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Obrázek 1: 
 
 
 
Části 
1 základna (řídící jednotka) 
2 nádrž na vodu 
3 víčko nádrže na vodu 
4 pojistný koružek 
5 těsnící kroužek 
6 čepel 
7 nádoba 900ml 
8 sítko 
9 napařovací koš 
10 víko 
11 odměrka 500ml 
12 izolační víko 
13 víko 
14 špachtle 
15 kleště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2: Ovládací panel  
     Tlačítko On/Off 

 Prodloužení času 

 Zkrácení času 

 Tlačítko Start/Pauza 

 Funkce Pára 

 Funkce Mixování 

 Funkce Sterilizování 

 Funkce Ohřev  

Funkce Udržení teploty 

Funkce Odvápnění 
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Děkujeme, že jste si zakoupili B-Digital Baby Processor. Jsme přesvědčeni, že budete s 
naším produktem spokojeni. Dříve než jej použijete, důkladně si přečtěte tyto pokyny. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

Napětí 220V – 240 V 

Kapacita nádrže na vodu 280 ml 

Kapacita mixovací nádoby 300 ml 

Kapacita na vaření 900 ml + 500 ml 

Výkon vaření 700 W 

Výkon mixování 120 W 

 
DŮLEZITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ 
- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda Vaše napájecí napětí  odpovídá napětí uvedené v dolní části spotřebiče. 

- Vždy umístěte spotřebič mimo dosah dětí. Ujistěte se, že je napájecí kabel mimo dosah dětí. Nedovolte jim hrát si se zařízením. 

- Ujistěte se, že je jednotka umístěna na plochém a suchém povrchu a že v bezprostřední blízkosti spotřebiče nejsou žádné 

zdroje tepla, jako je například okno, radiátor nebo trouba. 

- Nikdy nevkládejte řídící jednotku do vody nebo jiné kapaliny. 

- Před naplněním nádrže na vodu vždy odpojte zařízení z elektrické sítě. 

- Jakákoli úprava této jednotky bez souhlasu výrobce může být nebezpečná. 

- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej a řádně vyčistěte. 

- Po každém použití přístroj a všechny jeho části řádně vyčistěte. 

 DŮLEŽITÉ 
Děti nebo osoby s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením by neměly používat tento spotřebič, pokud nejsou pod 
dohledem dospělého, který je zodpovědný za jejich bezpečnost. 
 
NAPLNĚNÍ NÁDRŽE NA VODU 

Tento přístroj má průhledné okno ve vodní nádrži, takže je snadné zjistit, zda je třeba doplnit zásobník na vodu. 
Stupnice udává, kolik množství vody je v nádrži a počet zbývajících minut, během kterých se voda při používání z nádrže 
vyčerpá. 
 
Při plnění zásobníku na vodu dbejte na to, abyste nepřekročili stanovenou maximální hodnotu. Nádrž na vodu řádně 
uzavřete a umístěte zpět. 
 
Pokud je nádrž na vodu prázdná, přístroj se sám z bezpečnostních důvodů autmaticky vypne.  
 

Na ovládacím panelu se zobrazí kontrolka  a spustí se zvukový alarm. V takovém případě přístroj odpojte a doplňte 
zásobník na vodu. Potom zařízení restartujte, pokud chcete pokračovat v jeho používání. 
 

 
UPOZORNĚNÍ: Vždy se ujistěte, že je v nádrži voda – před každým ohřevem / sterilizací / použitím funkce udržování teploty. 

                      
 



4 

 
 

 
NASAZENÍ NÁDOBY 
Dbejte na správné umístění mixovací nádoby a jejího víka. Nasaďte víko na mixovací nádobku a pootočte, dokud se úchytka na 
víčku nezaklapne do místa na zařízení.  

         
NASTAVENÍ DISPLEJE 

1. Displej nakloňte a vysuňte jej. 

2. Stiskněte tlačítko a displej opět zasuňte.  

      
 
ULOŽENÍ NAPÁJECÍHO KABELU 
Napájecí kabel může být uložen ve spodní části přístroje. 

 
 
ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 
1. Přístroj zapojte do elektricé sítě. Uslyšíte zapípání a rozsvítí se kontrolka nádrže na vodu 

2. Stisknutím tlačítka přístroj zapněte. Ovládací panel a displej se rozsvítí a zařízení je připraveno k použití. Přístroj automaticky 

zhasne, pokud behem 10 sekund neučiníte žádnou akci. 

