermomix® TM5 
μέσα στο Varoma. Το φαγητό σας μαγειρεύεται αργά στον καυτό ατμό.

Όταν τα υλικά έχουν ψηθεί ή όταν θέλετε να ελέγξετε αν έχουν ψηθεί, 
 ρυθμίστε την ταχύτητα στο μηδέν αγγίζοντας την ένδειξη ταχύτητας στην 
οθόνη και γυρνώντας το διακόπτη προς τα αριστερά. Για να ανοίξετε το 
Varoma, γείρετε ελαφρά το καπάκι προς τα εμπρός για να φύγει ο ατμός από 
το πίσω μέρος 8 . Στη συνέχεια κρατήστε το καπάκι ακριβώς πάνω από 
το Varoma για να στραγγίξει το καυτό νερό που έχει μείνει μέσα. Αφαιρέστε 
προσεκτικά το καπάκι του Varoma και τοποθετήστε το ανάποδα στον 
πάγκο σας. Σηκώστε τη βάση και τον εσωτερικό δίσκο του Varoma και 
 περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να στραγγίξει το νερό μέσα στο καπάκι. 
Έπειτα τοποθετήστε τη βάση και τον δίσκο του Varoma πάνω στο καπάκι.

8
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Μαγείρεμα με το Varoma στην πράξη

Διαβάστε τους ακόλουθους βασικούς κανόνες για τη χρήση του Varoma: 

• Βάζετε αρκετό νερό στον κάδο για να αποφύγετε το κάψιμο. 

• Το κάτω μέρος των δύο δίσκων του Varoma είναι ειδικά σχεδιασμένο με 
ένα λείο σχέδιο με μικρές εγκοπές ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη 
διανομή του ατμού στο Varoma. • Πάντα το φαγητό πρέπει να τοποθετείται 
στο εσωτερικό του με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατό 
πιο πολλές εγκοπές άδειες που να μην εμποδίζονται από κάποιο φαγητό. 
Αν βάζετε το φαγητό αραιά μέσα στο Varoma, αυτό συνήθως αρκεί. 

• Μπορείτε να μαγειρέψετε στο Varoma φαγητά με διαφορετική υφή και 
σκληρότητα ταυτόχρονα. Βάλτε το φαγητό που χρειάζεται περισσότερη 
ώρα για να ψηθεί κάτω και το φαγητό που χρειάζεται λιγότερη ώρα για 
να ψηθεί πάνω, π.χ. λαχανικά στο δίσκο Varoma και ψάρι στον ξέβαθο 
δίσκο Varoma.  

• Τα λαχανικά θα ψηθούν ομοιόμορφα εάν τα κόψετε σε ομοιόμορφα 
 κομμάτια παρόμοιου μεγέθους. Οι χρόνοι ψησίματος που αναφέρονται 
είναι κατά προσέγγιση. Ο χρόνος ψησίματος κυμαίνεται ανάλογα με 
την ποιότητα, την ωριμότητα και το μέγεθος των υλικών καθώς και τις 
 προσωπικές σας προτιμήσεις. 

• Βουτυρώστε/λαδώστε τους δίσκους του Varoma για να βεβαιωθείτε ότι 
υλικά όπως κρέας, ψάρι ή ζύμη δεν θα κολλήσουν. 

• Μην δένετε τις σάλτσες και τις σούπες σας μέχρι να τελειώσει η διαδικασία 
μαγειρέματος στον ατμό. 

• Υλικά που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό (π.χ. δέσιμο σάλτσας) 
 πιθανόν να εμποδίσουν το σχηματισμό ομοιόμορφου ατμού στον κάδο και 
να καθυστερήσουν τη διαδικασία μαγειρέματος στο Varoma.  

• Μπορείτε επίσης να γυρίσετε το καπάκι του Varoma ανάποδα και να το 
χρησιμοποιήσετε ως δοχείο που μαζεύει τα υγρά από τους δίσκους του 
Varoma 1 . Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δίσκος για να σερβίρετε 
φαγητό κατ’ευθείαν από το Varoma.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για 30 λεπτά μαγειρέματος στον ατμό, χρειάζεστε 2 ποτήρια/17.6 oz 
(0.5 λίτρα/500 γρ.) νερού και για κάθε επιπρόσθετα 15 λεπτά προσθέστε 
8.8 oz (250 γρ.) νερό.

1

Εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Θέτοντας σε λειτουργία το Thermomix® TM5

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
• Το Thermomix® TM5 προορίζεται για τη χρήση αποκλειστικά και μόνο 

από ενήλικες. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά, ούτε και 
αν επιτηρούνται από κάποιον ενήλικο. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη 
συσκευή, όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. Παρακαλείσθε να ενημερώ-
σετε τα παιδιά σας για τους πιθανούς κινδύνους από τη δημιουργία θερ-
μότητας/ατμού, το καυτό νερό συμπύκνωσης και τις καυτές επιφάνειες. 

Το Thermomix® TM5 πιθανόν να πιάσει φωτιά εάν εκτεθεί σε μια 
εξωτερική πηγή θερμότητας.
• Μην το τοποθετείτε πάνω ή δίπλα σε καυτή επιφάνεια ή μάτι κουζίνας. 

Αν πέσει το Thermomix® TM5 στο πάτωμα πιθανόν να 
 προκληθούν τραυματισμοί. 
• Τοποθετήστε το Thermomix® TM5 σας σε μια καθαρή, σταθερή και 

λεία επιφάνεια, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να γλυστρίσει και να 
πέσει κάτω.  

Καυτό φαγητό ή ατμός που βγαίνει ή το άγγιγμα καυτών 
 επιφανειών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και κάψιμο.
• Μην αγγίζετε την επιφάνεια του κάδου, ή μέρη του καπακιού του κάδου, 

το Varoma ή της μεζούρας διότι όταν υπάρχει στον κάδο ζεστό φαγητό 
καίνε και αυτά στην αφή. 

• Για να αποφύγετε πιτσίλισμα, χρησιμοποιήστε τη μεζούρα, το καλαθάκι 
ή το δίσκο Varoma για να καλύψετε την οπή στο καπάκι του κάδου. 
Η ασφαλής λειτουργία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο όταν χρησιμοποι-
ούνται αυθεντικά εξαρτήματα Thermomix® TM5. Βεβαιωθείτε πως 
τα εξαρτήματα ή το άνοιγμα στο καπάκι του κάδου δεν είναι καλυμμένα 
ή μπλοκάρονται από την εσωτερική ή την εξωτερική πλευρά από 
πετσέτα ή κάτι παρόμοιο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
O ατμός που βγαίνει από το Thermomix® TM5 πιθανόν να 
 προκαλέσει ζημιές στην περιουσία σας. 
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός κενός χώρος από πάνω και γύρω 

από το Thermomix® TM5 και το Varoma (από ντουλάπια και ράφια) 
για να μην υπάρχει κίνδυνος ζημιάς από τον καυτό ατμό που βγαίνει.

• Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Thermomix® TM5, 
 πιθανόν να υπάρξει μια ασυνήθιστη μυρωδιά.

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ 
THERMOMIX® TM5
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Τραβήξτε ελαφρά το καλώδιο τροφοδοσίας από το πλαίσιο του 
Thermomix® TM5 και συνδέστε το σε έναν ρευματοδότη (220–240 V). 
 Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε μήκος καλωδίου σας εξυπηρετεί, 
έως και 1 μέτρο. Αν δεν χρειάζεστε όλο το μήκος του καλωδίου, το υπόλοιπο 
μένει μέσα στο Thermomix® TM5 και δεν μπλέκεται. Μην τεντώνετε 
 υπερβολικά το καλώδιο και μην τοποθετείτε το Thermomix® TM5 πάνω σε 
αυτό, γιατί το μηχάνημα δεν θα στηρίζεται σωστά και μπορεί η ζυγαριά 
να μην ζυγίζει με ακρίβεια. 
Τώρα το Thermomix® TM5 είναι έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία.

Ενεργοποιήστε το Thermomix® TM5 πιέζοντας το διακόπτη. Θα εμφανιστεί 
η ένδειξη της αρχικής οθόνης 1 . Πιέστε το εικονίδιο «Αρχική οθόνη» 
 (εικονίδιο «Σπίτι») για να επιστρέψετε στην αρχική ένδειξη της οθόνης μετά 
από κάθε ρύθμιση. Στην αρχική οθόνη μπορείτε να επαναφέρετε τις 
 επιλογές αγγίζοντας και κρατώντας πιεσμένο το εικονίδιο «Αρχική οθόνη».

Βρείτε από την αρχή ένα μόνιμο μέρος στην κουζίνα σας για το 
Thermomix® TM5 έτσι ώστε να είναι έτοιμο προς χρήση όταν το  χρειαστείτε. 

Να βγάζετε το Thermomix® TM5 σας από την πρίζα όταν δεν το 
 χρησιμοποιείτε.

Ένδειξη χρόνου

Εικονίδιο αρχικής 
οθόνης «Home»

Εικονίδιο ζυγαριάς

Ένδειξη 
 θερμοκρασίας

Ένδειξη ταχύτητας

Εικονίδιο 
 αντίστροφης  
κίνησης

Εικονίδιο 
 λειτουργιών

Κατάσταση/Μενού Thermomix® TM5

Αρχική Οθόνη

1

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ THERMOMIX® TM5
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2Απενεργοποίηση του Thermomix® TM5

Για να απενεργοποιήσετε το Thermomix® TM5, πιέστε και κρατήστε 
 πιεσμένο το διακόπτη μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ότι το Thermomix® TM5 
τίθεται εκτός λειτουργίας. Τότε μπορείτε να σταματήσετε να πιέζετε το 
 διακόπτη.

Σημαντικά μέτρα ασφαλείας

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας πριν 
 χρησιμοποιήσετε το Thermomix® TM5 για πρώτη φορά, καθώς και έπειτα 
από κάθε 50ή φορά λειτουργίας ή όταν το Thermomix® TM5 δεν έχει 
 απενεργοποιηθεί σωστά. Για να δείτε τι πρέπει να προσέξετε, απλά επιλέξτε 
«Ασφάλεια» στο Μενού Thermomix® TM5 2 .

