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Aliments Niveau / Volume d’eau
1 2 3

110 ml 130 ml 150 ml

Légumes* 

CUISSON

Pommes de terre** •

Carottes* •

Navets* •

Haricots verts •

  Courgettes •

  Poireaux •

  Petits pois •

  Courge* •

  Chou-fleur •

 Viandes rouges •

 Viandes blanches •

Poissons •

Fruits
 Pommes •

 Poires •

 Fraises •

 Abricots •

 Ananas •

Féculents
Riz*** •

Pâtes *** •

RÉCHAUFFAGE
Petit pot (temps à adapter selon  
la quantité)

• •

DÉCONGÉLATION Petit pot •

 Temps de cuisson ou de chauffe ** env. 13 min env. 18 min env. 24 min

*   Coupés en petits dés 1 cm x 1 cm.
**  Temps de cuisson approximatif pour un panier plein (env. 600gr).
*** Utilisez le panier Pasta Rice Cooker vendu séparément. 
Pour la fonction réchauffage, la température de départ peut aussi influencer le temps de chauffe.
Pour la fonction décongélation, en fonction de la quantité un deuxième cycle peut être utile.

SAFETY INSTRUCTIONS / IMPORTANT: 
• Incorrect use of the appliance may cause injury: carefully follow these instructions.
• This appliance must not be used by children.
• This appliance may be used by people with reduced physical, sensory or mental capacities, or without 

any experience or knowledge, if they are correctly supervised or if the instructions for using the 
appliance safely have been provided and the risks have been understood.

• This appliance is designed for domestic use or similar such uses as: staff kitchen areas in shops, 
offices, other professional environments, farms, customer use in hotels, motels and other residential 
types of environment such as bed and breakfast accommodation.

• If the power cord is damaged, it must be replaced by BEABA, its Customer Service or similar qualified 
people to avoid any danger.

• CAUTION, RISK OF BURNS - This appliance generates very hot steam (100°C/212°F) in order to 
cook food.

• Be cautious if warm liquid is poured into the stainless steel tank, a build-up can occur and steam 
can suddenly be ejected.

• Keep a safe distance from the appliance while it is cooking.
• Do not open the lid until the cooking cycle is finished (hot water projection hazard).
• CAUTION, RISK OF CUTTING - The mixing blades (d) are extremely sharp.
• Carefully follow the instructions for dismantling the mixing blade (cleaning)
• Be careful when emptying the glass bowl.

POWER CONNECTION:
• Never immerse the appliance in water.
• Always unplug the appliance before assembling, dismantling or cleaning.
• Unplug the appliance when not in use.
• Do not use the appliance if the electrical cord is damaged*.
• Unplug the appliance if it is not working properly*
• Unplug the appliance if it is damaged (dropped, broken,...)*.
* immediately contact Customer Services
CAUTION/CHILDREN:
• Keep the appliance and the cord out of children’s reach.
• Always close the glass bowl lid (risk of cutting from the mixing blades).
• The appliance must not be cleaned by a child.
• The appliance must not be maintained by a child.
• Never let a child play with the appliance.

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE  
USING THIS APPLIANCE FOR THE FIRST TIMEEN
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13. Press the control button ( ) to launch the cooking cycle. 12  The appliance beeps once, the steam 
light switches on.

14. At the end of the cooking cycle, the appliance beeps 5 times, the steam light flashes until the control 
button is pressed. 13

15. Unlock the bowl lid using the glass bowl handle. 14  CAUTION RISK OF BURNING
16. Remove the stainless steel basket using the stainless steel basket handle.  15

17. If you wish, set aside the cooking juices collected in the bottom of the glass bowl to add to the 
preparation and adjust texture or facilitate mixing.

RECOMMENDATIONS 
• Do not stop cooking during the cycle to avoid leaving water in the stainless steel tank.
• Only pour clean drinking water which contains neither food nor residue.
• Always check food temperature before feeding a child.
• It is recommended to not heat food over a too long period.

MIXING CYCLE ( See P.2 B  )

1. Check that the mixing blade is correctly installed at the base of the glass bowl with the bowl seal. 16   
WARNING RISKS OF CUTTING WHEN MANIPULATING SHARP BLADES.

2. After checking that the food is cooked, transfer the food from the stainless steel basket into the glass 
bowl. 17  According to desired consistency, add some of the cooking juices before launching the 
mixing cycle.

3. Close the glass bowl lid aligning the lid handle with that of the glass bowl.  18

4. Plug in the appliance and press the control button  ( ) to reach required consistency. The button can 
be pressed a maximum of 12 seconds continuously and then it will automatically stop. 19

5. Open the glass bowl by pushing the bowl lid handle to the right. 20

6. If necessary stir the preparation with the spatula and avoid touching the mixing blade, then if needed 
renew the mixing process.  

