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Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken� 
Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen�

Gevaar
 - Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en 

spoel deze nooit af onder de kraan�
Waarschuwing

 - Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het 
apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning 
voordat u het apparaat aansluit�

 - Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of 
het apparaat zelf beschadigd is�

 - Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen 
door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of 
personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te 
voorkomen�

 - Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of 
instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het 
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen�

 - Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen� Houd 
het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen�

 - Kinderen mogen niet met het apparaat spelen�
 - Raak de snijkanten van de mesunit niet aan wanneer de 

stekker in het stopcontact zit en tijdens het schoonmaken� De 
snijkanten zijn erg scherp�

 - Als de mesunit vastloopt, haal dan de stekker uit het 
stopcontact voordat u de ingrediënten verwijdert die de 
mesunit blokkeren�

 - Het apparaat wordt erg heet tijdens het stomen en kan bij 
aanraking brandwonden veroorzaken� Til de kan alleen op aan 
het handvat�
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 - Pas op voor hete stoom die tijdens het stomen of wanneer u 
het deksel verwijdert uit de kan komt�

 - Pas op voor hete stoom die uit de vulopening van het 
waterreservoir komt wanneer u het deksel opent�

 - Wanneer het stoomproces is voltooid, blijft er gedurende 
enige tijd hete stoom uit de stoomopening van de motorunit 
en de stoomopening in het deksel van de kan komen� Wees 
voorzichtig wanneer u de kan van de motorunit tilt�

 - Bij onjuist gebruik van het apparaat kan er hete stoom uit de 
vulopening komen� Raadpleeg hoofdstuk ‘Problemen 
oplossen’ om dit te voorkomen of op te lossen� 

 - Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken�
 - Haal de motorunit niet uit elkaar voor onderhoud of reiniging� 

Laat die in een door Philips geautoriseerd servicecentrum 
repareren�
Let op

 - Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere 
fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden 
aanbevolen� Als u dergelijke accessoires of onderdelen 
gebruikt, vervalt de garantie�

 - Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een kachel of 
kookplaat als deze ingeschakeld of nog heet is�

 - Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 
afkoelen voordat je het gaat schoonmaken�

 - Gebruik de kan of andere onderdelen van het apparaat nooit 
in een magnetron, omdat de metalen delen van het handvat 
van de kan en de mesunit niet geschikt zijn voor dit gebruik�

 - Steriliseer de kan of andere onderdelen van het apparaat nooit 
in een sterilisator of in een magnetron, omdat de metalen 
delen van het handvat van de kan en de mesunit niet geschikt 
zijn voor dit gebruik�
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 - Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik� 
Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en elk gebruik niet 
overeenkomstig de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op 
garantie en aanvaardt Philips geen aansprakelijkheid voor 
eventueel hierdoor ontstane schade�

 - Wees voorzichtig wanneer u hete vloeistof in de beker giet� 
Hete vloeistof en stoom kunnen uit de beker komen en 
brandwonden veroorzaken�

 - Laat het apparaat circa 10 minuten afkoelen voordat u een 
nieuwe hoeveelheid ingrediënten gaat stomen�

 - Het apparaat is niet bedoeld voor het hakken van harde 
ingrediënten zoals ijsklontjes en suikerklontjes� 

 - Laat de blender nooit langer dan 30 seconden achtereen 
werken� Als u na 30 seconden nog niet klaar bent, schakel het 
apparaat dan uit en wacht enkele seconden voordat u verder 
gaat� Als het apparaat heet wordt, laat het dan eerst enkele 
minuten afkoelen voordat u verdergaat�

 - Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale en vlakke 
ondergrond� Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte rondom 
het apparaat is om beschadigingen aan bijvoorbeeld 
keukenkastjes of andere voorwerpen te voorkomen, omdat het 
apparaat tijdens gebruik hete stoom afgeeft�

 - Gebruik dit apparaat niet indien het gevallen of op enige wijze 
beschadigd is� Laat het in een door Philips geautoriseerd 
servicecentrum repareren�

 - Doe nooit water of andere vloeistoffen of gemengde voeding 
in de kan voor het stomen om schade aan het apparaat te 
voorkomen�

 - Gebruik de stoomfunctie nooit zonder water�
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 - Zorg ervoor dat er niet te veel water in het waterreservoir zit  
(max� 200 ml)� Overschrijd het op de maatbeker aangegeven 
maximumniveau niet�

 - Wanneer u ingrediënten stoomt, zorg er dan voor 
dat u de kan niet te ver vult� Zorg ervoor dat de 
bovenrand van de groene mesunit niet bedekt is 
met voedsel�

 - Wanneer u vloeistoffen mengt, overschrijd dan 
niet het op de kan aangegeven maximumniveau (450 ml)�

 - Steek geen voorwerpen in de vulopening of de stoomopening�
 - Vul het waterreservoir nooit bij tijdens het stoomproces, 

omdat dit ertoe kan leiden dat er heet water en stoom uit het 
apparaat komt�

 - Zorg er altijd voor dat het deksel na het stomen is afgekoeld 
voordat u het opent om eventueel meer ingrediënten toe te 
voegen voor het mengen�

 - Sluit het apparaat niet aan op een externe schakelaar zoals een 
timer� U mag het ook nooit aansluiten op een 
stroomvoorziening die regelmatig wordt onderbroken� 
Hierdoor voorkomt u gevaarlijke situaties als gevolg van het 
onbedoeld resetten van de oververhittingsbeveiliging�

 - Controleer de temperatuur van de babyvoeding altijd vóór het 
voeden op de rug van uw hand�

 - Controleer altijd de dikte van de babyvoeding� Zorg ervoor dat 
er geen grote stukken meer in de voeding zitten�

 - Wanneer het stoomproces (max� 20 minuten) is voltooid, 
stoom of verwarm de babyvoeding dan niet opnieuw�

 - Gebruik uitsluitend de bijgeleverde spatel om het voedsel uit 
de kan te halen�

 - Regelmatig ontkalken voorkomt schade aan het apparaat�
 - Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact 

voor u accessoires verwisselt of in de buurt komt van 
onderdelen die tijdens gebruik bewegen�
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 - Wees voorzichtig bij het aanraken van de scherpe messen bij 
het legen van de kom en tijdens het reinigen�

 - Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat 
onbeheerd achterlaat�

 - Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen te worden 
uitgevoerd�
Veiligheidssysteem

Het apparaat heeft een ingebouwde veiligheidsvergrendeling� Het apparaat werkt alleen 
indien u alle onderdelen op de juiste manier op de motorunit hebt bevestigd� Als dat het 
geval is, wordt de ingebouwde veiligheidsvergrendeling ontgrendeld�
Het apparaat is ook voorzien van een oververhittingsbeveiliging� Oververhitting kan 
optreden als de tijd tussen twee stoomprocessen te kort is, als de blenderfunctie te lang is 
gebruikt of als er te veel ingrediënten in de kan zijn gedaan� Als de 
oververhittingsbeveiliging het apparaat tijdens gebruik uitschakelt, zet u de 
bedieningsknop op 0 en laat u het apparaat een paar minuten afkoelen� Hierna kunt u het 
apparaat opnieuw gebruiken� 

Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking 
tot blootstelling aan elektromagnetische velden�

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Wilt u volledig profiteren van 
de ondersteuning die Philips Avent u kan bieden? Registreer dan uw product op  
www.philips.com/welcome� 
Deze stomer en blender in één is speciaal geschikt voor de bereiding van kleine 
hoeveelheden babyvoeding� De stomer en blender in één helpt alle ouders bij het bereiden 
van verse maaltijden voor hun baby met een eenvoudige stoom- en blenderfunctie in één 
apparaat gecombineerd�
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Algemene beschrijving

1 Deksel met stoomopening 8 Motorunit
2 Zeef 9 Stoomlampje
3 Mesunit 10 Bedieningsknop
4 Kan met mesunithouder 11 Ventiel
5 Vulopening van waterreservoir 12 Spatel
6 Stoomopening op motorunit 13 Maatbeker

7 Vergrendelgebied voor handvat 14 Onderkant van apparaat met 
netsnoer
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Let op het volgende

• Controleer de temperatuur van de 
babyvoeding op de rug van je hand 
voordat je je baby voedt�

• Overschrijd het op de kan aangegeven 
maximumniveau (450 ml) niet.

• Gebruik 200 ml gedistilleerd water om 
het waterreservoir te vullen�

• Hak geen harde ingrediënten zoals 
ijsblokjes en suikerklontjes�

• Plaats de mesunit op de mesunithouder 
in de kan voordat je voedsel in de kan 
doet om het te stomen of te pureren�

• Plaats altijd de zeef in het deksel van 
de kan ('klik')�

＞30s

• Laat het apparaat niet langer dan 
30 seconden achtereen werken.