Ζύγισμα υλικών με το Thermomix® TM5

Πιέστε το εικονίδιο ζυγαριάς για να ενεργοποιήσετε την ενσωματωμένη 
 λειτουργία ζυγαριάς του Thermomix® TM5 σας 3 . Μπορείτε να ζυγίσετε 
τα υλικά απευθείας στον κάδο και στο Varoma. Για να χρησιμοποιήσετε 
τη ζυγαριά ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Βήμα 1:  Τοποθετήστε τον κάδο. 
Βήμα 2:  Αγγίξτε το εικονίδιο της ζυγαριάς. 
Βήμα 3:  Τοποθετήστε το πρώτο υλικό (μέγιστο βάρος 3 κιλά)  

και ελέγξτε την ποσότητα στην οθόνη. 
Βήμα 4:  Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα υλικά, πιέστε ξανά το 

 κουμπί «τάρα» και προσθέστε το επόμενο υλικό στον κάδο 4 .

Επαναλάβετε τα ίδια βήματα όσες φορές χρειάζεται μέχρι το μέγιστο συνολικό 
βάρος (6 κιλά). Η απόκλιση για έως και 3 κιλά είναι +/–30 γρ.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν ζυγίζετε υλικά, μην αγγίζετε και μην τοποθετήσετε οτιδήποτε 
άλλο πάνω στο Thermomix® TM5 και επίσης βεβαιωθείτε ότι δεν 
 υπάρχει τίποτα κάτω από το Thermomix® TM5. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι 
το καλώδιό του δεν είναι υπερβολικά τεντωμένο. 

 3

4
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Άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το ζύγισμα

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία της ζυγαριάς, οι ενδείξεις της αρχίζουν 
από τα 5 γραμμάρια και φτάνουν μέχρι τα 6 κιλά σε βαθμίδες 2 φορές ανά 
3 κιλά. Η ζυγαριά χρειάζεται 2–3 δευτερόλεπτα μέχρι να δείξει το σωστό 
βάρος, γι’ αυτό προσθέτετε τα υλικά στον κάδο σιγά σιγά.
 
Αν βγάλετε ένα υλικό από τον κάδο, η ένδειξη της ζυγαριάς θα είναι αρνητική 
ανάλογα με το βάρος του υλικού που αφαιρέσατε.
 
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζυγαριάς για να προσθέσετε υλικά, 
μην προσθέτετε παραπάνω από 3 κιλά τη φορά. Αν προσθέσετε παραπάνω 
από 3 κιλά τη φορά, θα εμφανιστεί μια ένδειξη υπερφόρτωσης (max).
 
Mη μετακινείτε το Thermomix® TM5 κατά τη διαδικασία του ζυγίσματος.
 
Όταν η λειτουργία ζυγαριάς μένει ανενεργή για περισσότερο από 15 λεπτά, 
το Thermomix® TM5 θα σβήσει αυτόματα. Αν ξαναπιέσετε το εικονίδιο 
 ζυγαριάς πριν λήξει ο χρόνος αυτός, τα 15 λεπτά αρχίζουν από την αρχή. 
Όταν η συσκευή απενεργοποιείται, το τελευταίο βάρος που ζυγίστηκε δεν 
αποθηκεύεται.

Λειτουργία ζυγίσματος κατά τη διάρκεια της ανάδευσης: 
Μπορείτε να ζυγίσετε υλικά καθώς λειτουργεί το μοτέρ μέχρι την ταχύτητα 4. 
Να θυμάστε ότι η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν 
το περιεχόμενο του Thermomix® TM5 σας είναι τέτοιο που το μοτέρ του 
να λειτουργεί απαλά χωρίς να κινείται η συσκευή. Το βάρος μπορεί να 
 αποδοθεί εσφαλμένα, αν το Thermomix® TM5 δονείται.

Δουλευοντας με το Thermomix® TM5

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ THERMOMIX® TM5



37

Χειρισμός του Thermomix® TM5 
μέσω της αρχικής οθόνης

Βήμα 1: Ρυθμίστε το διακόπτη. 
Αγγίξτε την ένδειξη χρόνου και χρησιμοποιήστε το διακόπτη για να θέσετε 
το χρόνο λειτουργίας που επιθυμείτε έως και 99 λεπτά.

Επιλέξτε ένα χρόνο από  
0–1 λεπτά με προσαύξηση του ενός δευτερολέπτου. 
1–5 λεπτά με προσαύξηση 10 δευτερολέπτων, 
5–20 λεπτά με προσαύξηση 30 δευτερολέπτων, 
20–99 λεπτά με προσαύξηση 60 δευτερολέπτων.

Βήμα 2: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία. 
Αγγίξτε την ένδειξη της θερμοκρασίας και χρησιμοποιήστε το διακόπτη για 
να ζεστάνετε ή να μαγειρέψετε τα υλικά στον κάδο. Αν δεν θέλετε να 
 ζεστάνετε το φαγητό, παραλείψτε αυτό το βήμα. Σημειώστε ότι η λειτουργία 
θερμοκρασίας του Thermomix® TM5 θα παραμείνει ανενεργή, εάν δεν έχετε 
επιλέξει πρώτα τον χρόνο.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε τραυματισμούς από κάψιμο, εγκαύματα 
και πληγές/κόψιμο, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τον κάδο 
με τη βία. 
• Να ανοίγετε το καπάκι του κάδου μόνο όταν η ταχύτητα είναι 

στο “0” και ο μηχανισμός κλειδώματος το έχει απελευθερώσει.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο μηχανισμός κλειδώματος πιθανόν να τραυματίσει τα δάχτυλα 
σας. 
• Αποφύγετε να έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη. Ποτέ να 

μην αγγίζετε τα χερούλια κλειδώματος ή το καπάκι του κάδου όταν 
ανοίγετε ή κλείνετε το Thermomix® TM5.

• Να κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από κινούμενα 
 εξαρτήματα του Thermomix® TM5.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι λειτουργίες βρασίματος και ψησίματος μπορούν να ενεργοποιηθούν 
μόνο εάν επιλέξετε χρόνο. 

Δουλευοντας με το Thermomix® TM5
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κλείδωμα  
μηχανισμός

Βήμα 3: Ενεργοποιήστε το Thermomix® TM5.
Αγγίξτε την ένδειξη ταχύτητας και χρησιμοποιήστε το διακόπτη για να 
 επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα. Αφού έχετε επιλέξει ταχύτητα, 
ο  μηχανισμός κλειδώματος 1  θα ασφαλίσει το καπάκι και ο επιλεγμένος 
χρόνος θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα μέχρι την ένδειξη OO:OO ανά 
ένα δευτερόλεπτο. Στη λειτουργία ανάμειξης κρύου φαγητού, η ταχύτητα 
ανάμειξης θα απενεργοποιηθεί μόλις λήξει ο προεπιλεγμένος χρόνος. 

Ένας ήχος θα υποδείξει το τέλος της λειτουργίας και ότι μπορείτε να 
 ανοίξετε το καπάκι. Ανάλογα με την προεπιλεγμένη ταχύτητα, ο μηχανισμός 
 κλειδώματος θα απελευθερωθεί λίγα δευτερόλεπτα μετά, προκειμένου να 
μην διαρρεύσουν υγρά.

Στη λειτουργία ανάμειξης ζεστού φαγητού, μετά το ζέσταμα και το βράσιμο, 
το Thermomix® TM5 θα λειτουργήσει διαφορετικά από ότι στην λειτουργία 
ανάμειξης κρύου φαγητού. Αφού λήξει ο προεπιλεγμένος χρόνος, τα μαχαί-
ρια θα συνεχίσουν να κινούνται ελαφρά για 8 δευτερόλεπτα προκειμένου 
να βοηθήσουν στο να μην καεί η βάση του κάδου. Αφού περάσουν τα επιπρό-
σθετα 8 δευτερόλεπτα, το μοτέρ του Thermomix® TM5 θα σταματήσει και 
ένας ήχος θα υποδείξει το τέλος της λειτουργίας καθώς και ότι μπορείτε 
να ανοίξετε το καπάκι. Σημειώστε ότι δεν χρειάζεται να περιμένετε αυτά τα 
8 δευτερόλεπτα αλλά μπορείτε να σταματήσετε το Thermomix® TM5 σας 
οποιαδήποτε στιγμή πριν τελειώσουν τα 8 δευτερόλεπτα πιέζοντας τον 
 επιλογέα ή στρέφοντάς τον προς τα αριστερά.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου χρόνου

Μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο χρόνο οποιαδήποτε στιγμή κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αγγίξτε τη λειτουργία χρόνου (εάν δεν είναι 
ήδη ενεργή) και γυρίστε το διακόπτη προς τα δεξιά για να αυξήσετε το χρόνο 
ή αριστερά για να τον μειώσετε. Αν σταματήσετε τη λειτουργία των μαχαιριών 
πριν λήξει ο προεπιλεγμένος χρόνος, π.χ. για να προσθέσετε κάποιο υλικό, 
ο χρόνος θα σταματήσει προσωρινά. Η αντίστροφη μέτρηση θα συνεχίσει, 
αφού έχετε επιλέξει νέα ταχύτητα. Για να σταματήσετε τη λειτουργία ανά-
μειξης πριν λήξει ο προεπιλεγμένος χρόνος, πιέστε την ένδειξη χρόνου και 
γυρίστε το διακόπτη προς τα αριστερά, μέχρι ο χρόνος να δείξει OO:OO ή πιέστε 
το διακόπτη.

Αν δεν έχετε προεπιλέξει τον χρόνο και έχετε ενεργοποιήσει το μοτέρ, 
το Thermomix® TM5 θα σταματήσει αυτόματα μετά από 99 λεπτά το 
 αργότερο. Μετά από αυτόν το χρόνο, θα σημάνει ένας ήχος.

1

Δουλευοντας με το Thermomix® TM5

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ THERMOMIX® TM5
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Ένδειξη θερμοκρασίας 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 37 °C μέχρι 120 °C. Η επιλεγ-
μένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί στη μέση της ένδειξης θερμοκρασίας με 
μεγάλα ψηφία. Η θερμοκρασία του κάδου θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος 
της ένδειξης  θερμοκρασίας σε μία έγχρωμη κλίμακα 1 από το μπλε στο 
 κόκκινο 2 . Η τρέχουσα θερμοκρασία του κάδου θα εμφανιστεί επίσης με 
μικρότερα ψηφία ανάμεσα στην επιθυμητή θερμοκρασία και την έγχρωμη 
κλίμακα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η θερμοκρασία, θα δείτε επίσης το 
σήμα των βαθμών κελσίου μέσα στην ένδειξη θερμοκρασίας.

Οι προεπιλεγμένες και οι τρέχουσες θερμοκρασίες που εμφανίζονται 
 αποτελούν τιμές κατά προσέγγιση. 