7. Pour the preparation into a small jar or a plate. 21

RECOMMANDATIONS
• Do not empty the glass bowl using a utensil that may damage the mixing blade or deteriorate the utensil.
• For hygiene reasons, wipe the stainless steel tank dry with a clean towel after using the Babycook

REHEATING AND DEFROSTING
• The foods to be reheated or defrosted should be placed in a suitable container, without a lid, in the 

stainless steel basket. The container must not block the steam outlet (j)
• Pour 1 to 3 measurements of water into the stainless steel tank according to the quantity to be reheated 

then proceed with a cooking cycle.

Babycook® has been designed to prepare healthy meals simply and rapidly for your baby. It cooks, reheats 
and defrosts food by steaming while preserving vitamins and ensures a perfect blending. The Béaba team 
of engineers have worked over more than 2 years to develop this new generation of Babycook to provide 
even more efficiency, security and practicality to parents.

INSTRUCTIONS FOR USE
Clean before using for the first time: 
• Rinse the accessories (glass bowl, stainless steel basket and the 2 lids)
• Launch a cooking cycle (level 3) with only water in the tank (no food in the stainless steel basket or the 

glass bowl)
• Rinse and wash the accessories in hot water.
• Wash your hands before handling your baby’s products and food.

 WARNING  
• Always use the appliance on a solid and even surface.
• Do not place the appliance near a heat source, hotplates...
• Do not carry the appliance by the glass bowl handle.
• Do not launch a cooking cycle if there is no water in the stainless steel tank.
• Do not put the Babycook glass bowl (f) in a traditional oven or in a micro-wave oven.

COOKING CYCLE  ( See P.1 A  )

1. Open the stainless steel tank by releasing the tank lid.  1

2. The stainless steel tank (i) has graduations from 1 to 3 for measuring the quantity of water to be used 
and therefore determining the cooking time. 2  Refer to the cooking guide (p 10).

3. Pour the required amount of water into the stainless steel tank using the glass bowl or any other 
clean container. 2

4. Lock the tank lid. 3  
5. Unlock the lid to reach the bowl.  4  

6. Check that the mixing blade is correctly installed at the base of the glass bowl with the seal. 5  
WARNING RISK OF CUTTING WHEN HANDLING SHARP BLADES;

7. Cut the food into 1cm x 1cm cubes and place them in the stainless steel basket. To ensure even 
cooking, it is advised to not overload the stainless steel basket. 6

8. Place the stainless steel basket in the glass bowl, aligning the stainless steel basket handle with the 
glass bowl handle.  7

9. Lock the glass bowl onto the appliance. 8

10. Check that the steam outlet seal (j) is not blocked. 9

11. Close the bowl lid by aligning the lid handle with that of the glass bowl. 10

12. Plug the appliance into a power socket. A beep sounds and the control buttons light up and then 
switch off.  11

• When the beep sounds at the end of the cycle, remove the container using a pot holder (WARNING the 
residual water is very hot at the end of the cooking cycle) and stir the contents with a spatula to obtain 
an even temperature.

• Always check food temperature before feeding a child.

NOTE: Although it is always preferable to use fresh vegetables and fruit containing optimal vitamins, it is 
possible to cook frozen vegetables and fruit which have been defrosted directly in the BABYCOOK glass 
bowl or in the refrigerator (never defrost foods at room temperature).

CLEANING AND MAINTENANCE
• Always unplug the appliance before cleaning it.
• It is recommended to hand wash the detachable parts: glass bowl, stainless steel basket, lids, seals, 

mixing blade...
• These parts are also dishwasher safe. Long-term dishwasher cleaning can result in premature wear 

of the parts.
• To clean the blade and the seal, follow the dismantling and assembly instructions:

To dismantle the lid and the lid seal:

I
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13. Press the control button ( ) to launch the cooking cycle. 12  The appliance beeps once, the steam 
light switches on.

14. At the end of the cooking cycle, the appliance beeps 5 times, the steam light flashes until the control 
button is pressed. 13

15. Unlock the bowl lid using the glass bowl handle. 14  CAUTION RISK OF BURNING
16. Remove the stainless steel basket using the stainless steel basket handle.  15

17. If you wish, set aside the cooking juices collected in the bottom of the glass bowl to add to the 
preparation and adjust texture or facilitate mixing.

RECOMMENDATIONS 
• Do not stop cooking during the cycle to avoid leaving water in the stainless steel tank.
• Only pour clean drinking water which contains neither food nor residue.
• Always check food temperature before feeding a child.
• It is recommended to not heat food over a too long period.

