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1 ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ
Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου Thermomix®TM6 σας.

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το Thermomix® TM6 καλό θα είναι να
παρακολουθήσετε την παρουσίαση αντιπροσώπου της Thermomix®. Αυτός είναι ο πιο
γρήγορος και εύκολος τρόπος να εξοικειωθείτε με το Thermomix®TM6.

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το Thermomix®
TM6 και τα εξαρτήματα για πρώτη φορά.

2. Οι οδηγίες χρήσης θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες ασφαλείας
της συσκευής.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό ανατρέξτε στις αναλυτικές
οδηγίες στη συσκευή στο
Κύριο μενού > Βοήθεια > Οδηγίες χρήσης.

1.1 ΦΎΛΑΞΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΎ
• Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση. Αποτελούν σημαντικό μέρος

του Thermomix® TM6 και πρέπει να παραδοθούν μαζί με τη συσκευή, σε
περίπτωση που αυτή δοθεί σε άλλο άτομο.

1.2 ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗΣ
Στις παρούσες οδηγίες χρήσεις χρησιμοποιείται η εξής απεικόνιση:

Κείμενο Παράδειγµα
στοιχείων µενού: Απόβαρο

Κείμενο >
Κείμενο

∆ιαδροµές µενού. Η σειρά των µενού επισηµαίνεται µε το
σύµβολο «>».
Παράδειγµα: Μενού > Ρυθμίσεις

[>32] Αναφορά σε αριθµό σελίδας
Παράδειγµα: Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Τεχνικά χαρακτηριστικά [>12]»
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2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΆ ΣΑΣ
Η μέγιστη δυνατή ασφάλεια είναι το χαρακτηριστικό των προϊόντων της Vorwerk. Η
ασφάλεια του Thermomix® TM6 μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο όταν λαμβάνετε υπόψη
το παρόν κεφάλαιο καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας στα επόμενα κεφάλαια.

2.1 ΚΊΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας λόγω
εισροής νερού!

Όταν μπει νερό στα ηλεκτροφόρα μέρη μπορεί να πάθετε
ηλεκτροπληξία!

• Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.

• Μην τοποθετείτε τη βάση της συσκευής κάτω από τρεχούµενο νερό.

• Μην χύνετε νερό στη βάση της συσκευής.

• Πριν καθαρίσετε τη βάση της συσκευής βγάλτε την από την πρίζα.

• Να καθαρίζετε τη βάση της συσκευής µόνο µε στεγνό ή νωπό ύφασµα.

• Να προσέχετε να µην µπει νερό ή ακαθαρσίες στο περίβληµα της βάσης
της συσκευής.

• Μην χρησιµοποιείτε ποτέ το Thermomix® TM6 σε εξωτερικό χώρο.

• Σε περίπτωση που µπει νερό στη βάση της συσκευής, επικοινωνήστε µε
το τµήµα σέρβις της Vorwerk.

Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας λόγω
ακατάλληλης σύνδεσης
στο ηλεκτρικό δίκτυο!

Τυχόν ακατάλληλα εγκατεστημένη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο
μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

• Λειτουργείτε τη βασική συσκευή µόνο σε σύνδεση που είναι σωστά
εγκατεστηµένη από ειδικό.

Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας λόγω
βλάβης του κυρίως
σώματος ή του
καλωδίου!

Όταν υπάρχει βλάβη στο κυρίως σώμα ή στο καλώδιο μπορεί να
πάθετε ηλεκτροπληξία.

• Να ελέγχετε τακτικά τη βασική συσκευή, το καλώδιο µε το βύσµα, και τα
εξαρτήµατα για τυχόν ζηµιές.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή µε καυτές επιφάνειες
και εξωτερικές πηγές θερµότητας.

• Μη χρησιµοποιείτε ποτέ το Thermomix® TM6 µε κατεστραµµένο καλώδιο.

• Μην χρησιµοποιήσετε τη βασική συσκευή αν πέσει ή υποστεί
οποιαδήποτε ζηµιά.

• Σε περίπτωση ζηµιάς του κυρίως σώµατος ή του καλωδίου θα πρέπει να
στείλετε το Thermomix® TM6 στο κέντρο σέρβις της Vorwerk για έλεγχο,
επισκευή ή ηλεκτρική/µηχανική ρύθµιση.

• Αν έχει υποστεί ζηµιά το καλώδιο του κυρίως σώµατος, η αντικατάστασή
του πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή, το τµήµα σέρβις ή άλλο
κατάλληλα καταρτισµένο άτοµο για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

• Μην προσπαθήσετε σε καµία περίπτωση να επισκευάσετε µόνοι σας το
κυρίως σώµα.

• Μην βάζετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείµενα στα ανοίγµατα που
προβλέπονται για τις ακίδες επαφής του κάδου.
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Κίνδυνος πυρκαγιάς! Αν τοποθετήσετε τη βασική συσκευή σε καυτή επιφάνεια ενδέχεται
να πιάσει φωτιά.

• Μην τοποθετήσετε ποτέ τη βασική συσκευή σε εστία κουζίνας (πλάκα
ψησίµατος, κεραµική εστία, επαγωγική εστία κ.λπ.) ή άλλες θερµές ή
θερµαινόµενες επιφάνειες.

• ∆ιατηρήστε επαρκή απόσταση από καυτές επιφάνειες και εξωτερικές
πηγές θερµότητας.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή µε καυτές επιφάνειες
και εξωτερικές πηγές θερµότητας.

Κίνδυνος πυρκαγιάς! Το Thermomix® TM6 έχει υψηλή κατανάλωση ισχύος. Τυχόν
υποδιαστασιολογημένη σύνδεση δικτύου μπορεί να οδηγήσει σε
πυρκαγιά.

• ∆ώστε βάση στη µέγιστη κατανάλωση ισχύος κατά τη σύνδεση της
βασικής συσκευής.

• Μην χρησιµοποιείτε πολύπριζα ή λοιπό εξοπλισµό µεταξύ της πρίζας και
του Thermomix® TM6.

Κίνδυνος εγκαύματος
από εκτίναξη του
περιεχομένου!

Αν έχει κλείσει εντελώς το άνοιγμα στο καπάκι του κάδου, κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος μπορεί να δημιουργηθεί
υπερπίεση στο εσωτερικό του κάδου. Το καυτό περιεχόμενο μπορεί
να εκτιναχθεί και να σας προκαλέσει έγκαυμα.

• Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το άνοιγµα στο καπάκι του κάδου δεν θα
φράσσεται και δεν θα καλύπτεται από µέσα (π.χ. από το περιεχόµενο του
κάδου) ή από έξω (π.χ. από κάποια πετσέτα) έτσι ώστε να επιτρέπεται
συνεχώς η διαφυγή του ατµού και να µην µπορεί να δηµιουργηθεί
υπερπίεση.

• Μην καλύπτετε ποτέ το άνοιγµα στο καπάκι του κάδου µε αντικείµενα
πέραν των παρεχόµενων αυθεντικών εξαρτηµάτων Thermomix®
(µεζούρα, καλαθάκι, προστατευτικό πιτσιλίσµατος ή Varoma®).

• Να γεµίζετε το καλαθάκι µόνο µέχρι την ένδειξη «max».