• Ontkalk het apparaat elke 4 weken� 



- 10 -

Voor het eerste gebruik

 1  Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat� 
 2  Maak alle onderdelen schoon, met uitzondering van de motorunit  

(zie hoofdstuk ‘Schoonmaken en onderhoud’)�

Het apparaat gebruiken

Zorg er altijd voor dat het deksel na het stomen is afgekoeld voordat u het verwijdert 
om eventueel meer ingrediënten toe te voegen voor het mengen� Overschrijd het op 
de kan aangegeven maximumniveau niet�
Leeg het waterreservoir voordat u dit opnieuw bijvult om een nieuw stoomproces te 
beginnen�
Zorg er altijd voor dat de bovenrand van de groene mesunit niet is bedekt met 
voedsel wanneer u begint met stomen� 
Dit apparaat is bedoeld voor het stomen van verse vaste ingrediënten en het mengen 
daarvan om babyvoeding te maken� Zie het receptenboekje voor een aantal voorbeelden� 
Gewoonlijk zult u de ingrediënten eerst stomen en daarna mengen� U kunt het apparaat 
echter ook gebruiken om alleen te stomen of te mengen� Indien u het apparaat alleen 
gebruikt om te mengen, kunt u de instructies onder ‘Het waterreservoir vullen’ en ‘Stomen’ 
overslaan en alleen de instructies onder ‘Mengen’ volgen� Stoom het gemengde voedsel 
nooit na het mengen� Stoom dezelfde portie ingrediënten nooit langer dan 20 minuten of 
meer dan één keer�
Dit apparaat is NIET bedoeld voor:

 – Het ontdooien van voedsel
 – Het stomen van bevroren voedsel
 – Het stomen van reeds gemengd voedsel
 – Het langer dan 20 minuten stomen van dezelfde ingrediënten
 – Het koken van rijst en pasta
 – Het mengen van ingrediënten om ze daarna te stomen
 – Het opwarmen van vloeistoffen, bijv. soep of water
 – Het gedurende enkele uren warmhouden van voedsel
 – Het opnieuw opwarmen van voedsel
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Het waterreservoir vullen
 1  Vul de maatbeker tot het vereiste niveau met water�

Op de maatbeker staat de hoeveelheid in millimeters en de bijbehorende stoomtijd in 
minuten� Raadpleeg het aparte receptenboekje voor de aanbevolen hoeveelheden voor de 
recepten� 
 2  Giet het water in de vulopening en sluit het deksel�

Opmerking: Doe alleen water in het waterreservoir en niets anders.

Stomen
Als bepaalde groenten en fruit voorzichtig worden gestoomd, zijn ze perfect voor baby’s 
die met vast voedsel beginnen� Stomen is de gezondste manier om voedsel te bereiden, 
omdat op deze wijze veel vitaminen en andere gezonde voedingsstoffen behouden blijven. 
Opmerking: U vindt de recepten en de benodigde bereidingstijden in het aparte 
receptenboekje. De recepten zijn gekoppeld aan de leeftijd van het kind.
Opmerking: Stoom bevroren ingrediënten niet, omdat het apparaat bevroren voedsel 
niet kan opwarmen tot de temperatuur die vereist is voor het stomen. Ontdooi 
bevroren vaste ingrediënten altijd voordat u ze in dit apparaat stoomt. Schud eventueel 
overtollig water van de ontdooide ingrediënten af voordat u ze in de kan doet.
 1  Plaats de mesunit op de mesunithouder in de kan�
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 2  Snijd vaste ingrediënten in kleine stukjes (blokjes van maximaal 2-3 cm) voordat u 
ze in de kan doet� 

Opmerking: Verwerk geen grote hoeveelheden vaste ingrediënten tegelijkertijd. 
Verwerk deze ingrediënten altijd in kleine hoeveelheden.
 3  Doe de ingrediënten in de blenderkan�

Opmerking: Overschrijd de bovenrand van de groene mesunit niet.
Opmerking: Doe nooit water of andere vloeistoffen in de kan voor het stomen om 
schade aan het apparaat te voorkomen.
 4  Plaats het ventiel in het deksel�

Opmerking: Zorg ervoor dat het ventiel goed vast zit. 
 5  Doe de zeef in het deksel van de kan (‘klik’)�

 6  Plaats het deksel op de kan en draai het rechtsom om het vast te zetten� De kleine 
uitsteeksels op het deksel moeten in de gleuven van de kan glijden� Zorg ervoor 
dat het grote uitsteeksel van het deksel zich precies boven het handvat van de kan 
bevindt�
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 7  Plaats de kan ondersteboven op de motorunit, dus met het deksel naar beneden� 
Zorg ervoor dat het handvat zich aan de rechterkant bevindt en dat het goed is 
bevestigd�

Opmerking: Het apparaat begint niet met stomen als de kan en het handvat niet juist 
zijn geplaatst.
 8  Draai de bedieningsknop naar de stoomstand�

 » Het stoomlampje brandt oranje om aan te geven dat het apparaat bezig is met 
stomen�

U kunt uw vingers branden aan hete stoom en heet water� Raak hete onderdelen en 
stoom niet aan en laat kinderen deze nooit aanraken� Dit kan brandwonden 
veroorzaken�

 » De stoomtijd hangt af van de hoeveelheid water die u in het waterreservoir hebt 
gedaan� Raadpleeg de tabel in hoofdstuk ‘Ingrediënten en stoomtijden’ en het 
receptenboekje�

 » Wanneer het stoomproces is voltooid, maakt het apparaat een zoemend geluid en 
gaat het stoomlampje uit�
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 9  Zet de bedieningsknop op de ‘uit’-stand� Wacht 2 minuten totdat er geen stoom 
uit de stoomopening komt om verbranding door hete stoom te voorkomen�

Opmerking: Als u nog een portie ingrediënten wilt stomen, moet u het apparaat 10 
minuten laten afkoelen voordat u weer begint te stomen.
 10  Volg de hieronder beschreven instructies in ‘Mengen na stomen’ als u het 

gestoomde voedsel wilt mengen�
 11  Onder normale omstandigheden blijft er na het stomen geen water achter in het 

waterreservoir� Echter, in sommige gevallen (bijv� door kalkvorming in het 
waterreservoir, onderbreking van het stoomproces of onbedoeld gebruik) kan er 
water achterblijven in het waterreservoir� Als dit het geval is, maak dan het 
waterreservoir na gebruik volledig leeg om bacterievorming te vermijden� Zie 
hoofdstuk ‘Schoonmaken en onderhoud’ om het waterreservoir te ontkalken�

Mengen na stomen
 1  Pak het handvat van de kan vast en til de kan van de motorunit af� Draai de kan om 

en schud ermee zodat al het voedsel omlaag valt op de mesunit�

Raak alleen het handvat van de kan aan� Het deksel, de onderkant en de buitenkant 
van de kan zijn heet�
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 2  Indien nodig verwijdert u het deksel en voegt u extra ingrediënten toe om te 
mengen (bijv� water of olie)�

 Zorg er altijd voor dat het deksel van de kan en het deksel van het waterreservoir na 
het stomen zijn afgekoeld voordat u ze opent om meer ingrediënten toe te voegen 
aan de kan of om het waterreservoir te legen�
Nadat u vloeistoffen in de kan hebt gedaan, mag u de kan nooit in de stoomstand 
zetten�
 3  Plaats de kan rechtop op de motorunit, dus met het deksel naar boven� Zorg 

ervoor dat het handvat zich aan de rechterkant en tussen de twee randen van het 
vergrendelgebied bevindt�

 4  Draai de bedieningsknop naar de mengstand� Houd de knop in deze stand totdat 
het voedsel goed is gemengd�

De pureerfunctie heeft een timer van 30 seconden als oververhittingsbeveiliging� Als 
je na 30 seconden nog niet klaar bent met pureren, schakelt het apparaat uit en piept 
het twee keer als melding� Nadat het apparaat 30 seconden heeft afgekoeld, piept het 
één keer en kun je weer pureren� 
Opmerking: Als de ingrediënten aan de wand van de kan blijven plakken, schakel het 
apparaat dan uit n verwijder de ingrediënten met de spatel of giet er wat vloeistof bij. 
Opmerking: Zorg ervoor dat de dikte van de babyvoeding (bijv. op harde stukjes) 
voordat u de baby voedt.
Opmerking: Als de babyvoeding nog te dik is, kunt u er wat vloeistof (bijv. water) aan 
toevoegen, totdat de voeding zacht en glad is.
 5  Laat de bedieningsknop los wanneer u klaar bent met mengen�

 » De knop draait vanzelf terug naar de ‘uit’-stand�
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 6  Haal de stekker uit het stopcontact�
 7  Verwijder de mesunit� Wees voorzichtig wanneer u de mesunit verwijdert; deze 

kan heet zijn� Verwijder het gemengde voedsel uit de kan� Gebruik indien nodig de 
spatel die bij dit apparaat zit�

Controleer of de babyvoeding niet te heet is voor uw baby�
 8  Onder normale omstandigheden blijft er na het stomen geen water achter in het 

waterreservoir� Echter, in sommige gevallen (bijv� door kalkvorming in het 
waterreservoir, onderbreking van het stoomproces of onbedoeld gebruik) kan er 
water achterblijven in het waterreservoir� Als dit het geval is, maak dan het 
waterreservoir na gebruik volledig leeg om bacterievorming te vermijden� Zie 
hoofdstuk ‘Schoonmaken en onderhoud’ om het waterreservoir te ontkalken�

Mengen zonder stomen
Het apparaat is bedoeld voor:

 – het pureren van gestoomde en gekookte ingrediënten voor babyvoeding
 – het mengen van vloeistoffen en fruit voor babydrankjes