MIXING CYCLE ( See P.2 B  )

1. Check that the mixing blade is correctly installed at the base of the glass bowl with the bowl seal. 16   
WARNING RISKS OF CUTTING WHEN MANIPULATING SHARP BLADES.

2. After checking that the food is cooked, transfer the food from the stainless steel basket into the glass 
bowl. 17  According to desired consistency, add some of the cooking juices before launching the 
mixing cycle.

3. Close the glass bowl lid aligning the lid handle with that of the glass bowl.  18

4. Plug in the appliance and press the control button  ( ) to reach required consistency. The button can 
be pressed a maximum of 12 seconds continuously and then it will automatically stop. 19

5. Open the glass bowl by pushing the bowl lid handle to the right. 20

6. If necessary stir the preparation with the spatula and avoid touching the mixing blade, then if needed 
renew the mixing process.  

7. Pour the preparation into a small jar or a plate. 21

RECOMMANDATIONS
• Do not empty the glass bowl using a utensil that may damage the mixing blade or deteriorate the utensil.
• For hygiene reasons, wipe the stainless steel tank dry with a clean towel after using the Babycook

REHEATING AND DEFROSTING
• The foods to be reheated or defrosted should be placed in a suitable container, without a lid, in the 

stainless steel basket. The container must not block the steam outlet (j)
• Pour 1 to 3 measurements of water into the stainless steel tank according to the quantity to be reheated 

then proceed with a cooking cycle.

• When the beep sounds at the end of the cycle, remove the container using a pot holder (WARNING the 
residual water is very hot at the end of the cooking cycle) and stir the contents with a spatula to obtain 
an even temperature.

• Always check food temperature before feeding a child.

NOTE: Although it is always preferable to use fresh vegetables and fruit containing optimal vitamins, it is 
possible to cook frozen vegetables and fruit which have been defrosted directly in the BABYCOOK glass 
bowl or in the refrigerator (never defrost foods at room temperature).

CLEANING AND MAINTENANCE
• Always unplug the appliance before cleaning it.
• It is recommended to hand wash the detachable parts: glass bowl, stainless steel basket, lids, seals, 

mixing blade...
• These parts are also dishwasher safe. Long-term dishwasher cleaning can result in premature wear 

of the parts.
• To clean the blade and the seal, follow the dismantling and assembly instructions:

To dismantle the lid and the lid seal:

Clean the main body with a wet sponge and soap.
Never fill the stainless steel tank with food or fruit juice, this would damage the stainless steel tank.
When using the glass bowl to fill the tank, make sure that the glass bowl is clean and does not contain 
any residue of food or juice.
Wash and rinse the stainless steel tank often. Some types of water and use can lead to a build-up of 
limescale in the stainless steel tank. Without sufficient maintenance the stainless steel can significantly 
deteriorate.

DESCALING
• Recommended every 50 cycles approximately.
• Only use white vinegar or the BEABA cleaning product for Babycook.
• Never use a chemical descaling product or a coffee machine descaling product in the stainless steel 

tank.

1. Unplug your appliance, descaling is done when the appliance is cold.

2. Pour a mixture of 100ml of water with 100ml of white vinegar or 100ml of 
the BEABA cleaning product for Babycook into the stainless steel tank.

3. Leave to soak overnight with the lid off.

4. Empty the contents of the stainless steel tank by tilting the appliance.

5. Rinse the stainless steel tank with clear water at least 2 times, emptying the 
tank each time.

6. Replace the lid.

7. Launch 2 heating cycles with clear water in the stainless steel tank (level 1 
= 110ml) without food

8. Rinse the glass bowl well with clear water before using again.

9. According to the tap water hardness, you may have to descale your appliance 
more frequently.

Assembly

Dismantling

I II III
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FAQ 
An updated and detailed chart is available on the BEABA website.

The appliance 
does not work

The Babycook 
whistles at the 
beginning of the 
heating cycle

The glass bowl 
leaks

My fruits and 
vegetables are not 
cooked at the end 
of a cycle

• Check that the appliance is connected to the electricity network.
• Check that the glass bowl is locked onto the base 8  and that the bowl lid is   

correctly locked into place 10 .

• The steam outlet may be blocked.  10 .
• Stop the cycle immediately by pressing the control button.  ( ).
• Do not open the lid and wait until steam is no longer produced (approximately 

10 mins).
• Open the lids of the stainless steel tank and the glass bowl.
• Check that the hole in the glass bowl lid a  and the outlet j  are not obstructed.
• If they are obstructed, unblock them

• Check that the bowl lid is correctly in place. 10

• Check that the stainless steel basket (or the rice cooker) is correctly placed in 
the glass bowl.  7

• Check the seal is correctly mounted on the mixing blade (refer to paragraph 
CLEANING AND MAINTENANCE).