• Αν διαπιστώσετε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µαγειρέµατος το
άνοιγµα στο καπάκι του κάδου έχει φράξει, τότε αποσυνδέστε το βύσµα
του κυρίως σώµατος. Μην αγγίξετε τα στοιχεία ελέγχου.

Κίνδυνος εγκαύματος
από έξοδο του
περιεχομένου!

Το καυτό υγρό ή το καυτό περιεχόμενο μπορεί να πιτσιλίσει και να
προκαλέσει έγκαυμα.

• Μην γεµίζετε ποτέ τον κάδο µε ποσότητα µεγαλύτερη από τη µέγιστη
ποσότητα των 2,2 λίτρων (σήµανση «max»).

• Εξασφαλίστε ότι το άνοιγµα στο καπάκι του κάδου δεν φράσσεται από το
περιεχόµενο του κάδου.

• Να χρησιµοποιείτε αποκλειστικά τα παρεχόµενα αυθεντικά εξαρτήµατα
της Thermomix® (µεζούρα, καλαθάκι, προστατευτικό πιτσιλίσµατος ή
Varoma®) για να αποφευχθεί το πιτσίλισµα λαδιού ή άλλων υγρών.

• Να προσέχετε πολύ, ειδικά όταν γεµίζετε τον κάδο µε υγρά.

• Αποµακρύνετε τον γεµάτο κάδο µε προσοχή από τη βάση της συσκευής
για να µην χυθεί ή πιτσιλίσει το περιεχόµενο.
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Κίνδυνος εγκαύματος
από ξεχείλισμα!

Ειδικά σε περίπτωση μεγάλης ποσότητας φαγητού και μαγείρεμα σε
υψηλές θερμοκρασίες (>90 °C) παρά τις οδηγίες της συνταγής,
υπάρχει κίνδυνος να ξεχειλίσει το φαγητό και να βγει από τον κάδο
με αποτέλεσμα να καείτε.

• Να προσέχετε πολύ όταν µαγειρεύετε σε υψηλές θερµοκρασίες.

• Σε περίπτωση που ξεχειλίσει το φαγητό, πατήστε τον επιλογέα για να
απενεργοποιήσετε το Thermomix® TM6.

Κίνδυνος εγκαύματος
από έξοδο καυτού
περιεχομένου!

Σε περίπτωση υπερβολικά υψηλού αριθμού στροφών σε συνδυασμό
με υψηλές θερμοκρασίες το καυτό περιεχόμενο μπορεί να βγει από
τον κάδο και να προκληθεί έγκαυμα.

• Μην χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Turbo για καυτά φαγητά ή υγρά σε
θερµοκρασία πάνω από 60 °C.

• Όταν πρόκειται για καυτά φαγητά να αυξάνετε σταδιακά τον αριθµό των
στροφών.

Κίνδυνος εγκαύματος
από καυτό ατμό!

Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, και ιδίως όταν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Varoma®, δημιουργείται καυτός ατμός, ο οποίος μπορεί να
προκαλέσει έγκαυμα.

• Κρατηθείτε µακριά από τον ατµό.

• Μην πιάνετε τα µαχαίρια κατά την προετοιµασία καυτών τροφίµων και
µην τα καλύπτετε. Βεβαιωθείτε ότι µπορεί να διαφύγει ο ατµός ανάµεσα
στα µαχαίρια και το άνοιγµα στο καπάκι.

• Βεβαιωθείτε ότι αρκετές σχισµές του δίσκου Varoma® και του ρηχού
δίσκου Varoma® δεν καλύπτονται από τρόφιµα, έτσι ώστε να επιτρέπεται
η ανεµπόδιστη διαφυγή του ατµού.

• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος Varoma® έχει τοποθετηθεί σωστά στο καπάκι
του κάδου, ώστε να µην αναποδογυρίσει ή πέσει ο δίσκος Varoma®. Μην
τοποθετείτε ποτέ το Varoma® πάνω στο προστατευτικό πιτσιλίσµατος.

• Όταν αποµακρύνετε το Varoma® από το καπάκι του κάδου για να το
ακουµπήσετε αλλού, το Varoma® πρέπει να είναι πάντα κλεισµένο µε το
καπάκι του.

• Όταν βγάλετε το καπάκι του Varoma®, στρέψτε το µακριά από το
πρόσωπο και το σώµα σας ώστε να αποφύγετε την επαφή µε τον ατµό
που διαφεύγει.

Κίνδυνος εγκαύματος
από καυτό λάδι!

Κατά τη διαδικασία τσιγαρίσματος το λάδι ζεσταίνετε. Αν αναμειχθεί
λάδι με νερό μπορεί να πιτσιλίσει. Μπορεί να καείτε με το καυτό
λάδι.

• Μην βάζετε ποτέ ήδη προθερµασµένο λάδι στον κάδο.

• Μην ζεσταίνεται ποτέ το λάδι χωρίς άλλα υλικά. Αν προσθέσετε
αργότερα τα άλλα υλικά το καυτό λάδι θα πιτσιλίσει πολύ έντονα.

• Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήµατα Thermomix® TM6 είναι στεγνά κατά τη
χρήση.

• Να ακολουθείτε τις οδηγίες τις οθόνης.

• Τοποθετήστε σωστά το προστατευτικό πιτσιλίσµατος στο καπάκι του
κάδου µόλις σας ειδοποιήσει το Thermomix® TM6.

• Βεβαιωθείτε ότι τα χερούλια κλειδώµατος περιβάλλουν το προστατευτικό
πιτσιλίσµατος.
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Κίνδυνος εγκαύματος! Η καραμέλα διατηρεί υψηλή θερμοκρασία τόσο κατά την παρασκευή
της όσο και μετά από αυτή και μπορεί να οδηγήσει σε έγκαυμα.

• Να προσέχετε ιδιαίτερα όταν φτιάχνετε ή επεξεργάζεστε καραµέλα.

Κίνδυνος εγκαύματος
από ακατάλληλο
χειρισμό του καπακιού
του κάδου!

Όταν το καπάκι δεν εφαρμόζει σωστά στον κάδο το καυτό
περιεχόμενο μπορεί να βγει από τον κάδο και να καείτε.

• Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε µε τη βία το καπάκι του κάδου ή το
µηχανισµό κλειδώµατος.

• Να ανοίγετε το καπάκι του κάδου µόνο όταν έχει µηδενιστεί ο αριθµός
των στροφών και όταν έχει ανοίξει ο µηχανισµός κλειδώµατος.

• Να ελέγχετε τακτικά τη στεγάνωση του καπακιού για τυχόν ζηµιές. Σε
περίπτωση ζηµιάς ή αν κάποιο σηµείο δεν είναι στεγανό αλλάξτε αµέσως
καπάκι.

• Χρησιµοποιείτε το Thermomix® TM6 µόνο µε καθαρό καπάκι κάδου. Το
χείλος του κάδου και η φλάντζα πρέπει πάντα να µην έχουν υπολείµµατα
τροφίµων, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή στεγανοποίηση ανάµεσα στο
καπάκι του κάδου και τον κάδο.

Κίνδυνος εγκαύματος
και 
τραυματισμού!