Het apparaat is niet bedoeld voor het hakken van harde ingrediënten zoals ijsklontjes 
en suikerklontjes� 
Nadat u vloeistoffen in de kan hebt gedaan, mag u de kan nooit in de stoomstand 
zetten�
Opmerking: Let er bij het mengen van vloeistoffen op dat u de kan niet verder vult dan 
de maximumindicatie op de kan.
Opmerking: Stoom babyvoeding nooit na het mengen.
 1  Plaats de mesunit op de mesunithouder in de kan�

 2  Snijd vaste ingrediënten in kleine stukjes (blokjes van maximaal 2-3 cm) voordat u 
ze in de kan doet� 

Tip: Verwerk geen grote hoeveelheden vaste ingrediënten tegelijkertijd. Verwerk deze 
ingrediënten altijd in kleine hoeveelheden. 
 3  Doe de ingrediënten in de blenderkan�

Opmerking: Overschrijd de bovenrand van de groene mesunit niet. 
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 4  Plaats het ventiel in het deksel�

Opmerking: Zorg ervoor dat het ventiel goed vast zit. 
 5  Doe de zeef in het deksel van de kan (‘klik’)�

 6  Plaats het deksel op de kan en draai het rechtsom om het vast te zetten� De 
kleine uitsteeksels op het deksel moeten in de gleuven van de kan glijden� Zorg 
ervoor dat het grote uitsteeksel van het deksel zich precies boven het handvat 
van de kan bevindt�

 7  Plaats de kan rechtop op de motorunit, dus met het deksel naar boven� Zorg 
ervoor dat het handvat zich aan de rechterkant en tussen de twee randen van 
het vergrendelgebied bevindt�



- 18 -

 8  Draai de bedieningsknop naar de pureerstand� Houd de knop in deze stand totdat 
het voedsel voldoende is gepureerd�

De pureerfunctie heeft een timer van 30 seconden als oververhittingsbeveiliging� Als 
je na 30 seconden nog niet klaar bent met pureren, schakelt het apparaat uit en piept 
het twee keer als melding� Nadat het apparaat 30 seconden heeft afgekoeld, piept het 
één keer en kun je weer pureren� 
Opmerking: Als de ingrediënten aan de wand van de kan blijven plakken, schakel dan 
het apparaat uit en verwijder de ingrediënten met de spatel of giet er wat vloeistof bij. 
Overschrijd het aangegeven maximumniveau op de kan niet.
Opmerking: Zorg ervoor dat de dikte van de babyvoeding (bijv. op harde stukjes) 
voordat u de baby voedt.
Opmerking: Als de babyvoeding nog te dik is, kunt u er wat vloeistof (bijv. water) aan 
toevoegen, totdat de voeding zacht en glad is. Overschrijd het aangegeven 
maximumniveau op de kan niet.
Opmerking: Stoom babyvoeding nooit na het mengen.
 9  Laat de bedieningsknop los wanneer u klaar bent met mengen�

 » De knop draait vanzelf terug naar de ‘uit’-stand�
 10  Haal de stekker uit het stopcontact�
 11  Verwijder de mesunit� Wees voorzichtig wanneer u de mesunit verwijdert; deze 

kan heet zijn� Verwijder het gemengde voedsel uit de kan� Gebruik indien nodig de 
spatel die bij dit apparaat zit�

Controleer of de babyvoeding niet te heet is voor uw baby�
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Ingrediënten en stoomtijden

Soort 
voedsel

Ingrediënt Geschatte stoomtijd*

Fruit Appel 5 min�
Sinaasappel 10 min
Perzik 10 min
Peer 5 min�
Ananas 15 min�
Pruim 10 min

Groenten Asperges 10 min
Broccoli 20 min
Wortel 15 min�
Bloemkool 15 min�
Bleekselderij 15 min�
Courgette 15 min�
Venkel 15 min�
Sperziebonen 20 min
Prei 15 min�
Ui 15 min�
Doperwten 20 min
Paprika 15 min�
Aardappel 20 min
Pompoen 15 min�
Spinazie 15 min�
Koolraap 15 min�
Zoete aardappel 15 min�
Tomaat 15 min�

Vlees Kip, rundvlees, lamsvlees, varkensvlees 
enz�

20 min

Vis Zalm, tong, kabeljauw, forel enz� 15 min�

* Al het voedsel moet in kleine stukjes van maximaal 2-3 cm worden gesneden� 
Opmerking: Op de maatbeker ziet u de millimeters en de bijbehorende stoomtijd in 
minuten (50 ml = 5 minuten, 100 ml = 10 minuten, 150 ml = 15 minuten,  
200 ml = 20 minuten)�
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Reiniging en onderhoud