• Check the condition of the rubber seal and replace it if necessary
• Check the mixing blade is locked into place. 5  

• There is no more water in the stainless steel tank:
 - The initial quantity of water was not enough Refill the stainless steel tank 
with 110 ml of water (level 1) and relaunch a cycle.

 - The heating performance has decreased: launch one or several descaling 
cycles (refer to the DESCALING paragraph).

• There is water left in the stainless steel tank: The cooking cycle was interrupted:
 - Relaunch a cycle ensuring that the lid as well as the glass bowl are locked 
in place  8  and 10 .

 - Contact Customer Service

Foods Level of water / Volume
1 2 3

110 ml / 3,7 fl oz 130 ml / 4,4 fl oz 150 ml / 5,1 fl oz

Vegetables* 

COOKING

Potatoes** •

Carrots* •

Turnips* •

Green beans •

  Courgettes/Zucchini •

  Leeks •

  Peas •

  Pumpkin* •

  Cauliflower •

 Red meat •

 White meat •

Fish •

Fruit
 Apples •

 Pears •

 Strawberries •

 Apricots •

 Pinaepple •

Starchy foods
Rice *** •

Pasta *** •

REHEATING
Small jar (cooking time depends on the 
quantity)

• •

DEFROSTING Small jar •

 Cooking or reheating time ** Approx. 13 mins Approx. 18 mins Approx. 24 mins

COOKING GUIDE

*   Cut into 1x1 cm cubes.
**  Approximate cooking time for a full basket (approx. 600 gr). 
*** Use the Pasta Rice Cooker basket sold separately.
For the reheating function, the initial temperature may influence the reheating cycle.
For the defrosting function, a second cycle may be necessary depending on the quantity.

SPECIFICATIONS
Voltage / Power: Refer to the information panel under the appliance.

Temperature scale: 10 to 40°C.

a

b
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g  
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Foods Level of water / Volume
1 2 3

110 ml / 3,7 fl oz 130 ml / 4,4 fl oz 150 ml / 5,1 fl oz

Vegetables* 

COOKING

Potatoes** •

Carrots* •

Turnips* •

Green beans •

  Courgettes/Zucchini •

  Leeks •

  Peas •

  Pumpkin* •

  Cauliflower •

 Red meat •

 White meat •

Fish •

Fruit
 Apples •

 Pears •

 Strawberries •

 Apricots •

 Pinaepple •

Starchy foods
Rice *** •

Pasta *** •

REHEATING
Small jar (cooking time depends on the 
quantity)

• •

DEFROSTING Small jar •

 Cooking or reheating time ** Approx. 13 mins Approx. 18 mins Approx. 24 mins

*   Cut into 1x1 cm cubes.
**  Approximate cooking time for a full basket (approx. 600 gr). 
*** Use the Pasta Rice Cooker basket sold separately.
For the reheating function, the initial temperature may influence the reheating cycle.
For the defrosting function, a second cycle may be necessary depending on the quantity.

SICHERHEITSHINWEISE / WICHTIG:
• Eine falsche Nutzung des Geräts kann zu Verletzungen führen: Halten Sie diese Gebrauchsanweisung 

genau ein.
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden.
• Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 

oder unzureichenden Erfahrungen oder Kenntnissen verwendet werden, wenn sie entsprechend 
überwacht werden oder zuvor hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden 
und die möglichen Gefahren verstanden haben.

• Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Verwendungszwecke bestimmt wie:  Kochnischen 
für Personal in Geschäften, Büros und anderer Berufsumgebung, Bauernhöfe, durch Kunden von 
Hotels, Motels und anderen Unterkünften, in Pensionen oder ähnlichem.

• ACHTUNG, VERBRENNUNGSRISIKO - Dieses Gerät produziert sehr heißen Wasserdampf 
(100°C/212°F), um die Lebensmittel zu garen.

• Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit ins Gerät geschüttet wird, da es durch plötzliche 
Entstehung von Wasserdampf herausspritzen kann.