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η τιμή της προεπιλεγμένης θερμοκρασίας είναι 
ρυθμισμένη στο «---» αν δεν θέλετε να ζεστάνετε ή να μαγειρέψετε φαγητό! 
Η λειτουργία θέρμανσης θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον έχετε επιλέξει το 
χρόνο. 

Σημειώστε επίσης ότι η μέγιστη θερμοκρασία του Varoma είναι 120 °C  ανάλογα 
με τα υλικά που χρησιμοποιείτε, π.χ. λάδι.

Το Thermomix® TM5 διαθέτει και ενδείξεις LED στο περίβλημα που υποδει-
κνύουν αν προετοιμάζονται κρύα πιάτα (πράσινο σήμα που αναβοσβήνει) 
ή ζεστά πιάτα (κόκκινο σήμα που αναβοσβήνει, μόλις η θερμοκρασία του 
κάδου φτάσει στους 55 °C – 60 °C) 3 .

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πιθανόν να καείτε ή να πάθετε εγκαύματα από καυτό φαγητό ή 
ατμό που βγαίνει από τον κάδο ή αν αγγίξετε καυτές επιφάνειες.
• Tο Thermomix® TM5 μπορεί να παράξει μια συνεχή ροή ατμού κατά το 

μαγείρεμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που θα επιλέξετε. Μείνετε μακριά 
από τον ατμό. Ο καυτός ατμός θα συνεχίσει να βγαίνει από το άνοιγμα 
στο καπάκι του κάδου ακόμη και όταν αφαιρέσετε το Varoma εντελώς. 
Καυτός ατμός πιθανόν να βγει και από τις πλευρές και το πάνω μέρος 
του καπακιού του Varoma όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 

• Μην χρησιμοποιείτε το Thermomix® TM5 με αξεσουάρ/ εξαρτήματα 
που έχουν πάθει οποιαδήποτε ζημιά.

• Εγκαύματα λόγω καυτού φαγητού που έχει ξεχυλίσει πιθανόν να  συμβούν 
εάν ζεσταίνετε μεγάλες ποσότητες φαγητού σε υψηλές θερμοκρασίες 
(υψηλότερες από 90°C ή θερμοκρασία Varoma). Αν ξεχειλίσει, πατήστε 
το διακόπτη για να σταματήσετε το Thermomix® TM5.

Κλίμακα με  
χρώματα

Τρέχουσα  
θερμοκρασία κάδου

Προεπιλεγμένη θερμοκρασία

2

 3
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ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ THERMOMIX® TM5

Απαλό ζέσταμα στις ταχύτητες 2 και 3

Οι ταχύτητες 2 και 3 προορίζονται για απαλό ζέσταμα. Αν επιλέξετε αυτές 
τις ταχύτητες, η θερμοκρασία θα αυξάνεται με πιο αργό ρυθμό από ό,τι σε 
άλλες ταχύτητες. Αυτό επιτρέπει το σταδιακό ζέσταμα ευαίσθητων υλικών 
«π.χ. ζαμπαγιόν». 

Απαλή εκκίνηση (πάνω από τους 60 °C) 
Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Turbo ή το μοτέρ ξεκινήσει να λειτουργεί 
όταν η θερμοκρασία του κάδου είναι στους 60 °C ή υψηλότερη, ένα ηλεκτρο-
νικό σύστημα θα αποτρέψει το ζεστό φαγητό από το να εκτοξευθεί ή να 
ξεχειλίσει από τον κάδο μέσω της καθυστέρησης της αύξησης της ταχύτητας. 
Αυτή η απαλή εκκίνηση πραγματοποιείται με επιτυχία μόνο αν το φαγητό 
έχει ζεσταθεί μέσα στο Thermomix® TM5. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί 
ο αισθητήρας θερμοκρασίας να υπολογίσει σωστά την τρέχουσα θερμοκρασία 
και να θέσει σε λειτουργία την απαλή εκκίνηση αναλόγως. Αν θέλετε να 
 χρησιμοποιήσετε το Thermomix® TM5 για να επεξεργαστείτε φαγητό το 
οποίο δεν έχει ζεσταθεί/ψηθεί μέσα στο Thermomix® TM5 θα πρέπει 
 απαραίτητα να αυξάνετε την ταχύτητα σταδιακά και σιγά σιγά.

Ρύθμιση θερμοκρασίας Varoma 

Όταν επιλεγεί η ρύθμιση θερμοκρασίας Varoma 1 , το μηχάνημα μπορεί να 
φτάσει σε θερμοκρασίες μέχρι και 120 °C ανάλογα και με τα υλικά που χρησιμο-
ποιείτε, π.χ. λάδι. Παρακαλώ σημειώστε ότι η ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρα-
σίας πιθανόν να μετατραπεί σε θερμοκρασία Varoma μόλις η θερμοκρασία του 
κάδου φτάσει στους 100 °C, που χρειάζονται για το μαγείρεμα στον ατμό. Η 
έγχρωμη κλίμακα θα συνεχίσει να δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του κάδου 
(00 °C–120 °C). Σε 15 λεπτά κατά το μαγείρεμα στη θερμοκρασία Varoma, 250 γρ. 
νερού ή υγρού με βάση το νερό εξατμίζονται. Χρησιμοποιήστε αυτή τη θερμο-
κρασία Varoma για μαγείρεμα στον ατμό (βλ. σελ. 29–32) και για να δέσετε υγρά 
μείγματα με βάση το νερό. Για το σοτάρισμα συστήνεται η θερμοκρασία των 
120 °C. Να έχετε υπόψη σας ότι η θερμοκρασία των 120 °C μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο αφού έχει εξατμιστεί το μεγαλύτερο μέρος του νερού των υλικών.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος εγκαύματος.
• Σε υψηλότερες ταχύτητες μπορεί να εκτοξευτεί καυτό φαγητό ή να 

ξεχειλίσουν καυτά υγρά. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να χρησιμο-
ποιείτε μόνο χαμηλές ταχύτητες (x–6) στις υψηλές θερμοκρασίες 
(>60°C ή θερμοκρασία Varoma).

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Με νερό στον κάδο, η θερμοκρασία του περιεχόμενου του κάδου δεν 
μπορεί να ξεπεράσει τους 100 °C. Υψηλότερες θερμοκρασίες μπορούν 
να επιτευχθούν μόνο με περιεχόμενο με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι 
ή ζάχαρη ή υγρά που δεν περιέχουν νερό, όπως π.χ. λάδι. 
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2Ένδειξη ταχύτητας

Αγγίξτε την ένδειξη ταχύτητας και γυρίστε το διακόπτη προκειμένου να 
 ξεκινήσετε το Thermomix® TM5. 
Οι ακόλουθες ταχύτητες είναι διαθέσιμες:

Ρύθμιση για απαλό ανακάτεμα x
Η ρύθμιση για απαλό ανακάτεμα 2  επιλέγεται χρησιμοποιώντας την 
ένδειξη ταχυτήτων. Σε αυτή την ταχύτητα το φαγητό ανακατεύεται απαλά 
με τον ίδιο τρόπο που θα ανακατεύατε φαγητό κατά διαστήματα σε ένα 
τηγάνι. Αν επιλέξετε αυτή την ταχύτητα το φαγητό δεν τεμαχίζεται και 
παραμένει σε μεγάλα κομμάτια.

Ανακάτεμα

Χρησιμοποιήστε τις χαμηλότερες ταχύτητες από 1 έως 3 για απαλό 
 ανακάτεμα. Η χαμηλή αυτή ταχύτητα είναι ιδανική για φαγητά της 
 κατσαρόλας.

Λειτουργία Ταχύτητα/λειτουργία Στροφές/λεπτό

Απαλή ανάδευση 40

Ανάδευση 1–3 100–500

Ανάμειξη/πολτοποίηση 4–10 1100–10200

Ανάμειξη turbo Turbo 10700

Δουλευοντας με το Thermomix® TM5
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Ανάμειξη/πολτοποίηση 

Χρησιμοποιήστε τις ταχύτητες από 4 έως 10 για χοντρό, ψιλό ή πολύ ψιλό 
κόψιμο, ανακάτεμα και πολτοποίηση. Σιγουρευτείτε ότι γυρίζετε το διακόπτη 
σιγά σιγά και ότι η μεζούρα είναι τοποθετημένη στο άνοιγμα του καπακιού 
του κάδου. Έτσι δεν θα χυθεί το παρασκεύασμα έξω από τον κάδο.

Ταχύτητα turbo

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος κοψίματος.
• Μην βάζετε τα χέρια σας ή μαγειρικά σκεύη μέσα στον κάδο για να 

μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού ή/και ζημιάς στο Thermomix® TM5.

Κίνδυνος εγκαύματος.
• Προσέχετε μήπως διαφύγουν μεμονωμένες πιτσιλιές καυτού φαγητού 

όταν ανοίγετε τον κάδο. Για να αποφύγετε τραυματισμούς όταν επε-
ξεργάζεστε καυτό φαγητό, τοποθετήστε τη μεζούρα μέσα στο άνοιγμα 
του καπακιού του κάδου και μην αγγίξετε ή την προσαρμόσετε.

• Μην γεμίζετε τον κάδο πάνω από τη γραμμή που υποδεικνύει τη μέγιστη 
ποσότητα που χωράει (2,2 λίτρα).

• Η χρήση του κουμπιού Turbo ή η απότομη αύξηση της ταχύτητας όταν 
υπάρχει στον κάδο καυτό φαγητό, πιθανόν να οδηγήσει σε τραυματισμό 
από εγκαύματα.

• Όταν υπάρχει στον κάδο καυτό φαγητό, να αυξάνετε την ταχύτητα 
σταδιακά.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος εγκαύματος.
• Η χρήση του κουμπιού Turbo ή η απότομη αύξηση της ταχύτητας όταν 

υπάρχει στον κάδο καυτό φαγητό, πιθανόν να οδηγήσει σε τραυματισμό 
από εγκαύματα.

• Όταν υπάρχει στον κάδο καυτό φαγητό, να αυξάνετε την ταχύτητα 
σταδιακά. 

• Για να αποφύγετε τραυματισμούς όταν επεξεργάζεστε καυτό φαγητό, 
τοποθετήστε τη μεζούρα μέσα στο άνοιγμα του καπακιού του κάδου 
και μην αγγίξετε ή την προσαρμόσετε.