Maak het apparaat na ieder gebruik schoon�
Dompel de motorunit nooit in water�
Gebruik nooit bleekwater of chemische sterilisatievloeistoffen/-tabletten in het 
apparaat�
Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve 
vloeistoffen zoals benzine, aceton of alcohol om het apparaat schoon te maken. 
 1  Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de kan van de motorunit�

 2  Verwijder het deksel van de kan en draai het deksel ondersteboven�

 3  Verwijder de zeef en het ventiel uit het deksel�

 4  Maak het ventiel schoon in warm water met wat afwasmiddel en spoel het schoon 
onder de kraan�

 5  Verwijder de mesunit uit de kan�
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 6  Maak de mesunit direct na gebruik grondig schoon onder de kraan� Vergeet hierbij 
niet de binnenkant van de buis van de mesunit ook schoon te spoelen�

Wees zeer voorzichtig wanneer u de mesunit beetpakt� De snijkanten zijn zeer scherp�
Opmerking: Als u de mesunit grondiger wilt schoonmaken, kunt u deze na het 
afspoelen ook in de vaatwasmachine doen.
 7  Maak de overige onderdelen die met voedsel in aanraking zijn geweest direct na 

gebruik schoon met warm water en wat afwasmiddel�
Opmerking: Alle onderdelen, met uitzondering van de motorunit, kunnen ook in de 
vaatwasmachine worden gereinigd.
 8  Maak de motorunit indien nodig schoon met een vochtige doek�
 9  Controleer of er voedseldeeltjes in het waterreservoir zijn terechtgekomen� U kunt 

dit doen door in de vulopening te kijken om te zien of er voedseldeeltjes in zitten 
of door het water op een ongewone kleur en het waterreservoir op een 
onaangename lucht of brandlucht te controleren� Als dit het geval is, maak dan het 
waterreservoir schoon (zie ‘Het waterreservoir schoonmaken’ in dit hoofdstuk)� 

 10  Laat het deksel van de vulopening open om bacterievorming te voorkomen�

Het waterreservoir ontkalken
Als voedseldeeltjes in het waterreservoir terechtkomen, kunnen ze vast komen te zitten op 
het verwarmingselement in het waterreservoir tijdens de volgende stoomprocessen� Deze 
deeltjes kunnen niet worden verwijderd door alleen het waterreservoir om te spoelen�
Daarnaast moet u het apparaat elke vier weken ontkalken om ervoor te zorgen dat het 
goed blijft werken. U kunt voorgekookt of gefilterd water in het apparaat gebruiken om 
kalkvorming te verminderen�
Volg de ontkalkinstructies hieronder om voedseldeeltjes in het waterreservoir te 
verwijderen en het apparaat te ontkalken� 
 1  Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld�
 2  Voeg 50 ml witte azijn (8% azijnzuur) toe aan 150 ml water� 
Opmerking: U kunt ook ontkalkers op basis van citroenzuur gebruiken. Gebruik geen 
andere soorten ontkalkers. .
 3  Vul het waterreservoir met de oplossing van azijn (of azijnzuur) en water�
 4  Sluit het deksel van de vulopening� 
 5  Plaats de lege kan (zonder voedsel) met mesunit en deksel bevestigd in de 

stoomstand (dus met het deksel naar beneden gericht) op de motorunit� 
 6  Draai de bedieningsknop naar de stoomstand� 

 » Het stoomlampje brandt oranje om aan te geven dat het apparaat bezig is met 
stomen�
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 7  Schakel het apparaat na 5-6 min� stomen uit en haal de stekker uit het stopcontact� 
 8  Giet de gebruikte oplossing van witte azijn (8% azijnzuur) en water uit het 

waterreservoir�

 9  Spoel het waterreservoir en de kan een aantal keren grondig met schoon water� 
 10  Vul het reservoir met 200 ml water en laat het apparaat een stoomproces van 20 

minuten doorlopen met een lege kan voordat u er weer voedsel mee gaat 
bereiden� 

 11  Laat het deksel van de vulopening open om bacterievorming te voorkomen�

Recycling

 – Dit symbool betekent dat elektrische apparaten niet samen met het gewone 
huishoudelijke afval mogen worden weggegooid�

 – Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van 
elektrische producten�

Opbergen

 1  Leeg het waterreservoir voordat u het apparaat opbergt�

 2  Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon en droog zijn voordat u het apparaat 
opbergt (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken en onderhoud’)�

 3  Plaats de mesunit in de kan als u het apparaat opbergt om beschadigingen te 
voorkomen�

 4  Plaats het deksel niet op de kan en laat het deksel van de vulopening open om 
bacterievorming te voorkomen�
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Ondersteuning

Voor alle productondersteuning, zoals veelgestelde vragen, kunt u terecht op 
www.philips.com/support� 