• Gehen Sie während des Garens nicht nahe an das Gerät.
• Öffnen Sie den Deckel nicht, solange das Garprogramm nicht beendet ist (Gefahr von spritzendem 

heißen Wasser).
• ACHTUNG, GEFAHR VON SCHNITTVERLETZUNGEN - Die Messerklingen (d) sind extrem scharf.
• Halten Sie sich genau an die Demontageanweisungen für die Klinge (Pflege)
• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Krug ausleeren.
STROMANSCHLUSS:
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
• Stecken sie das Gerät vor der Montage, Demontage oder Reinigung ab.
• Stecken Sie das Gerät ab, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist*.
• Stecken Sie das Gerät ab, wenn es nicht richtig funktioniert*
• Stecken Sie das Gerät ab, wenn es beschädigt wurde (Fall, Bruch,…)*.
* Wenden Sie sich sofort an den Kundendienst.
VORSICHTSMASSNAHMEN / KINDER:
• Halten Sie das Gerät und sein Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
• Schließen Sie jedes Mal den Deckel der Schüssel wieder (Gefahr von Schnittverletzungen durch die 

Klingen).
• Die Reinigung des Geräts darf nicht durch ein Kind erfolgen.
• Die Pflege des Geräts darf nicht durch ein Kind erfolgen.
• Lassen Sie niemals ein Kind mit dem Gerät spielen.

LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ERSTEN 
VERWENDUNG DES GERÄTS AUFMERKSAMNL
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Verwijderbaar komdeksel
Stoom- en opwarmmandje in inox  
(RVS = Roestvrijstalen)
Handvat van het stoommandje
Roestvrijstalen (RVS) mixmes
Pakking/rubbertje mixmes
Glazen mengkom
Deksel van het verwarmingsreservoir

Pakking/rubbertje van het  
verwarmingsreservoir
Roestvrijstalen verwarmingsreservoir
Pakking/rubbertje / stoomuitgang
Bedieningsknop
  1- Stomen
  2- Mixen
Snoer

e

f

g

h

a

b

d

c

j

i

l

k
1-
2-



12

15. Ontgrendel de deksel van de kom en pak deze vast via het handvat.  14  OPGELET, RISICO OP 
BRANDWONDEN als u het handvat niet gebruikt.

16. Verwijder het mandje met behulp van het handvat. 15

17. Bewaar indien gewenst het kookvocht onder in de kom om het aan de bereiding toe te voegen en om de 
textuur aan te passen of het mixen te vereenvoudigen.

AANBEVELINGEN 
• Onderbreek het koken niet tijdens de cyclus om te voorkomen dat er water in het verwarmingsreservoir 

blijft staan.
• Giet uitsluitend zuiver en voor consumptie geschikt water zonder etensresten of overige in het reservoir.
• Controleer altijd de temperatuur van de voedingsmiddelen alvorens ze aan uw kindje te geven.
• Het wordt aangeraden de etenswaren slechts één maal op te warmen.

MIXCYCLUS   ( Zie blz. 2 B  )

1. Controleer of het mes correct met de pakking/het rubbertje op de bodem van de kom is geïnstalleerd. 16   
LET OP, RISICO OP SNIJWONDEN BIJ HET HANTEREN VAN DE SCHERPE MESBLADEN.

2. Breng, na gecontroleerd te hebben of de voedingsmiddelen gaar zijn, deze van de mand in de kom over. 
17  Afhankelijk van de gewenste consistentie kunt u een gedeelte van het kookvocht toevoegen alvorens 
de cyclus op te starten.

3. Sluit de kom en lijn hierbij het handvat van de deksel uit op die van de kom. 18

4. Sluit het apparaat aan en druk op de mixknop tot de gewenste consistentie bereikt is (automatische 
uitschakeling na 12 seconden) 19

5. Open de kom door het handvat van de deksel naar rechts te duwen. 20

6. Roer de maaltijd om met een spatel en voorkom hierbij het mixmes aan te raken. Geef indien nodig nog 
een extra impuls. 

7. Giet de bereiding in een potje of op een bord.  21

AANBEVELINGEN
• Verwijder de bereiding niet met keukengerei wat het mes en vervolgens ook het keukengerei zelf kan 

beschadigen.
• Veeg, om hygiënische redenen, het reservoir nà elk gebruik van de Babycook af met een schone doek.

VERWARMEN EN ONTDOOIEN
• Doe de te verwarmen of de te ontdooien voedingsmiddelen in een geschikt potje en plaats dit zonder deksel 

in het stoommandje. Het potje mag de stoomuitgang ‘j’ niet verstoppen.
• Breng 1 tot 3 streepjes water in het reservoir aan naargelang de te verwarmen hoeveelheid en ga vervolgens 

op dezelfde manier te werk als bij het koken.
• Als het geluidssignaal van de kooktijd weerklinkt, kunt u het potje met een theedoek uit het mandje halen 

(LET OP het restwater is zeer heet bij het einde van de kooktijd) en de inhoud doorroeren met een spatel om 
een homogene temperatuur te verkrijgen.