Αν κρέμεται το καλώδιο της βασικής συσκευής μπορεί να τη
μετακινήσετε κατά λάθος. Η βασική συσκευή μπορεί να πέσει και να
καείτε ή να τραυματιστείτε.

• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέµεται από την άκρη του τραπεζιού ή του
πάγκου.

• Μην συνδέετε τη βασική συσκευή σε µπαλαντέζα.

Κίνδυνος τραυματισμού
από ακατάλληλα
εξαρτήματα!

Η χρήση επιπλέον συσκευών, εξαρτημάτων ή αντικειμένων που δεν
συνιστώνται ή πωλούνται από την Vorwerk, καθώς και η χρήση
ελαττωματικών ή μη συμβατών τμημάτων εξαρτημάτων μπορεί να
οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

• Να χρησιµοποιείτε αποκλειστικά τα συνιστώµενα αυθεντικά εξαρτήµατα
της
Vorwerk Thermomix®.

• Μη χρησιµοποιείτε το Thermomix® TM6 σε συνδυασµό µε µέρη ή
εξοπλισµό παλαιότερων µοντέλων.

• Μην τροποποιείτε το Thermomix® TM6 και τα εξαρτήµατά του.

• Μη χρησιµοποιείτε ποτέ το Thermomix® TM6 µε εξάρτηµα που έχει
υποστεί ζηµιά.

Κίνδυνος τραυματισμού
από ακατάλληλη
χρήση!

Αν χρησιμοποιήσετε άλλο αντικείμενο πέραν της παρεχόμενης
σπάτουλας για να ανακατέψετε το περιεχόμενο του κάδου, το
αντικείμενο αυτό μπορεί να έρθει σε επαφή με τα μαχαίρια και να
τραυματιστείτε.

• Να χρησιµοποιείτε µόνο την παρεχόµενη σπάτουλα µε τον δίσκο
προστασίας για το ανακάτεµα.

• Να τοποθετείτε µόνο την επίπεδη πλευρά της σπάτουλας µέσα στον
κάδο.
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Κίνδυνος εγκαύματος
από καυτό φαγητό!

Μπορεί να καείτε από το καυτό φαγητό μέσα στο καλαθάκι.

• Να προσέχετε ιδιαίτερα όταν αποµακρύνετε το καλαθάκι.

• Βεβαιωθείτε ότι η σπάτουλα είναι σταθερά τοποθετηµένη µέσα στο
καλαθάκι, πριν αφαιρέσετε το καλαθάκι.

• Αφαιρέστε τη σπάτουλα αφού αποµακρύνετε το καλαθάκι για να
αποφύγετε το ενδεχόµενο να αναποδογυρίσει το καλαθάκι.

Κίνδυνος τραυματισμού
από πτώση της
συσκευής!

Κατά τη λειτουργία, και ιδίως κατά τη λειτουργία ζυμώματος ή κατά
το κόψιμο υλικών, ενδέχεται να κουνιέται ολόκληρο το Thermomix®
TM6. Το Thermomix® TM6 μπορεί να πέσει και να τραυματιστείτε.

• Τοποθετήστε το Thermomix® TM6 σε καθαρή, σταθερή, επίπεδη
οριζόντια επιφάνεια.

• Φροντίστε να απέχει αρκετά από το άκρο της επιφάνειας εργασίας.

• Το Thermomix® TM6 δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς να το επιβλέπετε.

Κίνδυνος τραυματισμού
από εξαρτήματα που
έχουν υποστεί ζημιά!

Όταν τα εξαρτήματα έρθουν σε επαφή με τα μαχαίρια κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να τραυματιστείτε από τα
θραύσματα και τα αιχμηρά άκρα.

• Να χρησιµοποιείτε τα εξαρτήµατα Thermomix® αποκλειστικά όπως
περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης ή την οθόνη της βασικής συσκευής.

• Αν παρόλα αυτά τα εξαρτήµατα υποστούν ζηµιά από τα µαχαίρια,
πετάξτε το περιεχόµενο του κάδου και επικοινωνήστε µε την
εξυπηρέτηση πελατών για ανταλλακτικά.

Κίνδυνος για την υγεία
από πολλαπλασιασμό
μικροβίων!

Κατά τη διαδικασία Slow-Cooking (αργό μαγείρεμα σε θερμοκρασίες
κάτω των 100 °C), τη ζύμωση (συντήρηση), το μαγείρεμα Sous-Vide
(μαγείρεμα σε κενό σε θερμοκρασίες κάτω των 100 °C) η επεξεργασία
των τροφίμων γίνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Λόγω των χαμηλών
θερμοκρασιών μπορεί να παρατηρηθεί πολλαπλασιασμός μικροβίων.

• Να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής τόσο κατά την προετοιµασία όσο και
κατά την επεξεργασία.

• Να ακολουθείτε επακριβώς τις οδηγίες των συνταγών (θερµοκρασία και
χρόνος).

• Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό θα καταναλωθεί αµέσως µετά την
ολοκλήρωση της προετοιµασίας του µε βάση τη συνταγή ή ότι θα
ακολουθήσει κατάλληλη διαδικασία για τη συντήρησή του.

Κίνδυνος για την υγεία
από εξαρτήματα που
έχουν υποστεί ζημιά!

Το σύνολο των εξαρτημάτων του Thermomix® TM6 έχουν σχεδιαστεί
για συγκεκριμένη χρήση στο Thermomix® TM6 ή σε συνδυασμό με
αυτό και μπορεί να υποστούν ζημιά σε περίπτωση διαφορετικής
χρήσης.

• Μην χρησιµοποιείτε τα εξαρτήµατα για άλλο σκοπό, ειδικά σε υψηλές
θερµοκρασίες.

• Μην χρησιµοποιείτε τη σπάτουλα σε καυτές κατσαρόλες ή τηγάνια.

• Αν παρόλα αυτά υποστεί ζηµιά κάποιο εξάρτηµα, µην το
χρησιµοποιήσετε και αντικαταστήστε το αµέσως.
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Κίνδυνος εγκαύματος
από καυτή επιφάνεια!

Κατά την προετοιμασία καυτού φαγητού θερμαίνεται, επίσης, ο
κάδος και τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα. Ο κίνδυνος εγκαύματος
λόγω καυτής επιφάνειας παραμένει και μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας θέρμανσης.

• Να προσέχετε κατά το χειρισµό του κάδου, των µαχαιριών και των
εξαρτηµάτων, ειδικά κατά τη διάρκεια της ετοιµασίας καυτού φαγητού ή
µετά από αυτήν.

• Να πιάνετε όλα τα εξαρτήµατα αποκλειστικά από τις προβλεπόµενες για
τον σκοπό αυτό λαβές και επιφάνειες.

• Αφήστε τον κάδο και τα µαχαίρια να κρυώσουν αρκετά πριν
αποσυνδέσετε τον κάδο και αποµακρύνετε τα µαχαίρια.

Κίνδυνος τραυματισμού
από κόψιμο!

Οι λεπίδες των μαχαιριών είναι κοφτερές και μπορεί να
τραυματιστείτε.

• Να χειρίζεστε τα µαχαίρια µε προσοχή.

• Μην πιάνετε ποτέ τα µαχαίρια από τις λεπίδες τους.