 

Funkce vaření v páře: 
1. Nakrájejte jídlo, které chcete vařit, na malé kousky (max. 3 cm velké). 

2. V případě, že chcete vařit pouze jeden typ surovin, vložte nakrájené kousky do velkého varného koše a ujistěte se, že je víčko 

správně nasazeno. 

3. Chcete-li vařit 2 různé druhy surovin, které chcete vařit odděleně, můžete použít druhý varný koš. Uložte do každého koše 

suroviny, na menší koš umístěte sítko, otočte jej dnem vzhůru a položte na větší koš, jak je znázorněno na obrázku. 

        
 
4. Stisknutím tlačítka páry spusťte funkci vaření. Nastavená doba vaření je 20 minut, kterou můžete podle potřeby pomocí 

tlačítek + a  -  zvýšit nebo snížit. Doba vaření by měla být mezi 1 a 30 minutami. Stiskněte tlačítko Start pro zahájení vaření. 

Během vaření můžete přístroj pozastavit opětovným stisknutím tohoto tlačítka. Rozsvítí se kontrolka činnosti. Přístroj můžete 

restartovat opětovným stisknutím tlačítka Start. 
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5. Stisknete-li tlačítko páry podruhé, nastavíte tím nižší intenzitu páry. 

6. Po uplynutí času přístroj pípne a začne blikat kontrolka. Všechna světla se po 10 minutách automaticky vypnou, pokud nejsou 

provedeny žádné další akce. 

7. Přístroj se take sám automaticky vypne, nebude-li v nádrži žádná voda. 

 
UPOZORNĚNÍ: Po vaření bude nádobka a její obsah extrémně horké. Vždy otevírejte nádobu velmi opatrně a použijte 
dodávané kleště pro vyjmutí koše na vaření. 

 
 

Suroviny a doba potřebná k jejich vaření v páře: 
Typ Surovina Doba vaření           
Ovoce jablko 5 minut 
 hruška 5 minut 
 pomeranč 10 minut 
 broskev 10 minut 
 švestka 10 minut 
 ananas 15 minut        
Zelenina              brambor 10 minut 
                         chřest 10 minut 
 brokolice 10 minut 
 cibule 10 minut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 květák 10 minut 
 špenát 10 minut 
 rajče 10 minut 
 mrkev 15 minut      
 celer 15 minut 
 cuketa 15 minut 
 pórek 15 minut 
 dýně 15 minut 
 hrášek 20 minut 
Maso                    kuřecí, hovězí, jehněčí, vepřové 20 minut   
Ryby                      losos, treska, pstruh,... 10 minut 
 
Funkce mixování: 
1. Uvařené nebo čerstvé potraviny, rozkrájené na malé kousky (max. 3cm velké), vložte do nádoby na míchání (7). Podle 

potřeby můžete také přidat další složky (např. vodu, mléko, cukr, olej atd.). Objem všech složek nesmí překročit 300ml. 

2. Ujistěte se, že je nádoba na míchání správně nainstalována a zakryjte víkem (10). Poté nasaďte víko (13) a zajistěte jej 

otočením proti směru hodinových ručiček. 

           
3. Stisknutím tlačítka funkce míchání zvolte požadovanou rychlost míchání. To ovlivní strukturu pokrmu: 

Jedním stisknutím tlačítka spustíte mixování s nízkými otáčkami, vznikne struktura s malými kusy. 

Dvojím stisknutím tlačítka spustíte mixování s vysokými otáčkami, docílíte hladké struktury pokrmu. 

Po stisknutí tlačítka míchání se rozsvítí světelná kontrolka. 
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4. Stiskněte tlačítko Start pro spuštění cyklu míchání (5 krát: 13 sekund zapnuto + 2 sekundy vypnuto). Chcete-li přístroj 

pozastavit, stiskněte znovu tlačítko Start. Chcete-li pokračovat, stiskněte znovu tlačítko Start. 

5. Po skončení cyklu přístroj zapípá a světelná kontrolka začne blikat. Světla se automaticky vypnou po 10 minutách, pokud 

nejsou provedeny žádné další akce. 