De BABYCOOK® is ontworpen om handig en snel gezonde maaltijden voor uw baby (peut-être mieux mettre enfant 
”kindje“ à la place de baby) klaar te maken. De Babycook kookt, verwarmt en ontdooit etenswaren door middel 
van stoom waardoor de vitamines behouden blijven en mixt de ingrediënten perfect op maat.
Dit nieuwe Babycook model is het resultaat van 2 jaar onderzoek van het ingenieursteam van Béaba om jonge 
ouders altijd weer meer gemak, efficiëntie en veiligheid te bieden.

GEBRUIKSINSTRUCTIES
Reiniging vóór het eerste gebruik:
• Spoel alle accessoires (kom, reservoir, stoommandje en de 2 deksels) schoon.
• Start een kookcyclus (stand 3) op met uitsluitend water in het reservoir (zonder etenswaren in het mandje 

of de kom).
• Was de accessoires af en spoel ze schoon met warm water.
• Was zorgvuldig uw handen alvorens de producten en de voor uw baby bestemde etenswaren aan te raken.

 LET OP  
• Gebruik het apparaat altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
• Plaats het apparaat niet in de nabijheid van hittebronnen, kookplaten...
• Verplaats het apparaat niet door het aan het handvat van de kom te dragen.
• Start nooit een kookcyclus op zonder water in het reservoir.
• Zet de kom ‘f’ van de babycook niet in de oven of de magnetron.

KOOKCYCLUS  ( Zie blz. 1 A  )

1. Ontgrendel het deksel van het verwarmingsreservoir. 1

2. Het verwarmingsreservoir (i) heeft drie maatstrepen (1 t/m 3) om de benodigde hoeveelheden water te 
doseren en de kooktijd te bepalen. 2   Raadpleeg de kookgids (blz. 14).

3. Giet de vereiste hoeveelheid water in het reservoir met behulp van de kom of een ander hulpmiddel. 2

4. Sluit het deksel van het verwarmingsreservoir. 3  
5. Ontgrendel het deksel voor de toegang tot de kom. 4  
6. Controleer of het mes correct met de pakking/rubbertje op de bodem van de kom is geïnstalleerd. 5  

OPGELET, RISICO OP SNIJWONDEN BIJ HET HANTEREN VAN DE SCHERPE MESBLADEN.
7. Snij de voeding in blokjes van circa 1 cm x 1 cm en leg ze in de mand. Voor een gelijkmatig kookproces 

raden wij u aan het mandje niet overmatig te vullen. 6

8. Zet het mandje in de kom er zorg ervoor dat het handvat ervan in de inkeping van de kom rust. 7

9. Vergrendel de kom op het apparaat. 8

10. Controleer of de afdichting van de stoomuitgang ‘j’ niet verstopt is. 9

11. Sluit de kom en lijn hierbij het handvat van de deksel uit op die van de kom. 10

12. Sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact. Het apparaat piept en de bedieningstoetsen lichten 
op en gaan weer uit. 11

13. Druk op de knop ( ) om de kookcyclus op te starten. 12  Het apparaat piept 1 maal, het stoomsymbool 
licht op.

14. Aan het einde van de kooktijd, piept het apparaat 5 maal en knippert het stoomsymbool totdat u op de 
toets drukt.  13

• Controleer altijd de temperatuur van de etenswaren alvorens ze aan uw kindje te geven.

OPMERKING: Hoewel het altijd beter is om verse groenten en fruit te gebruiken omdat die de meeste vitamines 
bevatten, kunt u ook diepvriesgroenten en -fruit klaarmaken, na deze eerst direct in de kom van de BABYCOOK® 
of in de koelkast te hebben ontdooid (ontdooi nooit voedingsmiddelen bij omgevingstemperatuur).

REINIGING EN ONDERHOUD
• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact alvorens het te reinigen.
• Wij raden u aan om de demonteerbare onderdelen: kom, mand, deksels, pakkingen/rubbertjes, mes... met 

de hand af te wassen.
• Deze elementen zijn tevens geschikt voor de vaatwasmachine. Het veelvoudig gebruik van de vaatwasmachine 

kan echter leiden tot vroegtijdige slijtage van de elementen.
• Volg, voor het reinigen van het mixmes en de pakking/het rubbertje de instructies voor het demonteren en 

hermonteren op:

Demontage van de deksel en de pakking/het rubbertje van de deksel:

Reinig de behuizing van het apparaat met een vochtige spons en afwasmiddel.
Zorg ervoor dat er nooit etenswaren of vruchtensap in het reservoir terecht komen omdat dit de roestvrijstalen 
(RVS) reservoir zal beschadigen.

I
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15. Ontgrendel de deksel van de kom en pak deze vast via het handvat.  14  OPGELET, RISICO OP 
BRANDWONDEN als u het handvat niet gebruikt.