• Να προσέχετε να µη σας πέσουν τα µαχαίρια την ώρα που τα βγάζετε.

• Μη βάζετε το χέρι σας µέσα στον κάδο.

• Φροντίστε τα µέρη του σώµατος και τα µαλλιά σας να µην πλησιάζουν τα
µαχαίρια.

Κίνδυνος τραυματισμού
από παγίδευση!

Κάποιο μέλος σας μπορεί να πιαστεί στα χερούλια κλειδώματος της
βασικής συσκευής ή κάτω από το καπάκι του κάδου.

• Αποφύγετε την επαφή µε κινούµενα µέρη.

• Κρατήστε τα µαλλιά και ρούχα σας µακριά από κινούµενα µέρη.

• Μην αγγίζετε τα χερούλια κλειδώµατος ή το καπάκι του κάδου κατά το
άνοιγµα ή το κλείσιµο του µηχανισµού κλειδώµατος.

Βλάβες για την υγεία
από υπολείμματα
προϊόντων!

Ανάλογα με το προϊόν, ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα στα
μέρη του Thermomix® TM6 τα οποία να μην είναι κατάλληλα για
κατανάλωση. Τυχόν υπολείμματα προϊόντων θέτουν σε κίνδυνο την
υγεία σας.

• Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε προσεκτικά όλα τα µέρη και τα
εξαρτήµατα της συσκευής, τα οποία έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα.

Υλικές ζημιές λόγω
ατμού!

Αν τοποθετήσετε το Thermomix® TM6 κάτω από έπιπλα (ράφια,
κρεμαστά ντουλάπια κ.λπ.) ενδέχεται να υποστούν ζημιά λόγω του
ατμού που διαφεύγει.

• Τοποθετήστε το Thermomix® TM6 σε επαρκή απόσταση από τα
αντικείµενα που βρίσκονται από πάνω ή δίπλα της.

• Συνυπολογίστε το ύψος του Varoma®.

Ζημιές της συσκευής
από ακατάλληλη
σύνδεση στο ηλεκτρικό
δίκτυο!

Σε περίπτωση που το κυρίως σώμα συνδεθεί σε ακατάλληλη σύνδεση
δικτύου θα υποστεί ζημιά.

• Χρησιµοποιείτε το Thermomix® TM6 µόνο µε την τάση εναλλασσόµενου
ρεύµατος και τη συχνότητα που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων.
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Κίνδυνος ζημιάς λόγω
ακατάλληλης χρήσης
της λειτουργίας
Varoma®!

Σε περίπτωση ανεπαρκούς ποσότητας νερού στον κάδο ενδέχεται να
προκληθούν ζημιές στο Thermomix® TM6.

• Φροντίστε να υπάρχει αρκετό νερό στον κάδο. Το Thermomix® TM6
ατµοποιεί περίπου 250 ml νερού ανά 15 λεπτά.

• Συµπληρώστε νερό κατά περίπτωση και ειδικά εάν αυξήσετε εκ των
υστέρων το χρόνο µαγειρέµατος στον ατµό.

Βλάβη της συσκευής
από ακατάλληλο
καθαρισμό και μη
τήρηση των υποδείξεων
σε μαγείρεμα μεγάλης
διάρκειας!

Όταν ο κάδος και τα μαχαίρια εκτίθενται για πολύ ώρα σε νερό, άλλα
υγρά ή υπολείμματα τροφίμων ενδέχεται να υποστούν ζημιά.

• Να καθαρίζετε τα µέρη της συσκευής πάντα αµέσως µετά τη χρήση.

• Μην αφήνετε ειδικά τα µαχαίρια για πολύ ώρα στο νερό καθώς ενδέχεται
να παλιώσει πιο γρήγορα το σύστηµα στεγάνωσης της βάσης των
µαχαιριών.

• Εξαιτίας των διαφορετικών ποιοτήτων νερού µπορεί κατά το µαγείρεµα
µεγάλης διάρκειας (Slow-Cooking, µαγείρεµα sous vide, ζύµωµα) να
εµφανιστεί σκουριά στον κάδο. Γι' αυτό, τηρείτε τις υποδείξεις για την
προσθήκη ειδικών υλικών (π.χ. κιτρικό οξύ) στο νερό µαγειρέµατος.

Διάβρωση στο
εσωτερικό της βασικής
συσκευής!

Σε περίπτωση που ο κάδος, και ειδικά οι ακίδες επαφής στο κάτω
μέρος, έχει ακόμα υγρασία από τον καθαρισμό κατά τη στιγμή της
τοποθέτησή του μπορεί να δημιουργηθεί σκουριά στο εσωτερικό της
βασικής συσκευής.

• Αφήστε τον κάδο να στεγνώσει καλά πριν τον τοποθετήσετε στη βασική
συσκευή.

Υλικές ζημιές από
ακατάλληλη εισαγωγή
των μαχαιριών!

Αν δεν έχουν εγκατασταθούν ή ασφαλιστούν σωστά τα μαχαίρια ή αν
έχει υποστεί φθορά το λαστιχάκι στεγάνωσης μπορεί να περάσει
υγρό στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί ζημιά στη βάση
της συσκευής.

• Βεβαιωθείτε ότι το λαστιχάκι στεγάνωσης των µαχαιριών έχει εφαρµόσει
καλά στη βάση των µαχαιριών.

• Βεβαιωθείτε ότι το λαστιχάκι στεγάνωσης δεν έχει υποστεί φθορά.

• Βεβαιωθείτε ότι τα µαχαίρια έχουν τοποθετηθεί και ασφαλιστεί
κατάλληλα πριν γεµίσετε τον κάδο.

• Σε περίπτωση που διαφύγει υγρό ή αν περάσει υγρό στο περίβληµα της
βάσης της συσκευής βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε
µε το κέντρο σέρβις.

Υλικές ζημιές από
ακατάλληλη χρήση!

Αν κατά τη λειτουργία το χτυπητήρι έρθει σε επαφή με τα μαχαίρια ή
άλλο εξάρτημα, τότε μπορεί να σπάσει.

• Βεβαιωθείτε ότι το χτυπητήρι έχει τοποθετηθεί σωστά επάνω στα
µαχαίρια πριν επιλέξετε ταχύτητα.

• Μην υπερβείτε σε καµία περίπτωση την ταχύτητα 4.

• Μην χρησιµοποιείτε τη σπάτουλα όταν έχει τοποθετηθεί το χτυπητήρι.

• Μην προσθέσετε τρόφιµα που µπορούν να φράξουν ή να καταστρέψουν
το χτυπητήρι.
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2.2 ΜΟΡΦΉ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΊΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Στις παρούσες οδηγίες χρήσης, οι υποδείξεις ασφαλείας επισημαίνονται με σύμβολα
ασφαλείας και προειδοποιητικές λέξεις. Το σύμβολο και η προειδοποιητική λέξη
αποτελούν μια ένδειξη όσον αφορά το μέγεθος του κινδύνου.