• Μην γεμίζετε τον κάδο πάνω από τη γραμμή που υποδεικνύει τη 
 μέγιστη ποσότητα που χωράει (2,2 λίτρα).

• Αφαιρέστε τον κάδο προσεκτικά ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να 
χυθεί ή να πιτσιλιστεί το περιεχόμενό του.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το Thermomix® TM5 σας απενεργοποιεί τη λειτουργία θερμοκρασίας 
σε ταχύτητες υψηλότερες από την ταχύτητα 6. 

Δουλευοντας με το Thermomix® TM5
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1

 2

3

Χρησιμοποιήστε την ταχύτητα turbo αν θέλετε το Thermomix® TM5 
να  δουλέψει στη μέγιστη του ταχύτητα. 

Για να ενεργοποιήσετε την ταχύτητα turbo, αγγίξτε το εικονίδιο λειτουργιών 
1  και επιλέξτε την ταχύτητα turbo 2 . 

Στην οθόνη της ταχύτητας turbo 3  επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο πολτοποί-
ησης 0,5, 1 ή 2 δευτερόλεπτα, αγγίζοντας το κατάλληλο σημείο της οθόνης 
αφής και στρέφοντας το διακόπτη. 

Η λειτουργία Turbo είναι κατάλληλη και για λεγόμενες εφαρμογές με δια-
λείμματα. Αν για παράδειγμα, θέλετε να τεμαχίσετε ομοιόμορφα μια μεγάλη 
ποσότητα υλικών, πιέστε το κουμπί turbo 3 ή 4 φορές για 0,5 δευτερόλεπτα 
(επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί). Το αποτέλεσμα θα είναι ένα ομοιόμορφα 
τεμαχισμένο φαγητό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Turbo σε 
κάθε ταχύτητα.
 
Η λειτουργία Turbo απενεργοποιείται αυτόματα μόλις η θερμοκρασία στον 
κάδο ξεπεράσει τους 60 °C ή ενεργοποιηθεί η ταχύτητα για ζύμες.

Λειτουργία αντίστροφης κίνησης (
Αγγίξτε το ( για να αντιστρέψετε την περιστροφή των μαχαιριών από τα 
δεξιά προς τα αριστερά 4 . Μπορείτε να αντιστρέψετε τη φορά των μαχαιριών 
σε οποιαδήποτε ταχύτητα. Η ένδειξη αντίστροφης κίνησης εμφανίζεται με 
το αντίστοιχο σύμβολο στην οθόνη. 

Για να επαναφέρετε την κίνηση στη φορά των δεικτών του ρολογιού (δεξιά), 
απλώς αγγίξτε πάλι το ( ή περιμένετε μέχρι να λήξει ο προκαθορισμένος 
χρόνος και η περιστροφή των μαχαιριών θα επανέλθει αυτόματα προς τα 
δεξιά. Η αντίστροφη κίνηση είναι ιδανική για ανακάτεμα τροφών που δεν 
θέλετε να τεμαχιστούν.

4

Δουλευοντας με το Thermomix® TM5
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Ταχύτητα για ζύμες w

Χρησιμοποιήστε την ταχύτητα για ζύμες w για να φτιάξετε ζύμη με μαγιά ή 
ζύμη για ψωμί. Πιέστε το εικονίδιο λειτουργιών 1  στην οθόνη και επιλέξτε 
το εικονίδιο ταχύτητας για ζύμες 2 . Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στο επάνω 
μέρος της οθόνης που επιβεβαιώνει την επιλογή σας. Στην ένδειξη ταχύτητας 
θα εμφανιστεί τώρα το εικονίδιο «στάχυ», υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί 
η ταχύτητα για ζύμες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ταχύτητα για ζύμες 
πιέζοντας την ένδειξη ταχύτητας και στρέφοντας το διακόπτη με ή χωρίς 
επιλογή χρόνου. 

Η εναλλάξ λειτουργία κατά την οποία η ζύμη αναδεύεται δεξιά και αριστερά, 
εξασφαλίζει την ομοιόμορφη επεξεργασία της ζύμης στον κάδο. 

Για να απενεργοποιήσετε την ταχύτητα για ζύμες, πιέστε πάλι το εικονίδιο 
λειτουργιών. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στο επάνω μέρος της οθόνης που 
θα επιβεβαιώνει την επιλογή σας.
 
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο κάδος έχει κρυώσει μετά 
το μαγείρεμα και η θερμοκρασία του είναι κάτω από 60 °C. Αν η θερμοκρασία 
είναι πιο υψηλή, δεν θα ξεκινήσει η ταχύτητα για ζύμες και θα εμφανιστεί 
ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη. Σημειώστε ότι όταν ενεργοποιηθεί 
η ταχύτητα για ζύμες, η θερμοκρασία, η λειτουργία turbo και η λειτουργία 
αντίστροφης κίνησης απενεργοποιούνται.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν πέσει το Thermomix® TM5 στο πάτωμα πιθανόν να 
 προκληθούν τραυματισμοί. 
• Τοποθετήστε το Thermomix® TM5 σας σε μια καθαρή, σταθερή και 

λεία επιφάνεια, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να γλιστρήσει και 
να πέσει κάτω.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο μηχανισμός κλειδώματος μπορεί να τραυματίσει τα δάχτυλά σας.
• Πιθανόν να υπάρξει μια ανισορροπία του Thermomix® TM5 σε περι-

πτώσεις ζυμώματος ή κοπής υλικών και αυτό μπορεί να αναγκάσει 
τη συσκευή να μετακινηθεί από τη θέση της πάνω στον πάγκο. 
Να κρατάτε το Thermomix® TM5 σας μακριά από την άκρη του 
πάγκου για να είστε βέβαιοι ότι δεν θα πέσει κάτω. 

• Ποτέ μην αφήνετε το Thermomix® TM5 χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί. 
(Σημειώστε ότι κάποιες αυτόματες συνταγές που χρησιμοποιούν χαμη-
λές ταχύτητες και χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να εκτελεστούν στο 
Thermomix® TM5 χωρίς την επίβλεψή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η εξαίρεση αναφέρεται ξεκάθαρα μέσα στη συνταγή.)

1

2
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Σύνδεση του τσιπ συνταγών του 
Thermomix® TM5

Για να συνδέσετε ένα τσιπ συνταγών Thermomix® TM5 με το 
Thermomix® TM5, προσαρμόστε το στη διεπαφή που βρίσκεται στο πλάι του 
Thermomix® TM5. Θα εφαρμόσει μόλις ο μαγνήτης είναι αρκετά κοντά στη 
διεπαφή 3 .

Η οθόνη θα σας υποδείξει ποιο τσιπ συνταγών έχετε συνδέσει. Το εικονίδιο 
του τσιπ συνταγών του Thermomix® TM5 θα εμφανιστεί μπροστά από 
την επιλογή «Συνταγές» στο κυρίως μενού. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε 
και να εκτελέσετε τις συνταγές που βρίσκονται στο τσιπ συνταγών του 
Thermomix® TM5 μέσω των υποκατηγοριών «Συνταγές» και «Αγαπημένες 
Συνταγές».

Μενού Thermomix® TM5

Όταν αγγίξετε το «Μενού», εμφανίζεται μία λίστα επιπλέον χρήσιμων 
  λειτουργιών του Thermomix® TM5 4 . 

Αγαπημένες συνταγές

Η επιλογή «Αγαπημένες συνταγές» είναι ο γρηγορότερος τρόπος να βρείτε 
τις συνταγές που έχετε ορίσει ως τις αγαπημένες σας. 
Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε το αριστερό βέλος στην επάνω αριστερά 
γωνιά της οθόνης για να επιστρέψετε στο μενού Thermomix® TM5 βήμα 
προς βήμα 5 . Σε περίπτωση που μια καταχώρηση στο μενού ξεπερνά 
τον  προβλεπόμενο χώρο, εμφανίζονται τρεις τελείες στο τέλος της σειράς, 
που υποδεικνύουν ότι αν προχωρήσετε πιο κάτω, θα εμφανιστεί το 
 κομμάτι του κειμένου που υπολείπεται.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαγνήτες του Τσιπ Συνταγών του Thermomix® TM5 και η διεπαφή 
του Τσιπ Συνταγών του Thermomix® TM5 πιθανόν να επηρεάσουν 
 βηματοδότες ή εσωτερικούς απινιδωτές. Nα κρατάτε τα Τσιπ Συνταγών 
του Thermomix® TM5 και τη διεπαφή των Τσιπ Συνταγών του 
Thermomix® TM5 μακριά από βηματοδότες και εσωτερικούς απινιδωτές. 
Να προειδοποιείτε άτομα με βηματοδότες ή εσωτερικούς απινιδωτές 
σχετικά με αυτό.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ να μην αγγίζετε τη διεπαφή των Τσιπ Συνταγών του 
Thermomix® TM5 με οποιαδήποτε μεταλλικά αντικείμενα γιατί αυτό 
πιθανόν να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στη διεπαφή.

3

 4

5
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Συνταγές

Πατήστε την επιλογή «Συνταγές» από τη λίστα για να ψάξετε όλες τις 
συνταγές 1 . Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι να ψάξετε τη συνταγή 
που επιθυμείτε: ανά κατηγορία, ανά όνομα συνταγής, αγαπημένες συνταγές 
ή πρόσφατες συνταγές 2 .

Ανά κατηγορία

Όταν ψάχνετε ανά κατηγορία, το Thermomix® TM5 θα προτείνει διάφορες 
κατηγορίες όπως πρώτα πιάτα ή κυρίως πιάτα με κρέας. Οι συνταγές είναι 
ταξινομημένες σε αλφαβητική σειρά μέσα στην κατηγορία 3 .

Από το Α ως το Ω

Μπορείτε να ψάξετε το όνομα της συνταγής στη λίστα με αλφαβητική σειρά. 
Μπορείτε να δείτε όλη τη λίστα αγγίζοντας την οθόνη από πάνω προς τα 
κάτω ή χρησιμοποιώντας το εργαλείο πλοήγησης προς τα κάτω, στη δεξιά 
πλευρά της οθόνης. Χρησιμοποιήστε την ένδειξη με το πάνω βέλος για να 
εισάγετε το πρώτο γράμμα 4 .