16. Verwijder het mandje met behulp van het handvat. 15

17. Bewaar indien gewenst het kookvocht onder in de kom om het aan de bereiding toe te voegen en om de 
textuur aan te passen of het mixen te vereenvoudigen.

AANBEVELINGEN 
• Onderbreek het koken niet tijdens de cyclus om te voorkomen dat er water in het verwarmingsreservoir 

blijft staan.
• Giet uitsluitend zuiver en voor consumptie geschikt water zonder etensresten of overige in het reservoir.
• Controleer altijd de temperatuur van de voedingsmiddelen alvorens ze aan uw kindje te geven.
• Het wordt aangeraden de etenswaren slechts één maal op te warmen.

MIXCYCLUS   ( Zie blz. 2 B  )

1. Controleer of het mes correct met de pakking/het rubbertje op de bodem van de kom is geïnstalleerd. 16   
LET OP, RISICO OP SNIJWONDEN BIJ HET HANTEREN VAN DE SCHERPE MESBLADEN.

2. Breng, na gecontroleerd te hebben of de voedingsmiddelen gaar zijn, deze van de mand in de kom over. 
17  Afhankelijk van de gewenste consistentie kunt u een gedeelte van het kookvocht toevoegen alvorens 
de cyclus op te starten.

3. Sluit de kom en lijn hierbij het handvat van de deksel uit op die van de kom. 18

4. Sluit het apparaat aan en druk op de mixknop tot de gewenste consistentie bereikt is (automatische 
uitschakeling na 12 seconden) 19

5. Open de kom door het handvat van de deksel naar rechts te duwen. 20

6. Roer de maaltijd om met een spatel en voorkom hierbij het mixmes aan te raken. Geef indien nodig nog 
een extra impuls. 

7. Giet de bereiding in een potje of op een bord.  21

AANBEVELINGEN
• Verwijder de bereiding niet met keukengerei wat het mes en vervolgens ook het keukengerei zelf kan 

beschadigen.
• Veeg, om hygiënische redenen, het reservoir nà elk gebruik van de Babycook af met een schone doek.

VERWARMEN EN ONTDOOIEN
• Doe de te verwarmen of de te ontdooien voedingsmiddelen in een geschikt potje en plaats dit zonder deksel 

in het stoommandje. Het potje mag de stoomuitgang ‘j’ niet verstoppen.
• Breng 1 tot 3 streepjes water in het reservoir aan naargelang de te verwarmen hoeveelheid en ga vervolgens 

op dezelfde manier te werk als bij het koken.
• Als het geluidssignaal van de kooktijd weerklinkt, kunt u het potje met een theedoek uit het mandje halen 

(LET OP het restwater is zeer heet bij het einde van de kooktijd) en de inhoud doorroeren met een spatel om 
een homogene temperatuur te verkrijgen.

• Controleer altijd de temperatuur van de etenswaren alvorens ze aan uw kindje te geven.

OPMERKING: Hoewel het altijd beter is om verse groenten en fruit te gebruiken omdat die de meeste vitamines 
bevatten, kunt u ook diepvriesgroenten en -fruit klaarmaken, na deze eerst direct in de kom van de BABYCOOK® 
of in de koelkast te hebben ontdooid (ontdooi nooit voedingsmiddelen bij omgevingstemperatuur).

REINIGING EN ONDERHOUD
• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact alvorens het te reinigen.
• Wij raden u aan om de demonteerbare onderdelen: kom, mand, deksels, pakkingen/rubbertjes, mes... met 

de hand af te wassen.
• Deze elementen zijn tevens geschikt voor de vaatwasmachine. Het veelvoudig gebruik van de vaatwasmachine 

kan echter leiden tot vroegtijdige slijtage van de elementen.
• Volg, voor het reinigen van het mixmes en de pakking/het rubbertje de instructies voor het demonteren en 

hermonteren op:

Demontage van de deksel en de pakking/het rubbertje van de deksel:

Reinig de behuizing van het apparaat met een vochtige spons en afwasmiddel.
Zorg ervoor dat er nooit etenswaren of vruchtensap in het reservoir terecht komen omdat dit de roestvrijstalen 
(RVS) reservoir zal beschadigen.

Controleer, als u de kom gebruikt om het reservoir met water te vullen, of deze volledig schoon is en geen 
sporen van etensresten of vruchtensap vertoont. 
Reinig en spoel het reservoir regelmatig schoon. Sommige types waterkwaliteit en gebruik kunnen de 
kalkaanslag verergeren. Een slecht onderhouden reservoir kan op aanzienlijke wijze het roestvrijstaal 
aantasten.