6. Použijte stěrku, abyste odstranili potraviny z nádoby na míchání, aby nedošlo k poškození nožů. 
 
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nespouštějte cyklus míchání bez jídla v nádobě! Mohlo by dojít k poškození motoru. 
 

                
Funkce sterilizování: 
1. Ujistěte se, že máte správně nasazenu nádobu (7) a vložte do ní napařovací košík (9). 

2. Do košíku vložte předmět, který chcete vysterilizovat a zakryjte jej odměrkou (11) jak je znázorněno na obrázku.  

                        
 

3. Stiskněte tlačítko pro funkci sterilizace. Přednastavený čas sterilizace je 8 minut. Dobu můžete podle potřeby pomocí tlačítek 

+ a  -  zvýšit nebo snížit (doba by měla být mezi 1 a 30 minutami). Pro sterilizaci kojeneckých lahví doporučujeme nastavit 

dobu na 15 minut. 

4. Stisknutím tlačítka Start zahájíte proces sterilizace. Přístroj můžete pozastavit opětovným stisknutím tohoto tlačítka. Funkci 

můžete obnovit opětovným stisknutím tlačítka Start. 

5. Jakmile skončí proces steriliizace, přístroj zapípá a světelná kontrolka začne blikat. Kontrolka se automaticky vypne po 10 

minutách, pokud nejsou provedeny žádné další akce. 

 

UPOZORNĚNÍ: Po sterilizaci bude nádoba a její obsah velmi horké. Doporučujeme nechat zařízení a jeho obsah před 

otevřením zchladit. Pokud jej budete potřebovat otevřít brzy po použití, postupujte opatrně a pomocí dodaných kleští  

vyjměte parní koš a jeho obsah. 

 
Funkce ohřívání: 
1. Do nádrže na vodu vlivjte 50ml vody.  

2. Ujistěte se, že máte správně nasazenu nádobu (7) a vložte do ní napařovací košík (9). 

3. V přístroji můžete ohřívat polévku, kojenecké mléko, šťávu, vodu, příkrmy,… Umístěte pokrm / tekutinu do lahvičky / 

skleničky,  vložte ji do napařovacího koše (9) a zakryjte odměrkou (11), jak je znázorněno na obrázku.  
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4. Stiskněte tlačítko pro funkci ohřívání. Přednastavený čas ohřevu jsou 3 minuty. Dobu můžete podle potřeby pomocí 

tlačítek + a  -  zvýšit nebo snížit (doba by měla být mezi 1 a 30 minutami 

5. Stisknutím tlačítka Start zahájíte proces ohřevu. Přístroj můžete pozastavit opětovným stisknutím tohoto tlačítka. 

Funkci můžete obnovit opětovným stisknutím tlačítka Start. 

6. Jakmile skončí proces ohřevu, přístroj zapípá a světelná kontrolka začne blikat. Kontrolka se automaticky vypne po 10 

minutách, pokud nejsou provedeny žádné další akce. 

 

UPOZORNĚNÍ: Po skončení ohřevu bude nádoba a její obsah velmi horké. Doporučujeme nechat zařízení a jeho obsah před 

otevřením zchladit. Pokud jej budete potřebovat otevřít brzy po použití, postupujte opatrně a obsah vyjměte pomocí 

dodaných kleští. 

            
Funkce udržení teploty:  
1. Parní koš (9) umístěte do nádoby (7) a vložte dovnitř nádobu s pokrmem, který chcete udržet teplý. Uzavřete víčkem nebo 

odměrkou. 

2. Do nádrže na vodu vlijte 150ml vody. 

3. Stiskněte tlačítko pro funkci udržení teploty. Přednastavený čas je 60 minut. Dobu můžete podle potřeby pomocí tlačítek + a  

-  zvýšit nebo snížit (od 1 do 8 hodin). Vezměte však na vědomí, že se nedoporučuje ponechat dětskou výživu a zejména 

mléko teplé po dlouhou dobu, protože to zvyšuje růst bakterií. 

4. Přístroj se sputí po 2 vteřinách, nejsou-li provedeny žádné další akce. 

 

Funkce odvápnění:  
 
Po delším používání se může na spodku nádrže na vodu vytvořit vrstva usazenin, takže nádrž na vodu by měla být pravidelně 
čištěna - v závislosti na kvalitě vody doporučujeme provést odvápnění zařízení po každých 20 použití, aby se zajistil 
bezproblémový chod přístroje. 
 