Πρόσφατες συνταγές

Έχετε μαγειρέψει πρόσφατα κάτι νόστιμο και θέλετε να επαναλάβετε την 
επιτυχία; Εδώ εμφανίζονται οι πρόσφατα μαγειρεμένες συνταγές 5 . 
Πριν εμφανιστεί το μενού θα βρείτε σύμβολα που υποδεικνύουν την κατά-
σταση των συνταγών. Ένα εικονίδιο παύσης  υποδεικνύει ότι εγκαταλείψατε 
τη συνταγή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της. Αφού επιλέξετε τη 
συνταγή που επιθυμείτε, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να συνεχίσετε το μαγείρεμα 
της συνταγής ή να αρχίσετε από την αρχή. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 
που σας επιτρέπει να μαγειρέψετε πολλά πιάτα ταυτόχρονα (αν τα αντίστοιχα 
βήματα της συνταγής το επιτρέπουν). Ένα εικονίδιο του τσιπ συνταγών του 
Thermomix® TM5 υποδεικνύει ότι ολοκληρώσατε τη συνταγή. Ένα «διαφανές» 
εικονίδιο του τσιπ συνταγών του Thermomix® TM5 υποδεικνύει ότι το τσιπ 
συνταγών του Thermomix® TM5 που περιλαμβάνει τη συνταγή δεν έχει 
 συνδεθεί με το Thermomix® TM5.

1

2

3

4

5
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Μαγείρεμα από το τσιπ συνταγών 
Thermomix® TM5 με τη χρήση της 
 «λειτουργίας καθοδηγούμενου μαγειρέματος»

Αγγίξτε το «Μενού» στην αρχική οθόνη και επιλέξτε μια συνταγή. 
Αφού  επιλέξετε τη συνταγή, αυτή θα εμφανιστεί πλήρως στην οθόνη, 
 επιτρέποντάς σας να ανατρέξετε πάνω ή κάτω και να διαβάσετε 
 ολόκληρη τη συνταγή και τη λίστα υλικών 6 .
Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει μία ένδειξη. Ένα επιπλέον μενού 
με περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνταγή θα εμφανιστεί μόλις 
την  επιλέξετε 7 :

Αγαπημένη συνταγή 
Επιλέξτε τη συνταγή ως «αγαπημένη».

Θρεπτική αξία 
Ελέγξτε τη θρεπτική αξία της συνταγής.

Συμβουλές 
Συμβουλές για τη συνταγή.

Παραλλαγές
Ιδέες για παραλλαγές της συνταγής ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Προτάσεις ποτών 
Εδώ εμφανίζονται προτάσεις συνοδευτικών ποτών.

Εικόνες
Για ορισμένα πιάτα, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες εικόνες.

Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να μαγειρέψετε τη συνταγή, μπορείτε να διαλέ-
ξετε την οθόνη ανάγνωσης ή την οθόνη βασικού μενού ή .να αγγίξετε την 
επιλογή «Έναρξη» στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και να ακολουθήσετε 
τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη 8 .

Παράλληλα βήματα1

Μερικές συνταγές περιλαμβάνουν βήματα που πρέπει να γίνουν 
 ταυτόχρονα με τις διαδικασίες μαγειρέματος ή ανάδευσης ώστε να μειωθεί 
ο συνολικός χρόνος ετοιμασίας της συνταγής. Στις περιπτώσεις αυτές 
θα δείτε ότι το εικονίδιο «Επόμενο» αντικαθιστάται από το εικονίδιο 
«Παράλληλο βήμα»  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης 9 . 
Αγγίξτε το εικονίδιο αυτό αμέσως μόλις τεθεί σε λειτουργία το μοτέρ.́

Δουλευοντας με το Thermomix® TM5
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Αυτόματες συνταγές

Εδώ θα βρείτε προγράμματα συνταγών που σας 
 βοηθούν με ακόμη περισσότερα βήματα προετοιμασίας. 
Το Thermomix® TM5 χρησιμοποιεί τους ενσωματωμέ-
νους αισθητήρες του ώστε να ορίσει την κατάσταση του 
φαγητού που μαγειρεύεται και να αντιδράσει ανάλογα. 
Το πρόγραμμα σάς καθοδηγεί βήμα προς βήμα στη διαδι-
κασία μαγειρέματος.
Διαλέξτε την επιλογή «Αυτόματες Συνταγές» 1 . 
 Επιλέξτε τη συνταγή που επιθυμείτε 2 . 
Το Thermomix® TM5 θα σας συμβουλέψει σχετικά 
με την απαιτούμενη προετοιμασία και τους χρόνους 
μαγειρέματος 3 . Η συνταγή θα αρχίσει όταν αγγίξετε 
την επιλογή «Έναρξη» 4 . Προετοιμάστε τα υλικά 
 σύμφωνα με την εμφανιζόμενη λίστα 5 . Όταν έχετε 
συγκεντρώσει όλα τα υλικά, ξεκινήστε το μαγείρεμα. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Για κάθε 
βήμα που ολοκληρώνετε, επιλέξτε «Επόμενο» 6 . 
Η εικόνα 7  απεικονίζει την κατάσταση της συνταγής 
κατά την οποία το Thermomix® TM5 λειτουργεί μέσω 
της αυτόματης διαδικασίας. Παρακαλούμε σημειώστε 
ότι ο χρόνος ορίζεται μόνο κατά προσέγγιση και εξαρτά-
ται από την ποιότητα των υλικών και το περιβάλλον 
στο οποίο μαγειρεύετε. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη 
«Τερματισμός», στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, 
το πιάτο είναι έτοιμο και μπορεί να σερβιριστεί 8 . 
Αφού έχει ολοκληρωθεί η συνταγή, εμφανίζεται η αρχική 
οθόνη, υποδεικνύοντας τη θερμοκρασία του κάδου. 
Στη συνέχεια, για την ασφάλειά σας, η οθόνη θα σας 
ενημερώσει σχετικά με τη θερμοκρασία του κάδου 9 .
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Κατάσταση μεταφοράς

Αν πρέπει να μεταφέρετε το Thermomix® TM5, κλειδώστε πρώτα τον κάδο. 
Για να γίνει αυτό, επιλέξτε τη «Μεταφορά» 10 .

Πατήστε «Ακύρωση» για να απελευθερωθεί ο κάδος αν επιθυμείτε να 
 συνεχίσετε να χρησιμοποιείτο το Thermomix® TM5 11 . 

Ποτέ μην μεταφέρετε και μην σηκώνετε το Thermomix® TM5, από τις λαβές 
κλειδώματος και ούτε να σπρώχνετε, να τραβάτε ή να πιέζετε τις λαβές. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά που ενδεχομένως να θέσει το Thermomix® TM5 
εκτός λειτουργίας.

Ρυθμίσεις

Όταν πατήσετε την επιλογή «Ρυθμίσεις» θα βρείτε μια λίστα από λειτουργίες 
που θα σας επιτρέψουν να προσαρμόσετε περαιτέρω με το Thermomix® TM5 
στις προτιμήσεις σας. 12  Αυτές είναι οι εξής: 
• Διαχείριση αγαπημένων συνταγών 
• Επιλογή γλώσσας
• Σύστημα μονάδων μέτρησης
• Πληροφορίες για το Thermomix® TM5 
• Χρώμα φόντου 
• Επαναφορά του Thermomix® TM5 στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις 
• Κλείδωμα του Thermomix® TM5

Διαχείριση αγαπημένων συνταγών

Στην επιλογή «Διαχείριση αγαπημένων συνταγών» θα βρείτε επιλογές 
 αφαίρεσης συνταγών από τη λίστα αγαπημένων 13 .

 10

 11

 12

 13

Δουλευοντας με το Thermomix® TM5
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Γλώσσες

Ρυθμίστε τη γλώσσα προβολής που επιθυμείτε εδώ 1 . 
Μόλις επιλέξετε τη γλώσσα, όλες οι πληροφορίες θα εμφανιστούν στην 
οθόνη στη γλώσσα αυτή 2 .

Σύστημα μονάδων μέτρησης

Ρυθμίστε το Thermomix® TM5 σας για να χρησιμοποιείτε μετρικό 
 (γραμμάρια, βαθμούς Κελσίου) ή το αυτοκρατορικό σύστημα μέτρησης 
 (ουγγιές, βαθμούς Φαρενάιτ).
Σημειώστε ότι εάν ξεκινήσετε μια συνταγή που χρησιμοποιεί σύστημα 
μέτρησης διαφορετικό από εκείνο που έχετε επιλέξει, το Thermomix® TM5 
σας θα αλλάξει αυτόματα στο σύστημα μέτρησης της επιλεγμένης 
 συνταγής και θα επιστρέψει στο σύστημα μέτρησης που είχατε επιλέξει 
όταν η συνταγή έχει τελειώσει ή τερματιστεί 3 .

Σχετικά με το Thermomix® TM5

Πληροφορίες σχετικά με τον αύξοντα αριθμό της συσκευής του 
Thermomix® TM5 και την τρέχουσα έκδοση λογισμικού είναι διαθέσιμες 
στην επιλογή «Σχετικά με το Thermomix® TM5» 4  5 .

1

2

4

5

3

Δουλευοντας με το Thermomix® TM5
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Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε την «Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων» για 
να  επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του Thermomix® TM5 όπως τις 
 επέλεξε ο κατασκευαστής 6 . 

Σημειώστε ότι οι προσωπικές σας ρυθμίσεις θα χαθούν 7 .

Χρώμα οθόνης

Επιλέξτε μεταξύ φωτεινών χαρακτήρων σε σκούρο φόντο και μαύρων 
 χαρακτήρων σε ανοιχτόχρωμο φόντο 8  9 .

6

 7

8

9

Δουλευοντας με το Thermomix® TM5
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Κλείδωμα του Thermomix® TM5

Αποτρέψτε τη χρήση του Thermomix® TM5 από παιδιά, 
ή άλλα άτομα που δεν έχουν την εξουσιοδότησή σας. 
Επιλέξτε τη λειτουργία «Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα» για 
να δείτε τις δύο επιλογές κλειδώματος 1 .

• Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την «κλειδαριά» 
όπως επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε 
τον προσωπικό σας κωδικό ταυτοποίησης (PIN) 2 . 

• Όταν πιέσετε την επιλογή «Απενεργοποίηση/ 
ενεργοποίηση κλειδαριάς» για πρώτη φορά, 
η  κλειδαριά θα απενεργοποιηθεί 3 . 

• Επιλέξτε «Κλείδωμα ενεργό» 4 . 

• Θα εμφανιστεί ένα ταμπλό ψηφίων και θα σας ζητηθεί 
να καταχωρήσετε τον προσωπικό σας κωδικό ταυτο-
ποίησης (ΡΙΝ). Εισάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό της 
επιλογής σας 5 . 