ONTKALKEN
• We raden aan het apparaat om de circa 50 kookcycli te ontkalken.
• Gebruik uitsluitend natuurazijn of het specifieke Babycook reinigingsmiddel van BEABA.
• Gebruik nooit chemische ontkalkingsmiddelen of ontkalkingsmiddel voor koffiezetapparaten in het reservoir.

1. Schakel het apparaat uit, het ontkalken wordt in een koud apparaat zonder verwarmcyclus uitgevoerd.

2. Giet een mengsel van 100 ml water en 100 ml natuurazijn of het Babycook reinigingsmiddel van BEABA 
in het reservoir.

3. Laat dit een hele nacht inwerken met open deksel.

4. Ledig de inhoud van het reservoir door het product om te keren.

5. Spoel het reservoir minstens 2 maal met schoon water en gooi de inhoud hierbij 
telkens weg.

6. Breng de deksel opnieuw aan.

7. Start 2 verwarmcycli op met schoon water in het reservoir (stand 1 = 110 ml) 
zonder voedingsmiddelen.

8. Spoel de kom goed schoon met water alvorens het opnieuw te gebruiken.

9. Afhankelijk van het type kraanwater moet u het apparaat vaker ontkalken.

Montage

Demontage

I II III
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VRAGEN/ANTWOORDEN 
Op de website van BEABA kunt u een bijgewerkte en gedetailleerde tabel raadplegen.

Het product werkt 
niet.

De Babycook fluit 
bij het starten van 
een opwarmcyclus.

De kom lekt.

Het fruit en de 
groenten zijn niet 
gaar aan het einde 
van de kooktijd.

• Controleer of het apparaat is aangesloten op de elektriciteit.
• Controleer of de kom op de basis 8  vergrendeld is en of het deksel 

vergrendeld is. 10 .

• Het stoomcircuit is wellicht verstopt 10 .
• Schakel de kookcyclus onmiddellijk uit door op de knop te drukken ( ).
• Open het deksel niet maar wacht tot het apparaat geen stoom meer afgeeft en 

tot het fluiten ophoudt (circa 10 min.)
• Open de deksels van het reservoir en de kom.
• Controleer of het gat van de komdeksel  a  en de pakking/het rubbertje  j  

niet verstopt zijn.
• Ontstop deze anders.

• Controleer of de deksel correct is aangebracht. 10

• Controleer of het mandje (of de Rice Cooker) correct in de kom is geplaatst. 7

• Controleer de montage van de pakking/het rubbertje op het mes (raadpleeg de 
paragraaf REINIGING EN ONDERHOUD).

• Controleer de staat van de pakking/het rubbertje van het mes en vervang 
indien nodig.

• Controleer de correcte vergrendeling van het mes. 5

• Er zit geen water meer in het reservoir: 
 - De hoeveelheid water bij het starten is ontoereikend. Vul het reservoir 
opnieuw met 110 ml water en start een nieuwe cyclus op.

 - Het apparaat wordt niet warm genoeg: voer één of meerdere ontkalkingscycli 
uit (raadpleeg de paragraaf ONTKALKEN).

• Er blijft water in het reservoir staan: de kookcyclus werd onderbroken:
 - Start een nieuwe cyclus op en controleer of de deksel en de kom goed 
vergrendeld zijn, 8  en 10 .

 - Neem anders contact op met de After Sales dienst.

Voedingsmiddelen Niveau/hoeveelheid water 
1 2 3

110 ml 130 ml 150 ml

Groenten *

STOMEN

Aardappels** •

Wortelen * •

Witte knolletjes * •

Sperziebonen •

  Courgettes •

  Prei •

  Doperwtjes •

  Pompoen* •

  Bloemkool •

 Rood vlees •

 Wit vlees •

Vis  •

Fruit
  Appels •

  Peren •

  Aardbeien •

  Abrikozen •

  Ananas •

Zetmeelproducten
Rijst *** •

Pasta *** •

OPWARMEN
Potje  (tijd aan te passen aan de 
hoeveelheid)

• •

ONTDOOIEN Potje •

 Kook- of opwarmtijd ** circa 13 min circa  18 min circa 24 min

KOOKGIDS

*    Gesneden in blokjes van 1 cm x 1 cm.
**   Gemiddelde kooktijd voor een vol mandje (circa 600 gr.)
*** Gebruik de apart verkrijgbare Pasta/Rijstkoker.
Bij gebruik van de opwarmfunctie, is de starttemperatuur eveneens van invloed op de opwarmtijd.
Voor de ontdooifunctie, kan het naargelang de hoeveelheid, nodig zijn een tweede cyclus op te starten.

TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning/Vermogen: Raadpleeg het typeplaatje onder het apparaat.

Gebruikstemperatuur: 10 tot 40°C.