Technische specificaties

 – Voltage/vermogen: zie het typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat�
 – Maximale capaciteit van het waterreservoir: 200 ml�
 – Maximale capaciteit van de kan (vloeistoffen): 450 ml.
 – Bescherming: verwarmingssysteem met temperatuurregeling en 

veiligheidsvergrendeling�

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het 
gebruik van het apparaat� Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie 
hieronder, ga dan naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen 
of neem contact op met de Klantenservice in uw land� 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het apparaat 
werkt niet�

Het apparaat is 
voorzien van een 
beveiliging� Het 
apparaat werkt niet 
indien de onderdelen 
niet op de juiste 
manier op de 
motorunit zijn 
bevestigd�

Bevestig alle onderdelen op de juiste manier�  
Zie hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken’�

Het 
stoomlampje 
gaat niet aan�

Het apparaat is niet 
op netspanning 
aangesloten�

Steek de stekker in het stopcontact�

De kan is niet goed 
op de motorunit 
geplaatst�

Plaats de kan goed op de motorunit�

U wilt een tweede 
stoomproces starten 
direct nadat u er een 
hebt afgerond�

Schakel het apparaat uit en laat het enkele 
minuten afkoelen voordat u het tweede 
stoomproces start�
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De ingrediënten 
zijn niet volledig 
opgewarmd�

De stukken in de kan 
zijn te groot, er zit te 
veel voedsel in de kan 
of u hebt het voedsel 
niet lang genoeg 
laten stomen�

Snijd het voedsel in kleinere stukken (2-3 cm),  
doe minder voedsel in de kan of kies een 
langere stoomtijd (max� 20 minuten)� 
Raadpleeg het receptenboekje en/of de tabel 
in hoofdstuk ‘Ingrediënten en stoomtijden’ 
om ervoor te zorgen dat u de juiste stoomtijd 
kiest voor de ingrediënten die u wilt stomen 
of het recept dat u wilt bereiden�

Het apparaat 
stoomt niet�

Er zit geen water in 
het apparaat�

Schakel het apparaat uit en giet de juiste 
hoeveelheid water in het apparaat�

U hebt de kan niet in 
de juiste stand op de 
motorunit geplaatst�

Plaats de kan in de juiste stand op het 
apparaat (zie ‘Stomen’ in hoofdstuk ‘Het 
apparaat gebruiken’)�

Het stomen 
duurt te lang of 
de stoomfunctie 
werkt helemaal 
niet�

Er bevindt zich te veel 
kalk in het 
waterreservoir�

Ontkalk het waterreservoir� Zie ‘Ontkalken’ in 
hoofdstuk ‘Schoonmaken en onderhoud’�

Er komt stoom 
uit de 
vulopening�

Het deksel van de 
vulopening is niet 
goed gesloten�

Sluit het deksel van de vulopening goed 
(‘klik’)�

De stoomopening op 
de motorunit zit 
verstopt met voedsel 
of kalk�

Maak de stoomopening schoon met een 
puntig voorwerp zonder de afdichting te 
beschadigen en volg de ontkalkinstructies in 
de toekomst op� Zie ‘Ontkalken’ in hoofdstuk 
‘Schoonmaken en onderhoud’�

De stoomopening in 
het deksel zit 
verstopt�

Verwijder het ventiel en maak de 
stoomopening in het deksel goed schoon�

Het 
stoomlampje 
gaat weer 
branden nadat 
het stoomproces 
is voltooid� Na 
een tijdje maakt 
het apparaat 
weer een 
zoemend 
geluid�

U hebt de kan per 
ongeluk langer dan 
10 minuten op de 
voet laten staan 
zonder het apparaat 
uit te schakelen�

Schakel het apparaat binnen 10 minuten uit 
nadat het stoomproces is voltooid en meng 
vervolgens het voedsel of verwijder het uit de 
kan�
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De mesunit of 
de motorunit is 
geblokkeerd�

Er zit te veel voedsel 
in de kan�

Schakel het apparaat uit en verwerk een 
kleinere hoeveelheid� Vul de kan niet verder 
dan tot de bovenrand van de groene mesunit�

De eerste paar 
keer dat het 
apparaat wordt 
gebruikt, 
produceert de 
motorunit een 
onaangename 
geur�

Dit is normaal� Als het apparaat deze geur blijft afgeven 
nadat u het een paar keer hebt gebruikt, 
controleer dan of de hoeveelheid die u 
verwerkt en de verwerkingstijden wel 
kloppen� Zie hoofdstuk ‘Ingrediënten en 
stoomtijden’�

Het apparaat 
blijft een 
onaangename 
geur afgeven 
nadat ik het een 
paar keer heb 
gebruikt�

U doet te veel voedsel 
in de kan of u laat het 
apparaat te lang 
werken�

Verwerk kleinere hoeveelheden en laat het 
apparaat niet langer dan 30 seconden 
achtereen werken�

Het apparaat 
maakt veel 
lawaai, 
produceert een 
onaangename 
geur, voelt heet 
aan, produceert 
rook enz�

Er zit te veel voedsel 
in de kan�

Schakel het apparaat uit en verwerk een 
kleinere hoeveelheid�

U laat het apparaat te 
lang werken zonder 
onderbreking�

Laat het apparaat niet langer dan 30 
seconden achtereen werken�

Het deksel van 
de kan lekt�

U hebt het deksel niet 
goed op de kan 
bevestigd�

Bevestig het deksel goed op de kan� Zie 
hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken’�

Er zit te veel voedsel 
in de kan�

Schakel het apparaat uit en verwerk een 
kleinere hoeveelheid�

Er zitten witte 
vlekken op de 
vulopening, de 
kan, de zeef en/
of het deksel�

Er is kalkaanslag op 
deze onderdelen 
ontstaan�

Dit is normaal� Ontkalk het apparaat 
regelmatig�  
Zie ‘Ontkalken’ in hoofdstuk ‘Schoonmaken 
en onderhoud’�



- 26 -

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het apparaat 
produceert veel 
lawaai tijdens 
het mengen�

De zeef is niet aan 
het deksel van de kan 
bevestigd�

Zorg ervoor dat de zeef aan het deksel van de 
kan is bevestigd�

Het water in het 
waterreservoir 
heeft een 
ongewone kleur 
wanneer u het 
uit het 
waterreservoir 
giet of wanneer 
het in de kan 
komt tijdens het 
stomen, of het 
water in het 
waterreservoir 
heeft een 
onaangename 
geur�

Voedseldeeltjes zijn 
tijdens het gebruik in 
het waterreservoir 
terechtgekomen�

Maak het waterreservoir schoon volgens de 
instructies in ‘Het waterreservoir 
schoonmaken’ in hoofdstuk ‘Schoonmaken 
en onderhoud’� Gebruik het apparaat precies 
volgens de instructies� Zorg ervoor dat er niet 
te veel water in het waterreservoir zit (max� 
200 ml) en dat u niet te veel voedsel in de kan 
doet (vul de kan niet verder dan tot de 
bovenrand van de groene mesunit)� Stoom 
dezelfde ingrediënten niet langer dan  
20 minuten en doe geen water voor het 
stomen rechtstreeks in de kan� Controleer ook 
of het ventiel in het deksel is geplaatst�

Uit het 
waterreservoir 
komt de geur 
van gegrild of 
verbrand 
voedsel

Voedseldeeltjes zijn 
tijdens het gebruik in 
het waterreservoir 
terechtgekomen en 
zijn aangekoekt op 
het 
verwarmingselement�

Maak het waterreservoir schoon volgens de 
instructies in ‘Het waterreservoir 
schoonmaken’ in hoofdstuk ‘Schoonmaken 
en onderhoud’� Gebruik het apparaat precies 
volgens de instructies� Zorg ervoor dat er niet 
te veel water in het waterreservoir zit (max� 
200 ml) en dat u niet te veel voedsel in de kan 
doet (vul de kan niet verder dan tot de 
bovenrand van de groene mesunit)� Stoom 
dezelfde ingrediënten niet langer dan 
20 minuten en doe geen water voor het 
stomen rechtstreeks in de kan� Controleer ook 
of het ventiel in het deksel is geplaatst�

Er zitten 
donkere vlekken 
op de 
babyvoeding of 
het water in de 
kan heeft een 
ongewone 
kleur�

Voedseldeeltjes zijn 
tijdens het gebruik in 
het waterreservoir 
terechtgekomen en 
zijn aangekoekt op 
het 
verwarmingselement� 
Hierdoor kunnen 
resten van deze 
voedseldeeltjes 
tijdens het stomen in 
de kan terechtkomen�

Maak het waterreservoir schoon volgens de 
instructies in ‘Het waterreservoir 
schoonmaken’ in hoofdstuk ‘Schoonmaken 
en onderhoud’� Gebruik het apparaat precies 
volgens de instructies� Zorg ervoor dat er niet 
te veel water in het waterreservoir zit (max� 
200 ml) en dat u niet te veel voedsel in de kan 
doet (vul de kan niet verder dan tot de 
bovenrand van de groene mesunit)� Stoom 
dezelfde ingrediënten niet langer dan 
20 minuten en doe geen water voor het 
stomen rechtstreeks in de kan� Controleer ook 
of het ventiel in het deksel is geplaatst�
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