• Αφού έχετε εισάγει τον κωδικό σας, πατήστε 
 «Αποθήκευση» 6 . 

• Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ασφαλείας. Επιλέξτε «Ναι» 
για να επιβεβαιώσετε τον νέο σας κωδικό 7 . 

• Τώρα το Thermomix® TM5 σας είναι κλειδωμένο και 
μπορείτε να το θέσετε εκτός λειτουργίας 8 . 

• Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το Thermomix® TM5 
θα σας ζητήσει πρώτα τον κωδικό σας. 

• Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας επιλέξτε «Ξεχάσατε 
τον κωδικό σας;». Τότε θα μπορέσετε να ξεκλειδώσετε 
το Thermomix® TM5 χρησιμοποιώντας τον κεντρικό 
κωδικό 62742766 9 . 

• Αφού έχετε εισάγει τον κωδικό σας, μπορείτε και πάλι 
να απενεργοποιήσετε την κλειδαριά. Πατήστε την 
 επιλογή «Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση κλειδαριάς» 
στις «Ρυθμίσεις» στο Μενού του Thermomix® TM5 και 
επιλέξτε «Κλείδωμα ανενεργό» 10 . 

• Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά την κλειδαριά 
το Thermomix® TM5 θα σας ρωτήσει αν θέλετε 
να  χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό. Αν επιλέξετε 
«Ναι», το Thermomix® TM5 θα κλειδώσει αυτόματα. 
Αν επιλέξετε «Όχι», θα σας ζητηθεί να εισάγετε 
νέο κωδικό και το Thermomix® TM5 θα κλειδώσει 
και πάλι αφού έχει αποθηκεύσει τον κωδικό 11 . 

• Εναλλακτικά, μπορείτε να εισάγετε ένα νέο 
κωδικό ανά πάσα στιγμή, διαλέγοντας την επιλογή 
«Αλλαγή κωδικού» 12 . 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
• Το Thermomix® TM5 είναι μια συσκευή της κουζίνας και προορίζεται για χρήση στο σπίτι ή σε παρόμοια 

 περιβάλλοντα. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με αυτό. Κρατάτε τη συσκευή και τα καλώδια σύνδεσής 
της μακριά από τα παιδιά. Αν το Thermomix® TM5 χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά, είναι σκόπιμο να 
 ρησιμοποιήσετε κωδικό κλειδώματος.

• Το Thermomix® TM5 προορίζεται για τη χρήση αποκλειστικά και μόνο από ενήλικες. Δεν επιτρέπεται να 
 χρησιμοποιείται από παιδιά, ούτε και αν επιτηρούνται από κάποιον ενήλικο. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη 
συσκευή, όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τα παιδιά σας για τους πιθανούς 
κινδύνους από τη δημιουργία θερμότητας/ατμού, το καυτό νερό συμπύκνωσης και τις καυτές επιφάνειες.

• Είναι απαραίτητη η στενή επιτήρηση όταν το Thermomix® TM5 χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. 

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το Thermomix® TM5 δεν μπορεί να κλειδωθεί ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

Δουλευοντας με το Thermomix® TM5
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Επικοινωνία

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία εξυπηρέτησης πελατών 
της  περιοχής σας ως εξής: 

• Επιλέξτε «Επικοινωνία» στο μενού Ρυθμίσεις Thermomix® TM5 1 . 

• Επιλέξτε τη χώρα σας από τη λίστα 2 . 

• Θα εμφανιστούν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας 3 .

1

2

3

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ THERMOMIX® TM5
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Αυτόματη απενεργοποίηση

Το Thermomix® TM5 θα σβήσει αυτόματα μετά από 
15 λεπτά. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα τα τελευταία 
30 δευτερόλεπτα που θα σας δώσει την ευκαιρία να 
ακυρώσετε την αυτόματη απενεργοποίηση.

Προστασία ηλεκτρονικού μοτέρ

Αν το μοτέρ έχει σβήσει: 
• Αφαιρέστε τον κάδο από το Thermomix® TM5. 
• Μειώστε την ποσότητα που περιέχεται στον κάδο ή/και 

προσθέστε κάποιο υγρό, σύμφωνα με τη συνταγή.
• Περιμένετε περίπου 5 λεπτά (χρόνος μέχρι να πέσει 

η θερμοκρασία του κάδου). 
• Επανατοποθετήστε τον κάδο. 
• Φροντίστε ώστε οι οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος 

του μηχανήματος να είναι ελεύθερες. 
• Θέστε ξανά το Thermomix® TM5 σε λειτουργία. 
Αν το μήνυμα βλάβης εμφανίζεται ακόμα μετά το χρόνο 
που το αφήσατε να κρυώσει, παρακαλούμε να επικοινωνή-
σετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της χώρας σας.

Υπερφόρτωση

Αν κατά το μαγείρεμα το μοτέρ υπερφορτωθεί, μπορεί 
να υπερθερμανθεί και να μυρίσει ή ακόμα και να σταμα-
τήσει αυτόματα. Αυτό δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. 
Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αφή-
σετε το μηχάνημα να κρυώσει για περίπου 5 λεπτά και 
κατόπιν να συνεχίσετε με το παρασκεύασμά σας. 
Το Thermomix® TM5 σας θα λειτουργεί εκ νέου χωρίς 
κανένα πρόβλημα.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος, τα χερού-
λια κλειδώματος του κάδου δεν ανοίγουν και έτσι 
δεν θα μπορείτε να αδειάσετε το περιεχόμενο του 
κάδου. Περιμένετε μέχρι να επιστρέψει το ηλεκτρικό 
ρεύμα. 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ
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Να ελέγχετε συχνά το Thermomix® TM5 σας και τα αξεσουάρ του 
 (συμπεριλαμβανομένου του κάδου, του καλωδίου και του λάστιχου 
του καπακιού του κάδου) για πιθανές ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε το 
Thermomix® TM5 με χαλασμένα αξεσουάρ.

Όπως και με όλες τις συσκευές της κουζίνας και τα σερβίτσια, έτσι και το 
Thermomix® TM5 πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά πριν το χρησιμοποιή-
σετε για πρώτη φορά και κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε – ειδικά τα 
μαχαίρια, ο κάδος, το καπάκι του και το λαστιχάκι του καπακιού.

Πώς να καθαρίσετε τον κάδο και το καπάκι του

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι λεπίδες των μαχαιριών μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. 
• Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Να τις χειρίζεστε και να τις αγγίζετε 

με προσοχή. Να κρατάτε το πάνω μέρος των μαχαιριών όταν τα 
 αφαιρείτε ή τα επανατοποθετείτε στη βάση του κάδου.

• Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τα μαχαίρια για να είστε βέβαιοι 
ότι δεν θα πέσουν κατά λάθος κάτω.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διαρροές στην περιοχή των μαχαιριών πιθανόν να προκαλέσουν 
ζημιές στο Thermomix® TM5. 
• Βεβαιωθείτε ότι το λαστιχάκι των μαχαιριών είναι σωστά τοποθετημένο 

πάνω στα μαχαίρια. 
• Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαίρια είναι βιδωμένα στη βάση του κάδου με το 

σωστό τρόπο.
• Πρέπει να στρίψετε τη βάση του κάδου όσο πάει ώστε να «κλειδωθεί» 

στη θέση της σωστά. Εάν η βάση του κάδου δεν εφαρμόσει σωστά και 
τα μαχαίρια δεν είναι στη θέση τους με τον ορθό τρόπο, ενδέχεται να 
προκληθεί ζημιά σε άλλα μέρη του Thermomix® TM5. Εάν χυθεί κάποιο 
υγρό μέσα στη βάση του Thermomix® TM5, βγάλτε το Thermomix® TM5 
από την πρίζα και συμβουλευτείτε την ενότητα καθαρισμού (σελ. 56) 
για να δείτε πώς να το καθαρίσετε.

• Για να αποφύγετε τη σκουριά στο Thermomix® TM5 σας, βεβαιωθείτε 
ότι οι ακίδες επαφής του κάδου είναι εντελώς στεγνές μετά τον καθαρι-
σμό του ώστε να μην μπαίνει καθόλου υγρασία στο Thermomix® TM5. 

• Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε μυτερά ή κοφτερά αντικείμενα για τον 
καθαρισμό του λόγω του ότι αυτό πιθανόν να προκαλέσει ζημιές στα λει-
τουργικά μέρη του ή να επηρεάσει την ασφάλεια του Thermomix® TM5.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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Αφαιρέστε τον κάδο από το Thermomix® TM5 και αφαιρέστε τα μαχαίρια 
(βλέπε σελ. 21–22).
Καθαρίστε τον κάδο «χωρίς τα μαχαίρια» 1  εσωτερικά και εξωτερικά, είτε 
με ζεστό νερό με απορρυπαντικό και ένα μαλακό ύφασμα είτε στο πλυντήριο 
πιάτων. Τα μαχαίρια, η σπάτουλα, το χτυπητήρι, το καλαθάκι, η μεζούρα, το 
καπάκι του κάδου και το Varoma μπορούν να καθαριστούν κατά τον ίδιο τρόπο.
Αν το φαγητό κολλήσει στον κάδο, χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό 
για ανοξείδωτα σκεύη.
Βεβαιωθείτε ότι τα μεταλλικά σημεία επαφής στο κάτω μέρος του κάδου 
είναι πάντα καθαρά και στεγνά προτού τοποθετήσετε τον κάδο στη θέση 
του. Αν χρειαστεί, σκουπίστε τα με ένα πανί. 
Σας συμβουλεύουμε να αφαιρείτε από τον κάδο τα μαχαίρια και τα άλλα 
εξαρτήματα για να τον καθαρίσετε, ειδικά στο πλυντήριο πιάτων.
Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά του Thermomix® TM5, βεβαιωθείτε πως όλες 
οι οπές αερισμού στο πίσω μέρος και στον πάτο της συσκευής είναι ελεύθερες. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν το Thermomix® TM5 σας διαθέτει 
 προστατευτικό πλέγμα. Αφαιρείτε οπωσδήποτε το προστατευτικό πλέγμα 
κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

Πώς να καθαρίσετε τα μαχαίρια

Για να καθαρίσετε τα μαχαίρια, τα κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό 
και πάντοτε με τις λάμες προς τα επάνω, όπως βλέπετε στην εικόνα 2 . 
 Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για πιο εύκολο καθάρισμα ή βάλτε τα στο 
 πλυντήριο των πιάτων. Επανατοποθετήστε προσεκτικά τα μαχαίρια στον 
κάδο (καθώς και το λαστιχάκι των μαχαιριών).