Μορφή των υποδείξεων
ασφαλείας

Οι υποδείξεις ασφαλείας που παρουσιάζονται πριν από κάθε χειρισμό επισημαίνονται
ως εξής:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Είδος και πηγή του κινδύνου

Επεξήγηση σχετικά με το είδος και την πηγή του
κινδύνου / των συνεπειών

• Προληπτικά µέτρα για την αποφυγή του κινδύνου

ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΛΈΞΕΩΝ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα
οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό.

ΠΡΟΣΟΧΗ Επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα
οδηγήσει σε ελαφρύ τραυµατισµό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα
οδηγήσει σε υλικές ζηµιές.

ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΌΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Προειδοποίηση µε ένδειξη της σοβαρότητας του κινδύνου

Υπόδειξη για υλικές ζηµιές

2.3 ΕΥΘΎΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ
Λάβετε υπόψη τα εξής για να επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Thermomix®
TM6:

1. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης και τα συνοδευτικά έγγραφα.

2. Φυλάξτε τις οδηγίες κοντά στο Thermomix® TM6.

3. Αντιμετωπίστε αμέσως τυχόν ζημιές στο Thermomix® TM6. Απευθυνθείτε σχετικά
στην ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ [} 221].
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3 ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ
Το Thermomix® TM6 έχει κατασκευαστεί και ελεγχθεί με βάση την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας και τους αναγνωρισμένους κανονισμούς ασφαλείας. Να χρησιμοποιείτε
το Thermomix® TM6 αποκλειστικά με τον σωστό τρόπο και για την προβλεπόμενη
χρήση, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι για τον εαυτό σας και για τρίτους αλλά και
υλικές ζημιές του Thermomix® TM6 και λοιπών αντικειμένων.

Το Thermomix® TM6 είναι μια κουζινομηχανή που προορίζεται μια οικιακή ή
παρεμφερή χρήση.

Το Thermomix® TM6 προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Η χρήση του
από παιδιά, με ή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων, δεν επιτρέπεται. Τα παιδιά πρέπει δεν
πρέπει ποτέ να πλησιάζουν συσκευές που βρίσκονται σε λειτουργία, αλλά και
συνδέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Προειδοποιήστε τα παιδιά και ενημερώστε τα σχετικά με την πιθανότητα δημιουργίας
υψηλής θερμοκρασίας και ατμών και την πιθανή παρουσία καυτού νερού
συμπυκνωμάτων και καυτών επιφανειών.

Σε περίπτωση που το Thermomix® TM6 χρησιμοποιηθεί κοντά σε παιδιά είναι
απαραίτητο να τα προσέχετε πολύ.

Το Thermomix® TM6 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ποτέ από παιδιά ως παιχνίδι.

Το Thermomix® TM6 επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες
φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο αν
υπάρχει επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Thermomix® TM6
και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχει.

Δεν επιτρέπεται χρήση πέραν της προβλεπόμενης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη
για ζημιές που θα προκύψουν από τέτοια χρήση. Σε περίπτωση τεχνικών μετατροπών
της συσκευής παύει να ισχύει η εγγύηση / η υπαιτιότητα για υλικές ζημιές.

Κατή την εκτέλεση εργασιών στο Thermomix® TM6 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το
σχετικό υλικό καθώς οι υποδείξεις της οθόνης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για
ζημιές που θα προκύψουν από ακατάλληλους χειρισμούς.
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4 ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ

4.1 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΈΩΝ
Ελέγξτε αν έχουν παραδοθεί όλα τα τμήματα και εάν είναι σε καλή κατάσταση.

Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται:

1 Βάση συσκευής Thermomix® TM6 9 Καλαθάκι µε καπάκι (σταθερά τοποθετηµένο)

2 Βάση κάδου 10 ∆ίσκος Varoma®

3 Ακίδες επαφής 11 Ρηχός δίσκος Varoma®

4 Κάδος 12 Καπάκι Varoma®

5 Μαχαίρια µαζί µε το λαστιχάκι στεγάνωσης 13 Σπάτουλα

6 Καπάκι κάδου 14 Εξάρτηµα ανάδευσης (χτυπητήρι)

7 Μεζούρα Οδηγίες χρήσης και 
βιβλίο µαγειρικής (προαιρετικά)8 Προστατευτικό πιτσιλίσµατος

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εξαρτημάτων θα βρείτε στο
Thermomix® TM6 στο 
Μενού > Βοήθεια > Οδηγίες χρήσης.
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4.2 ΕΠΙΛΟΓΉ ΘΈΣΗΣ
• Επιλέξτε μια μόνιμη θέση στην κουζίνα σας για το Thermomix® TM6 για να

μπορείτε να το χρησιμοποιείτε με άνεση.

Κατά την επιλογή της θέσης, δώστε βάση στα εξής:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Αν τοποθετήσετε τη βασική συσκευή σε καυτή
επιφάνεια ενδέχεται να πιάσει φωτιά.

• Μην τοποθετήσετε ποτέ τη βασική συσκευή σε εστία
κουζίνας (πλάκα ψησίµατος, κεραµική εστία, επαγωγική
εστία κ.λπ.) ή άλλες θερµές ή θερµαινόµενες επιφάνειες.

• ∆ιατηρήστε επαρκή απόσταση από καυτές επιφάνειες και
εξωτερικές πηγές θερµότητας.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή µε
καυτές επιφάνειες και εξωτερικές πηγές θερµότητας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ακατάλληλης
σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο!

Τυχόν ακατάλληλα εγκατεστημένη σύνδεση στο
ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

• Λειτουργείτε τη βασική συσκευή µόνο σε σύνδεση που είναι
σωστά εγκατεστηµένη από ειδικό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της
συσκευής!

Κατά τη λειτουργία, και ιδίως κατά τη λειτουργία
ζυμώματος ή κατά το κόψιμο υλικών, ενδέχεται να
κουνιέται ολόκληρο το Thermomix® TM6. Το
Thermomix® TM6 μπορεί να πέσει και να τραυματιστείτε.

• Τοποθετήστε το Thermomix® TM6 σε καθαρή, σταθερή,
επίπεδη οριζόντια επιφάνεια.

• Φροντίστε να απέχει αρκετά από το άκρο της επιφάνειας
εργασίας.

• Το Thermomix® TM6 δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς να το
επιβλέπετε.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ζημιές της συσκευής από ακατάλληλη
σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο!

Σε περίπτωση που το κυρίως σώμα συνδεθεί σε
ακατάλληλη σύνδεση δικτύου θα υποστεί ζημιά.

• Χρησιµοποιείτε το Thermomix® TM6 µόνο µε την τάση
εναλλασσόµενου ρεύµατος και τη συχνότητα που
αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υλικές ζημιές λόγω ατμού!

Αν τοποθετήσετε το Thermomix® TM6 κάτω από έπιπλα
(ράφια, κρεμαστά ντουλάπια κ.λπ.) ενδέχεται να
υποστούν ζημιά λόγω του ατμού που διαφεύγει.

• Τοποθετήστε το Thermomix® TM6 σε επαρκή απόσταση
από τα αντικείµενα που βρίσκονται από πάνω ή δίπλα της.

• Συνυπολογίστε το ύψος του Varoma®.

1. Τοποθετήστε το Thermomix® TM6 σε καθαρή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια
ώστε να μην μπορεί να γλιστρήσει.

2. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν ακαθαρσίες (π.χ. πιτσιλιές λαδιού κ.λπ.) δεν μπορούν να
φτάσουν στην οπή εξαερισμού στο πίσω μέρος του κυρίως σώματος.

3. Απομακρύνετε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη και τα χερούλια
κλειδώματος.

4. Τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας έξω από το Thermomix® TM6 και συνδέστε το
Thermomix® TM6 σε ηλεκτρικό δίκτυο.

5. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τι μήκος θέλετε να έχει το καλώδιο (ως 1 m). Αν
δεν σας είναι απαραίτητο το συνολικό μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας, το
υπόλοιπο θα παραμείνει στο εσωτερικό του Thermomix® TM6.

6. Μην τοποθετήσετε το κυρίως σώμα επάνω στο καλώδιο, καθώς αυτό θα μειώσει την
ευστάθεια τουThermomix® TM6 και τη λειτουργία της ζυγαριάς.

4.3 ΠΡΏΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ
Το Thermomix® TM6 παραδίδεται σε κατάσταση αποστολής με ασφάλεια μεταφοράς.

• Πατήστε τον επιλογέα για να ενεργοποιήσετε το Thermomix® TM6.

ð Η ασφάλεια μεταφοράς θα ανοίξει αυτόματα.

Κατά την πρώτη ενεργοποίησή του, το Thermomix® TM6 θα σας καθοδηγήσει
αυτόματα για να εκτελέσετε τις βασικές ρυθμίσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες τις οθόνης.

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο μέλλον.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ρυθμίσεων θα βρείτε μετά την
ενεργοποίηση στο 
Κύριο μενού > Βοήθεια > Οδηγίες χρήσης > Ρυθμίσεις.
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4.4 ΠΡΏΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε ένα Thermomix® TM6 εξοικειωθείτε
αρχικά με τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βλάβες για την υγεία από υπολείμματα
προϊόντων!

Ανάλογα με το προϊόν, ενδέχεται να υπάρχουν
υπολείμματα στα μέρη του Thermomix® TM6 τα οποία
να μην είναι κατάλληλα για κατανάλωση. Τυχόν
υπολείμματα προϊόντων θέτουν σε κίνδυνο την υγεία
σας.

• Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε προσεκτικά όλα τα
µέρη και τα εξαρτήµατα της συσκευής, τα οποία έρχονται
σε επαφή µε τρόφιµα.

Για τον πρώτο καθαρισμό κάντε τα εξής:

1. Αποσυναρμολογήστε τον κάδο, βλ. κεφάλαιο Αποσυναρµολόγηση κάδου
[} 213]

2. Πλύνετε όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων (εκτός
από το κυρίως σώμα).

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό θα βρείτε στις οδηγίες χρήστη του
Thermomix® TM6 στο 
Βοήθεια > Οδηγίες χρήσης > Καθαρισμός.

4.4.1 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΆΔΟΥ

Για να καθαρίσετε σε βάθος τον κάδο και τα μαχαίρια πρέπει να αποσυναρμολογήσετε
τον κάδο.

Για το σκοπό αυτό κάντε τα εξής:

1. Κρατήστε τον κάδο με το άνοιγμα προς τα επάνω.

2. Στρέψτε τον κάδο περίπου 30° δεξιόστροφα και τραβήξτε τη βάση του κάδου προς
τα κάτω για να την αφαιρέσετε.
Τα μαχαίρια παραμένουν αρχικά στον κάδο.

3. Πιάστε προσεκτικά τα μαχαίρια επάνω από τις λεπίδες και βγάλτε τα μαζί με το
λαστιχάκι στεγάνωσης από τον κάδο.
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5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Thermomix®
TM6 ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση [} 214]

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες λειτουργίας ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης του Thermomix® TM6 στο 
Κύριο μενού > Βοήθεια > Οδηγίες χρήσης > Χειρισμός.

5.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ THERMOMIX® TM6

• Πιέστε τον επιλογέα.
ð Το Thermomix® TM6 ενεργοποιείται και εμφανίζεται η προκαθορισμένη αρχική

σελίδα.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ THERMOMIX® TM6

1. Πιέστε τον επιλογέα για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα
απενεργοποίησης του Thermomix® TM6 στην οθόνη.

2. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα μπορείτε να σταματήσετε να πιέζετε τον επιλογέα.

3. Μετά την απενεργοποίηση βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα, όταν το Thermomix®
TM6 δεν είναι σε χρήση.

Σημείωση Όταν δεν χρησιμοποιείται, το Thermomix® TM6 απενεργοποιείται αυτόματα μετά από
15 λεπτά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα
εμφανίζεται ένα μήνυμα, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να διακόψετε την αυτόματη
διαδικασία απενεργοποίησης.

5.2 ΒΟΉΘΕΙΑ
• Πατήστε Βοήθεια στο κύριο μενού του Thermomix® TM6.

Μπορείτε να μπείτε στα εξής υπομενού:

> Υποδείξεις ασφαλείας (παρουσιάζονται οι γενικές υποδείξεις ασφαλείας)

> Επικοινωνία (παρουσιάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας της εξυπηρέτησης
πελατών της Vorwerk)

> Οδηγίες χρήσης (ανοίγουν οι οδηγίες χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή)

Εμφάνιση άλλης
εξυπηρέτησης πελατών

Εάν θέλετε να εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας της εξυπηρέτησης πελατών άλλης
χώρας, τότε κάντε τα εξής:

1. Πατήστε Επικοινωνία > Παγκόσμιος κατάλογος στοιχείων
επικοινωνίας.

ð Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος χωρών.

2. Επιλέξτε τη χώρα για την οποία θέλετε να εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας.
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6 ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
Για να βρείτε το μενού Ρυθμίσεις μεταβείτε στο Κύριο μενού > Ρυθμίσεις.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες ρυθμίσεων ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
στη συσκευή στο Κύριο μενού > Βοήθεια > Οδηγίες
χρήσης > Ρυθμίσεις.
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7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Διάβρωση στο εσωτερικό της βασικής
συσκευής!

Σε περίπτωση που ο κάδος, και ειδικά οι ακίδες επαφής
στο κάτω μέρος, έχει ακόμα υγρασία από τον καθαρισμό
κατά τη στιγμή της τοποθέτησή του μπορεί να
δημιουργηθεί σκουριά στο εσωτερικό της βασικής
συσκευής.

• Αφήστε τον κάδο να στεγνώσει καλά πριν τον
τοποθετήσετε στη βασική συσκευή.

7.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ
Σημειώσεις Τα μεμονωμένα μέρη (εκτός από το κυρίως σώμα) μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο

πιάτων. Τα πλαστικά μέρη, και ειδικά το καπάκι του κάδου, πρέπει να τοποθετούνται
χαλαρά στο επάνω συρτάρι του πλυντηρίου για να αποφευχθεί η παραμόρφωση από την
επίδραση της θερμοκρασίας και την πίεση από τα αντικείμενα που βρίσκονται από
επάνω.

Ορισμένα πλαστικά μέρη ενδέχεται να αποχρωματιστούν. Τυχόν αποχρωματισμός δεν
έχει επιδράσεις στην υγεία σας αλλά ούτε και στη λειτουργικότητα των εν λόγω
τμημάτων.