Postup odvápnění: 
 
1. Vždy odpojte přístroj z elektrické sítě před plněním nádoby na vodu.  

2. Do nádrže přidejte buď roztok 15g kyseliny citronové a 150ml vody, nebo 100ml bílého octa smíchaného s 50ml vody. 

3. Uzavřete nádrž na vodu a zakryjte víkem. 

4. Na přístroj nasaďte nádobu (7). 

5. Zapojte přístroj do elektrické sítě a stiskněte tlačítko funkce odvápnění. Přednastavená doba funkce odvápnění jsou 4 hodiny, 

lze ji změnit stisknutím tlačítek + nebo – (v rozmězí od 2 do 8 hodin). Proces odvápňování se spustí automaticky. 

6. Po skončení procesu: odpojte přístroj z elektrické sítě a vylijte zbývající čisticí roztok. 

7. Nádobu na vodu několikrát vypláchněte čistou vodou a zbylou vodu vylijte. 

8. Před použitím přístroje k vaření jídla naplňte nádrž vodou a zapněte přístroj bez jídla na dobu 20 minut, abyste odstranili 

zbytkovou vůni. 
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ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 
Před každým čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen z elektrické sítě a že je nádoba (7) vyjmuta. 
- Pro vyčištění hlavní části přístroje použijte čistý hadřík (nikoliv vlhký!). 

- Nikdy neponořujte přístroj (hlavní část) do vody ani žádné jiné tekutiny. 

- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky. Nikdy do přístroje nelijte žádné bělící roztoky nebo jiné chemické 

sterilizační roztoky / tablety.  

- Po každém použití vyčistěte. Po každém použití ihned umyjte pod vodou mixovací čepele (6). Všechny části, které přišly do 

styku s potravinami, by měly být po každém použití omyty teplou vodou spolu s jemným mycím prostředkem. 

- UPOZORNĚNÍ: Všechny části, kromě hlavní elektrické části přístroje, lze mýt v myčce na nádobí.  

- Chcete-li vyčistit mixovací nádobu: nejdříve vyjměte mixovací čepele, jak je znázorněno na obrázku níže. Otočte pojistný 

kroužek do polohy pro odemknutí. 

- Je-li zapotřebí, použijte funkci odvápnění. (viz kapitola: funkce odvápnění). 

- Vyčistěte otvor pro výstup páry, pokud jsou uvnitř části potravin (viz část: "čištění vývodů páry" níže). 

- Vždy udržujte vnější část nádrže na vodu suchou. 

- Některé druhy potravin (např. rajčata, mrkev apod.) mohou způsobit změnu barvy pryžového těsnícího kroužku. To je 

normální a neškodlivé. 

  

                       
 
 
Čištění vývodů páry 
Zůstanou-li uvnitř části potravin, musí být výstup páry vyčištěn následujícím způsobem: 
1. Odpojte zařízení z elektrické sítě. 
2. Do nádrže přidejte kyselinu citronovou (nebo ocet) a vodu (další informace o správné směsi pro čištění naleznete v části 
"Funkce odvápnění"). 
3. Uzavřete nádrž na vodu a zakryjte víkem. 
4. Zařízení natočte tak, aby roztok vody a kyseliny citronové / octa vystupoval přes vývod páry. 
5. Vyprázdněte nádrž na vodu a vysušte ji. 
 
Skladování: Přístroj skladujte v originálním balení.  
 
VADY NEBO POŠKOZENÍ 
- Máte-li podezření, že váš přístroj má poruchu, nefunguje správně, nebo když způsobuje abnormální zvuk nebo vydává zápach 

během provozu, nebo když je samotný přístroj nebo napájecí kabel poškozen, kontaktujte prodejce, kde jste přístroj 

zakoupili, nebo se obraťte na poprodejní službu. Přístroj v žádném případě nepoužívejte, dokud ho odborník nekontroluje. 

Nikdy se závadu nepokoušejte odstranit sami. 

- V souladu s evropskými předpisy nelze odpadní elektronická a elektrická zařízení (WEEE) likvidovat jako běžný domovní 

odpad. Odvezte jej do specializovaného sběrného místa ve vašem okolí. 
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