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην αφήνετε τα μαχαίρια να μουλιάζουν σε νερό για πολλή ώρα γιατί 

αυτό πιθανόν να προκαλέσει ζημιά στο παρέμβυσμα των μαχαιριών.
• Αν αφήσετε τα μαχαίρια μέσα σε νερό, σε υπολείμματα φαγητού ή αν 

χρησιμοποιήσετε πολύ δραστικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, 
αυτό πιθανόν να προκαλέσει τη δημιουργία σκουριάς. Αυτή η σκουριά 
είναι ακίνδυνη και μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα με μια βούρτσα ή με 
ένα απαλό διάλυμα ξυδιού.

• Διαρροές κοντά στα μαχαίρια μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο 
Thermomix® TM5. 

• Βεβαιωθείτε πως το λαστιχάκι των μαχαιριών είναι ορθά τοποθετημένο 
στο παρέμβυσμα των μαχαιριών.

• Βεβαιωθείτε πως τα μαχαίρια είναι ορθά στερεωμένα στη βάση του 
κάδου.

1

 2



58

Πώς να καθαρίσετε το Varoma

Για να καθαρίσετε το Varoma πλένετε προσεκτικά τη βάση, τον εσωτερικό 
δίσκο και το καπάκι με ζεστό νερό και σαπούνι ή στο πλυντήριο πιάτων. 
 Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό μαλακό πανί και ένα ελαφρύ καθαριστικό 1 . 
Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά και μεταλλικά αντικείμενα γιατί μπορεί να 
γδάρετε το σκεύος.

Πώς να καθαρίσετε το κυρίως σώμα 
του Thermomix® TM5

Αποσυνδέστε το Thermomix® TM5 από το ρεύμα πριν το καθαρίσετε.

Το κυρίως σώμα του Thermomix® TM5 μπορεί να σκουπιστεί με νωπό μαλακό 
πανί και ένα ελαφρύ καθαριστικό 2 . Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα 
νερού για να μη μπει υγρασία στο εσωτερικό του Thermomix® TM5.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Όλα τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο 

 πιάτων. Τοποθετήστε τα πλαστικά μέρη και ειδικά το καπάκι του κάδου 
στο πάνω μέρος του πλυντηρίου «στην πάνω σχάρα» ώστε να 
 αποφευχθούν τυχόν παραμορφώσεις λόγω της έκθεσης σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες και πίεση από τα αντικείμενα που βρίσκονται από πάνω. 

• Μερικά φαγητά και υγρά, όπως το κάρυ, ο χυμός καρότου και οι τροφές 
που περιέχουν κιτρικό οξύ πιθανόν να προκαλέσουν λεκέδες. Καθαρί-
στε τέτοιες τροφές από το καπάκι του κάδου, το λαστιχάκι του, τη 
 σπάτουλα, το καλαθάκι, το χτυπητήρι και όλα τα μέρη του Varoma το 
συντομότερο δυνατόν. Αν μείνουν κάποιοι λεκέδες, θα εξαφανιστούν 
με τον καιρό και δεν επηρεάζουν την υγεία σας και τη λειτουργία των 
εξαρτημάτων.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
• Βγάζετε πάντα Thermomix® TM5 από την πρίζα όταν δεν το χρησιμο-

ποιείτε, πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε κάποιο από τα εξαρτήματά 
του (π.χ. προστατευτικό πλέγμα) και πριν το καθαρίσετε. 

• Μην βάλετε τη βάση του Thermomix® TM5 σε νερό ή κάποιο άλλο 
υγρό. Καθαρίστε το με ένα νωπό κομμάτι ύφασμα μόνο. Δεν πρέπει να 
μπει καθόλου νερό ούτε βρωμιά μέσα στη βάση της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

2

1

Καθαρισμος
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Πώς να καθαρίσετε την περιοχή κάτω από 
τον κάδο: 

Βγάλτε το Thermomix® TM5 από την πρίζα. Στεγνώστε τυχόν υγρά στο 
 κομμάτι κάτω από τον κάδο χρησιμοποιώντας μια πετσέτα. Αν πιστεύετε ότι 
έχουν μπει υγρά μέσα στη βάση του Thermomix® TM5, μην προσπαθήσετε 
να το αποσυναρμολογήσετε. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα τα οποία να 
 μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. ΜΗΝ ενεργοποιήσετε το 
Thermomix® TM5 σας. Τηλεφωνήστε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 
ή στη σύμβουλο Thermomix® σας.

Περισσότερες πληροφορίες για τον καθαρισμό

Το χρώμα κάποιων από τα πλαστικά μέρη μπορεί να αλλοιωθεί ελαφρά. 
Αυτό δεν έχει επιπτώσεις στην υγεία σας ή στη λειτουργία της συσκευής.

Ανάλογα με το φαγητό που μαγειρέψατε και το πόσο έχει λερωθεί, ίσως να 
είναι αρκετό να καθαρίσετε τον κάδο, τα μαχαίρια, το καπάκι του κάδου και 
τη μεζούρα με μια σύντομη ανάμειξη. Βάλτε 1 λίτρο νερό και λίγες σταγόνες 
υγρό καθαρισμού στον κάδο, ρυθμίστε ταχύτητα 5 ή 6 και αγγίξτε το 
 εικονίδιο αντίστροφης κίνησης «(» πολλές φορές. Ξεπλύντε καλά με νερό 
και, αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε και ένα απαλό πανί.

Για να βελτιώσετε τον εξαερισμό όταν δεν χρησιμοποιείτε το 
Thermomix® TM5, μην κλείνετε τον κάδο με τη μεζούρα.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ακίδες επαφής του κάδου μπορούν να διαβρωθούν. 
• Πρέπει να στρίψετε τη βάση του κάδου όσο πάει ώστε να «κλειδωθεί» 

στη θέση της σωστά. Εάν η βάση του κάδου δεν εφαρμόσει σωστά 
και τα μαχαίρια δεν είναι στη θέση τους με τον ορθό τρόπο, ενδέχεται 
να προκληθεί ζημιά σε άλλα μέρη του Thermomix® TM5. Εάν χυθεί 
κάποιο υγρό μέσα στη βάση του Thermomix® TM5, βγάλτε το 
Thermomix® TM5 από την πρίζα και συμβουλευτείτε την ενότητα 
 καθαρισμού (σελ. 56) για να δείτε πώς να το καθαρίσετε.

• Για να αποφύγετε τη σκουριά στο Thermomix® TM5 σας, βεβαιωθείτε 
ότι οι ακίδες επαφής του κάδου είναι εντελώς στεγνές μετά τον καθα-
ρισμό του ώστε να μην μπαίνει καθόλου υγρασία στο Thermomix® TM5. 

Καθαρισμος
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 1 2 3

4 5

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ-
ΤΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Το εξάρτημα διατίθεται σε ορισμένες χώρες 

Αλλαγή του προστατευτικού πλέγματος στο 
πίσω μέρος

Αποσυνδέστε το Thermomix® TM5 από το ρεύμα. Αφαιρέστε το πλέγμα 
 εξαερισμού σηκώνοντάς το από τη λαβή στην εσοχή 1 . Τώρα βλέπετε 
το πίσω μέρος του Thermomix® TM5 με τις εγκοπές εξαερισμού 2 . Πάρτε 
το πλέγμα προστασίας για το πίσω μέρος 3  και εισάγετέ το.  Εφαρμόζει 
ακριβώς πάνω από τις εγκοπές εξαερισμού 4 . Η σχάρα  εξαερισμού μπορεί 
τώρα να επανατοποθετηθεί. Πιέστε προσεκτικά τις συνδέσεις μέχρι να ασφα-
λίσει ακριβώς στη θέση που πρέπει. Ποτέ μην χειρίζεστε το Thermomix® TM5 
χωρίς τη σχάρα εξαερισμού 5 . Να ελέγχετε για τυχόν λεκέδες πάνω στα 
προστατευτικά πλέγματα κάθε φορά που καθαρίζετε το Thermomix® TM5 
σας εξωτερικά.
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6  7 8

9

Αλλαγή του προστατευτικού πλέγματος στο 
κάτω μέρος

Για να τοποθετήσετε το προστατευτικό πλέγμα στο κάτω μέρος του 
Thermomix® TM5, αποσυνδέστε το Thermomix® TM5 από το ρεύμα. 
 Αφαιρέστε τον κάδο και γύρετε το Thermomix® TM5 όπως δείχνει  
η εικόνα 6 . Πάρτε το προστατευτικό πλέγμα για το κάτω μέρος 7 . 
Έχει μια οβάλ προεξοχή που πρέπει να είναι στραμμένη προς το κάτω 
μέρος του Thermomix® TM5 8 . 
Τοποθετήστε το προστατευτικό πλέγμα κάτω από τις άνω εγκοπές, 
έπειτα πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε τον ήχο ασφάλισης 
του  πλέγματος 9 . 

Για να αφαιρέσετε το προστατευτικό πλέγμα ξανά, αποσυνδέστε πρώτα το 
Thermomix® TM5 από το ρεύμα. Αφαιρέστε τον κάδο και γύρετε το 
Thermomix® TM5 κατά τον ίδιο τρόπο όπως για να τοποθετήσετε το πλέγμα. 
Υπάρχει μια προεξοχή στο αριστερό μέρος του προστατευτικού πλέγματος. 
Τραβήξτε την για να αφαιρέσετε το προστατευτικό πλέγμα.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Χρησιμοποιήστε συνταγές παρόμοιες με αυτές που 
υπάρχουν στις μαγειρικές του Thermomix® TM5 
ως βάση για να δημιουργήσετε δικές σας συνταγές. 
Ο εύκολος τρόπος με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί 
οι συνταγές μας σάς βοηθά να ετοιμάσετε τις δικές σας 
συνταγές με το Thermomix® TM5.

Σειρά τοποθέτησης των υλικών 
Όταν μαγειρεύετε δικές σας συνταγές, να λαμβάνετε 
υπόψη σας τη σειρά των βημάτων, π.χ. προετοιμάστε 
πρώτα τα ξηρά υλικά.

Ζύγισμα των υλικών 
Πριν ζυγίσετε κάθε υλικό πιέστε το εικονίδιο της 
 ζυγαριάς P. Η ένδειξη θα είναι O.OOO. Προσθέστε 
το υλικό σας. 
Προσοχή: Μην γεμίζετε τον κάδο πάνω από τη γραμμή 
που υποδεικνύει τη μέγιστη ποσότητα που χωράει 
(2,2 λίτρα).