• Να καθαρίζετε σχολαστικά μετά από κάθε χρήση όλα τα τμήματα του
Thermomix® TM6 που χρησιμοποιήσατε.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες καθαρισμού και τα προγράμματα
καθαρισμού ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Thermomix® TM6 στο Κύριο
μενού > Βοήθεια > Οδηγίες χρήσης.
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7.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΒΆΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω εισροής
νερού!

Όταν μπει νερό στα ηλεκτροφόρα μέρη μπορεί να
πάθετε ηλεκτροπληξία!

• Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση της συσκευής σε νερό ή άλλα
υγρά.

• Μην τοποθετείτε τη βάση της συσκευής κάτω από
τρεχούµενο νερό.

• Μην χύνετε νερό στη βάση της συσκευής.

• Πριν καθαρίσετε τη βάση της συσκευής βγάλτε την από την
πρίζα.

• Να καθαρίζετε τη βάση της συσκευής µόνο µε στεγνό ή
νωπό ύφασµα.

• Να προσέχετε να µην µπει νερό ή ακαθαρσίες στο
περίβληµα της βάσης της συσκευής.

• Μην χρησιµοποιείτε ποτέ το Thermomix® TM6 σε εξωτερικό
χώρο.

• Σε περίπτωση που µπει νερό στη βάση της συσκευής,
επικοινωνήστε µε το τµήµα σέρβις της Vorwerk.

1. Πριν καθαρίσετε τη βάση της συσκευής βγάλτε την από την πρίζα.

2. Σκουπίστε τη βάση με νωπό πανί και ήπιο καθαριστικό.

3. Να προσέχετε να μην χρησιμοποιήσετε υπερβολικά πολύ νερό, ώστε να μην
εισχωρήσει υγρασία στο εσωτερικό της βάσης.

7.3 ΤΑΚΤΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Η τακτική συντήρηση αυξάνει τη διάρκεια ζωής του Thermomix® TM6.

1. Να ελέγχετε το Thermomix® TM6 σας και τα εξαρτήματά του
(συμπεριλαμβανομένου του κάδου, του καλωδίου και του λάστιχου στεγάνωσης στο
καπάκι του κάδου) για τυχόν ζημιές.

2. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το Thermomix® TM6 σας με εξάρτημα που έχει υποστεί
ζημιά.

3. Να ελέγχετε τακτικά αν οι οπές εξαερισμού στο πίσω και το κάτω μέρος του
Thermomix® TM6 είναι ελεύθερες, ώστε να αποφευχθεί τυχόν βλάβη του
Thermomix® TM6.

4. Να βγάζετε το Thermomix® TM6 από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

5. Για τον καλύτερο αερισμό του Thermomix® TM6 μην φράσσετε το άνοιγμα στο
καπάκι του κάδου, όταν δεν χρησιμοποιείτε το Thermomix® TM6.

7.3.1 ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΏΝ

Τα μαχαίρια παρουσιάζουν φθορά λόγω της συχνής χρήσης του Thermomix® TM6 για
τον τεμαχισμό σκληρών τροφίμων. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει συνοπτικές
πληροφορίες όσον αφορά το πότε προτείνεται η αντικατάσταση των μαχαιριών.
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Χρήση
μαχαιριών

Παράδειγμα χρήσης Αντικατάσταση 
μαχαιριών μετά από

Έντονη Θρυµµατίζω πάγο, αλέθω δηµητριακά κ.λπ. κάθε µέρα. ½ χρόνο

Μέτρια Θρυµµατίζω πάγο, αλέθω δηµητριακά κ.λπ. µία φορά την
εβδοµάδα.

2 χρόνια

Χαµηλή ∆εν θρυµµατίζω ποτέ πάγο και δεν αλέθω δηµητριακά. 4 χρόνια

Για την παραγγελία νέων μαχαιριών απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο του Thermomix®
ή την ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ [} 221] της Vorwerk.
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8 ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΒΛΑΒΏΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω βλάβης του
κυρίως σώματος ή του καλωδίου!

Όταν υπάρχει βλάβη στο κυρίως σώμα ή στο καλώδιο
μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.

• Να ελέγχετε τακτικά τη βασική συσκευή, το καλώδιο µε το
βύσµα, και τα εξαρτήµατα για τυχόν ζηµιές.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή µε
καυτές επιφάνειες και εξωτερικές πηγές θερµότητας.

• Μη χρησιµοποιείτε ποτέ το Thermomix® TM6 µε
κατεστραµµένο καλώδιο.

• Μην χρησιµοποιήσετε τη βασική συσκευή αν πέσει ή
υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά.

• Σε περίπτωση ζηµιάς του κυρίως σώµατος ή του καλωδίου
θα πρέπει να στείλετε το Thermomix® TM6 στο κέντρο
σέρβις της Vorwerk για έλεγχο, επισκευή ή ηλεκτρική/
µηχανική ρύθµιση.

• Αν έχει υποστεί ζηµιά το καλώδιο του κυρίως σώµατος, η
αντικατάστασή του πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή,
το τµήµα σέρβις ή άλλο κατάλληλα καταρτισµένο άτοµο για
να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

• Μην προσπαθήσετε σε καµία περίπτωση να επισκευάσετε
µόνοι σας το κυρίως σώµα.

• Μην βάζετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείµενα στα
ανοίγµατα που προβλέπονται για τις ακίδες επαφής του
κάδου.

Βλάβη: Πιθανή αιτία και αποκατάσταση:

Πέρασε υγρό στο τµήµα κάτω από τον
κάδο.

– Αποσυνδέστε αµέσως το βύσµα.

– Αποµακρύνετε µε µια πετσέτα το περιττό υγρό από την περιοχή
κάτω από τον κάδο.

– Μην µετακινήσετε και µη γείρετε το κυρίως σώµα για να µην
περάσει υγρό σε ευαίσθητα µέρη στο εσωτερικό του κυρίως
σώµατος.

– Μην προσπαθήσετε να αποσυναρµολογήσετε τη συσκευή. ∆εν
περιέχει τµήµατα τα οποία να προορίζονται για συντήρηση από
εσάς.

– Μην ενεργοποιήσετε το Thermomix® TM6, αν δεν µπορείτε να
αποκλείσετε το ενδεχόµενο να πέρασε υγρό στο εσωτερικό του
κυρίως σώµατος. Αντ’ αυτού, επικοινωνήστε µε την ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΩΝ [} 221].

Το Thermomix® TM6 δεν µπορεί να
απενεργοποιηθεί.

Είναι πιθανό το κυρίως σώµα να µην έχει συνδεθεί σωστά.

– Ελέγξτε εάν το καλώδιο έχει εισαχθεί σωστά στην πρίζα.

Ο κάδος δεν µπορεί να τοποθετηθεί
στο κυρίως σώµα του Thermomix®
TM6.

Είναι πιθανό ο κάδος να µην έχει συναρµολογηθεί σωστά.

– Ελέγξτε ότι η βάση του κάδου έχει ασφαλίσει σωστά.
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Το Thermomix® TM6 δεν θερµαίνεται. Ενδεχοµένως να µην έχει ρυθµιστεί σωστά ο χρόνος θέρµανσης.