Ρύθμιση χρόνου, θερμοκρασίας 
και ταχύτητας 
Θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα, αν ακολουθείτε 
πάντα την προτεινόμενη σειρά, όπως στα παρακάτω 
παραδείγματα: 

Παράδειγμα: Κανονικό ζέσταμα 
Ρύθμιση: 5 λεπτά/100 °C/(/ταχύτητα 1: 
1  ρυθμίστε τον χρόνο στα 5 λεπτά 
2  ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 100 °C 
3  Ρυθμίστε την ταχύτητα στο 1

Παράδειγμα:  
Μαγείρεμα ευαίσθητου φαγητού 
Ρύθμιση: 5 λεπτά/90 °C/(/ταχύτητα 1: 
1  ρυθμίστε το χρόνο στα 5 λεπτά 
2  ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 90 °C 
3  επιλέξτε το ( «αντίστροφη κίνηση» 
4  ρυθμίστε την ταχύτητα στο 1

Παράδειγμα: Κόψιμο λαχανικών 
Ρύθμιση: 7 δευτ./ταχύτητα 5: 
1  ρυθμίστε το χρόνο στα 7 δευτερόλεπτα 
2  ρυθμίστε στην ταχύτητα 5

Παράδειγμα: Ζύμωμα 
Ρύθμιση: 2 λεπτά/w: 
1  ρυθμίστε το χρόνο στα 2 λεπτά 
2  επιλέξτε την w ταχύτητα για ζύμες 
3   αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τον επιλογέα 

και  γυρίστε το διακόπτη προς τα δεξιά

Κόψιμο και άλεσμα 
Όταν κόβετε ή αλέθετε υλικά, ρυθμίστε πρώτα για λίγο 
χρόνο και ελέγξτε το αποτέλεσμα. Αν δεν είναι αυτό που 
επιθυμείτε, παρατείνετε το χρόνο.

Χρόνος μαγειρέματος 
Ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από: 
α   Τη θερμοκρασία των υλικών που χρησιμοποιείτε 
β   Την ποσότητα, το βάρος και τον όγκο των υλικών.  

Προσοχή: Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη 
 χωρητικότητα του κάδου ή του Varoma! 

γ   Την αγωγιμότητα της θερμοκρασίας των υλικών 
δ   Τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί 
ε   Την ταχύτητα των μαχαιριών 
στ  Τη χρήση εξαρτημάτων  

(με ή χωρίς το καλαθάκι/το Varoma)
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Σφάλμα: Αντιμετώπιση:

Το Thermomix® TM5 δεν τίθεται σε λειτουργία. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί 
σωστά στην πρίζα.
Ελέγξτε εάν το Thermomix® TM5 βρίσκεται ακόμα 
σε κατάσταση αδράνειας.

Το Thermomix® TM5 δεν ζεσταίνει. Ελέγξτε αν ο χρόνος και η θερμοκρασία για το ζέσταμα 
έχουν επιλεγεί.

Το Thermomix® TM5 σταματάει κατά τη λειτουργία του. Βλ. ενότητα με τίτλο «Προστασία του ηλεκτρονικού 
μοτέρ» σελ. 55.

Προβλήματα με τη ζυγαριά. Έλεγχος: ενώ πιέζετε το κουμπί για το απόβαρο, 
μην αγγίζετε το Thermomix® TM5. Τίποτα δεν 
 πρέπει να ακουμπάει στο Thermomix® TM5;. 
Το  καλώδιο δεν πρέπει να είναι τεντωμένο. 
Τα «πόδια» του Thermomix® TM5 πρέπει να είναι 
καθαρά. Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να είναι 
καθαρή, στέρεα και να μην δονείται. Μην σέρνετε 
το Thermomix® TM5 πάνω στον πάγκο εργασίας. 
Αν το βάρος είναι σωστό, η ζυγαριά δουλεύει.

Για να δείτε την ολοκληρωμένη λίστα με τους κωδικούς σφαλμάτων,  
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  
www.thermomix.com

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε το Thermomix® TM5 εάν το καλώδιο ή η πρίζα έχουν κάποια βλάβη, αν η συσκευή δεν 
 λειτουργεί κανονικά ή αν το Thermomix® TM5 πέσει στο πάτωμα ή έχει πάθει οποιαδήποτε ζημιά. Πάρτε το 
Thermomix® TM5 σας στο πιο κοντινό γραφείο εξυπηρέτησης πελατών για να ελεγχθεί, να επιδιορθωθεί 
ή να ρυθμιστεί ηλεκτρονικά ή μηχανικά.

EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Nα ελέγχετε τακτικά το Thermomix® TM5 σας και τα αξεσουάρ του για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένου του 
κάδου και του καλωδίου). Τυχόν ζημιές επηρεάζουν την ασφάλεια.
Μην χρησιμοποιείτε Thermomix® TM5 αν έχει πάθει κάποια ζημιά. Επικοινωνήστε με το γραφείο εξυπηρέτησης 
πελατών της Vorwerk ή ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Vorwerk.

Επίλυση προβλημάτων

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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Για κατοίκους χωρών μελών της ΕΕ: 

 
Απόρριψη της συσκευής

  Ως κάτοχος ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού προϊόντος 
απαγορεύεται από το νόμο «σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EΚ της 27ης Ιανουα-
ρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και από τους ειδικούς 
εθνικούς νόμους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που μεταφέρουν αυτή την οδηγία» να 
 διαθέσετε αυτό το προϊόν ή τα ηλεκτρικά ή ηλε-
κτρονικά εξαρτήματά του ως γενικά οικιακά απορ-
ρίματα. Θα πρέπει, αντιθέτως, να χρησιμοποιή-
σετε τις δυνατότητες επιστροφής που προβλέπει 
η νομοθεσία. Επικοινωνήστε με τις αρχές της 
πόλης ή του δήμου σας για πληροφορίες. 
 
Αριθμός εγγραφής: WEEE reg. no. DE 86265910.

Copyright ©

Κείμενα, σχεδιασμός, φωτογραφίες, εικονογράφηση 
από την Vorwerk International Strecker & Co, Ελβετία. 
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτή η έκδοση 
απαγορεύεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί, να 
μεταδοθεί ή να διανεμηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με 
οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπία, 
καταγραφή ή άλλο, τόσο μερικώς όσο και ολικώς, χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση της Vorwerk International 
Strecker & Co.

Οδηγίες για την αγορά των ΗΠΑ

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι μέχρι σήμερα, 
η συσκευή που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες 
δεν έχει σχεδιαστεί για την αγορά των ΗΠΑ ούτε έχει 
εγκριθεί στην αγορά των ΗΠΑ. Αντιστοίχως, το μοντέλο 
της συσκευής που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες 
σκοπίμως δεν πωλείται ή προωθείται με κανέναν τρόπο 
από την Vorwerk ή από τρίτους στις ΗΠΑ και κατά 
 συνέπεια η Vorwerk ή εγκεκριμένοι εκπρόσωποι της 
στις ΗΠΑ δενπαρέχουν ουδεμία εξυπηρέτηση πελατών 
 σχετική με τη συσκευή.

Η Vorwerk δεν δέχεται ούτε πρόκειται να δεχτεί ουδεμία 
ευθύνη για τυχόν βλάβες ή/και απώλειες (συμπεριλαμ-
βανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό σε άμεσων, έμμεσων, 
ειδικών, τυχαίων βλαβών, ποινικών ή συνεπαγόμενων 
βλαβών ή απωλειών, για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους 
ή απώλεια εργασίας, και οποιεσδήποτε βλάβες σχετικές 
με ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο) για κανέναν λόγο που 
προκύπτει, που σχετίζεται ή που προκλήθηκε ως συνέπεια 
της χρήσης της συσκευής στις ΗΠΑ (συμπεριλαμβανο-
μένων ζημιών ή/και απωλειών εξαιτίας διαφορετικών 
τάσεων που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ). Άτομα που 
χρησιμοποιούν τη συσκευή στις ΗΠΑ, το κάνουν με δική 
τους ευθύνη. 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ/ 
Π ΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Νομικές ρυθμίσεις/Πνευματικά δικαιώματα
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Εγγύηση/ευθύνη για υλικές ζημιές

Για την περίοδο που καλύπτει η εγγύηση, παρακαλούμε 
ανατρέξτε στο τιμολόγιό σας.

Tο Thermomix® TM5 μπορεί μόνο να επιδιορθωθεί 
από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Vorwerk 
ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Vorwerk. 

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που παρέχονται με 
το Thermomix® TM5 (σελ. 16–17) ή εξαρτήματα από 
την Thermomix® TM5. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το 
Thermomix® TM5 με εξαρτήματα ή εξοπλισμό που δεν 
παρέχονται από την Vorwerk Thermomix® για το 
Thermomix® TM5. Διαφορετικά η εγγύησή σας και 
η ευθύνη για υλικές ζημιές εκπίπτει.

Εξυπηρέτηση πελατών

Για λεπτομερείς πληροφορίες επικοινωνήστε με τη 
 σύμβουλο του Thermomix®, την αντιπρόσωπο της 
 εταιρείας στη χώρα σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  
www.thermomix.com.

Κατασκευαστής:
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG
Blombacher Bach 3
42270 Wuppertal
www.vorwerk-elektrowerke.de

Η σύμβουλός σας για το Thermomix®:

Όνομα:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Κινητό  
τηλέφωνο:
e-mail:

Eminentia Trading Ltd –
Official Distributor
53 Prodromou Street, 1090 Nicosia  
Tel.: +35 722 66 72 42
E-Mail: info@eminentia.com.cy
http://cyprus.thermomix.com/

Cooking Hellas I.K.E.
Kifisias avenue. 58, 15125 Marousi, Greece  
Tel. Benoit Clerjaud: +34674655857
E-Mail: benoit.clerjaud@cookinghellas.com
Tel. Kleopstra Lamprou: +34678357982
E-Mail: kleopstra.lamprou@cookinghellas.com
www.cookinghellas.com

Αυτός ο οδηγός χρήσης είναι διαθέσιμος  
και σε άλλες γλώσσες στην  ιστοσελίδα  
http://thermomix.vorwerk.com

 ΕΓΓΥΗΣΗ/ 
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εγγύηση/Εξυπηρέτηση πελατών
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