– Ελέγξτε εάν έχετε ρυθµίσει χρόνο στον κύκλο επιλογής της
ένδειξης χρόνου.

Ενδεχοµένως να µην έχει επιλεγεί θερµοκρασία:

– Ελέγξτε εάν έχετε ρυθµίσει τη θερµοκρασία.

Το Thermomix® TM6 σταµατά κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας.

∆ιακόπηκε η λειτουργία του µοτέρ.

– Αποµακρύνετε τον κάδο από το κυρίως σώµα.

– Μειώστε το περιεχόµενο το κάδου ή/και προσθέστε λίγο υγρό.

– Περιµένετε περίπου 5 λεπτά (χρόνος µείωσης θερµοκρασίας).

– Επανασυνδέστε τον κάδο.

– Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισµού στο πίσω µέρος της βάσης της
συσκευής δεν είναι καλυµµένες.

– Ενεργοποιήστε ξανά το κυρίως σώµα χρησιµοποιώντας τον
επιλογέα.

Επικοινωνήστε µε την ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ [} 221] αν συνεχίζει
να εµφανίζεται το µήνυµα του συστήµατος ακόµα και αφού περάσει ο
χρόνος µείωσης της θερµοκρασίας.

Το Thermomix® TM6 δεν ζυγίζει
σωστά.

Ενδεχοµένως το Thermomix® TM6 να έχει τοποθετηθεί λανθασµένα.

– Βεβαιωθείτε ότι δεν ακουµπά κανένα αντικείµενο στο κυρίως σώµα.

– Προσέξτε ώστε το καλώδιο να µην είναι τεντωµένο.

– Βεβαιωθείτε ότι το Thermomix® TM6 στέκεται σε µια επίπεδη,
καθαρή και αντιολισθητική επιφάνεια.

– Μην αγγίζεται το Thermomix® TM6 καθ' όλη τη διάρκεια του
ζυγίσµατος.

∆ιακόπτεται η λειτουργία του
Thermomix® TM6 σε βασικές
λειτουργίες µαγειρέµατος.

Ενδεχοµένως να έχουν τοποθετηθεί λανθασµένα υλικά στον κάδο.

– Αποµακρύνετε τον κάδο από τη βάση και αδειάστε τον.

– Τοποθετήστε ξανά τον κάδο στη βάση.

– Ξεκινήστε εκ νέου τη διαδικασία µαγειρέµατος.

Το Thermomix® TM6 δεν συνδέεται
στο δίκτυο WLAN.

Ενδεχοµένως δεν υπάρχει διαθέσιµο δίκτυο.

– Ελέγξτε το δίκτυο WLAN.

Ενδεχοµένως να έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία WLAN.

– ∆ηµιουργήστε ένα δίκτυο, βλ.
Κύριο μενού > Βοήθεια > Οδηγίες χρήσης > Ρυθμίσεις
> Δημιουργία WLAN.

Αν δεν είναι δυνατή η δηµιουργία δικτύου, επικοινωνήστε µε την
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ [} 221].
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9 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Για πληροφορίες σχετικά με το κέντρο επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνήστε με
τον ντιπρόσωπο της Thermomix® που σας εξυπηρετεί, τον επίσημο διανομέα της
Vorwerk στη χώρα σας, ή επισκεφθείτε το www.thermomix.vorwerk.com.

VORWERK INTERNATIONAL STRECKER & CO.

Verenastr. 39, CH-8832 Wollerau

Τηλέφωνο +41 (0) 44 786 0111, www.vorwerk.com

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG

Blombacher Bach 3

42270 Wuppertal

Γερμανία

www.vorwerk-elektrowerke.de

el
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10 ΕΓΓΥΗΣΗ
Εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, να αναφέρετε τη σύμβαση αγοράς σας.

Το Thermomix® TM6 πρέπει να επισκευάζεται μόνο από την υπηρεσία σέρβις
πελατών της Vorwerk Thermomix® ή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής της
Vorwerk.

Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το Thermomix® TM6
ή πρωτότυπα ανταλλακτικά της Vorwerk Thermomix®. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το
Thermomix® TM6 σε συνδυασμό με εξαρτήματα ή εξοπλισμό που δεν παρέχεται από
τη Vorwerk Thermomix® για το Thermomix® TM6.

Διαφορετικά ακυρώνεται η εγγύηση και το δικαίωμα αποζημίωσής σας για τυχόν
ελαττώματα του προϊόντος.

11 ΑΠΌΡΡΙΨΗ
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Μπορείτε να επιστρέφετε τις
παλιές ηλεκτρονικές συσκευές στα δημοτικά σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιστρέφετε τις παλιές ηλεκτρονικές συσκευές στο κοντινό
σας Κατάστημα Vorwerk.

Αριθμός εγγραφής:

ΑΗΗΕ Αρ. εγγρ. DE 86265910
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12 ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Σύμβολα ασφαλείας/
Πιστοποιήσεις/
Συμμόρφωση

Μοτέρ Μοτέρ µαγνητικής αντίστασης χωρίς συντήρηση, ονοµαστικής ισχύος 500
W. 
Ρύθµιση στροφών χωρίς βαθµίδες από 100 ως 10700 στροφές/λεπτό 
(Απαλή ανάµειξη: 40 στροφές/λεπτό).
Ειδική ταχύτητα (διακεκοµµένη λειτουργία) για τη λειτουργία "Ζύµωµα". 
Ηλεκτρονική προστασία µοτέρ έναντι υπερφόρτισης.

Θέρμανση Κατανάλωση 1000 W.
Με προστασία υπερθέρµανσης.

Ενσωματωμένη ζυγαριά Εύρος λειτουργίας από 1 ως 3000 g
Εύρος λειτουργίας από -1 ως -3000 g

Περίβλημα Πλαστικό υψηλής ποιότητας.

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

Τιμές σύνδεσης Μόνο για εναλλασσόµενο ρεύµα 220-240 V 50/60 Hz (TM6-1).
Μέγιστη κατανάλωση 1500 W.
Μήκος καλωδίου 1 m, προσαρµόσιµο.

Κατανάλωση σε κατάσταση
αναμονής

0 W

Στοιχεία συνδεσιμότητας 2,4 GHz: IEEE Std 802.11b/g/n™

5 GHz: IEEE Std 802.11n/a/ac™

Προδιαγραφές Bluetooth® Έκδοση 4.2

Προδιαγραφές Bluetooth® Low Energy Έκδοση 4.2

Συμμόρφωση Με την παρούσα η Vorwerk δηλώνει ότι ο τύπος του συστήµατος
ραδιοεπικοινωνίας του Thermomix® TM6-1/TM6-4 ανταποκρίνεται στην
οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείµενο της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην
παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση:

www.vorwerk.com

Διαστάσεις βάσης συσκευής 34,10 εκ. x 32,60 εκ. x 32,60 εκ. (ύψος x πλάτος x βάθος)

Διαστάσεις Varoma® 13,10 εκ. x 38,30 εκ. x 27,50 εκ. (ύψος x πλάτος x βάθος)

Βάρος βάσης συσκευής 7,95 κιλά
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