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חשוב
לפני השימוש במכשיר ,יש לקרוא בקפידה את המדריך למשתמש ולשמור אותו לעיון בעתיד.

סכנה
	-לעולם אין לטבול את יחידת המנוע במים או בנוזל אחר .אין לשטוף את
היחידה מתחת לברז.
אזהרה
	-לפני חיבור המכשיר ,יש לוודא שהמתח המצוין על המכשיר מתאים
למתח החשמל המקומי.
	-אין להשתמש במכשיר אם השקע ,כבל החשמל או המכשיר עצמו
פגומים .כדי להימנע מסכנה ,יש להחליף כבל חשמל פגום באמצעות
פיליפס ,במרכז שירות מורשה של פיליפס או אצל נותני שירות מורשים
אחרים.
	-אנשים בעלי יכולת פיזית ,חושית או שכלית מוגבלת ,וכן אנשים חסרי
ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר הזה רק אם השימוש נעשה תחת
השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן השימוש הבטוח בו והם
מבינים את הסיכונים הכרוכים.
	-אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר זה (כולל אבזריו)
	-מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של ילדים .הרחק את המכשיר ואבזריו
מהישג ידם של ילדים.
	-אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה.
	-אין לגעת בלהבים ,במיוחד כאשר המכשיר מחובר לחשמל .הלהבים
חדים מאוד.
	-יש לנקוט זהירות בעת טיפול בלהבים החדים במהלך ריקון הקנקן
ובמהלך פעולות ניקוי.
	-אם הלהבים נתקעו ,יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני שחרור
החומר הגורם להיתקעות הלהבים.
	-במהלך ומיד לאחר האידוי ,המכשיר יתחמם (בייחוד במשטחים עם
הסמל ) ונגיעה באזורים אלה עלולה לגרום כוויה .יש להרים את
הקנקן בעזרת הידית בלבד.
	-במהלך האידוי ייפלטו מהקנקן אדים חמים וכך גם בעת הסרת המכסה.
	-זהירות :האדים חמים נפלטים ממכל המים בעת פתיחת המכסה.
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	-עם סיום מחזור האידוי ,האדים החמים ימשיכו להיפלט מפתח יציאת
האדים שבמכסה מכל המים ובנקב פליטת האדים בקנקן עצמו במשך
דקות אחדות .יש להיזהר בעת שליפת הקנקן מתוך יחידת המנוע.
	-שימוש לא נכון במכשיר עלול לגרום לבחירת אדים לוהטים משולי
המכסה של מכל המים .כדי למנוע בעיה זו או לפתור אותה ,יש לעיין
בפרק 'פתרון בעיות'.
	-יש להיזהר באופן מיוחד מנתזים לוהטים בעת מזיגת נוזל חם לתוך
הקנקן.
	-יש להקפיד תמיד להכניס מזון שכבר נטחן למכלי אחסון כדי לחמם או
להפשיר אותו בעזרת מכשיר זה.
	-אין להשתמש במכשיר לקיצוץ של חומרים קשים ודביקים.
	-לעולם אין לנקות את המכשיר במלבין או בתמיסות  /טבליות חיטוי.
	-אין לנקות את המכשיר בספוגיות ניקוי קשות ,חומרי ניקוי שוחקים או
נוזלים חזקים כמו בנזין ,אצטון או אלכוהול.
	-יש להקפיד תמיד להניח למכשיר להתקרר במשך  10דקות בין מחזור
אידוי למחזור האידוי הבא.
	-אין לאפשר למכשיר לעבוד במצב ערבוב למשך יותר מ 30-שניות בכל
פעם .אם הטחינה לא הסתיימה כעבור  30שניות ,יש לשחרר את
הלחצן ולהפסיק את פעולת העיבוד למשך שניות אחדות לפני המשך
ההפעלה .אם יחידת המנוע מתחממת ,יש להניח לה להתקרר מספר
דקות לפני המשך ההפעלה.
	-לעולם אין לשים בקנקן מים או נוזל אחר לחימום כדי למנוע נזק
למכשיר.
	-יש להקפיד תמיד להסיר את מכסה מכל האחסון לפני שימוש במכל
לחימום המזון במיקרוגל.
זהירות
	-לעולם אין להשתמש באביזרים או בחלקים של יצרן אחר או כאלה
שלא הומלצו במפורש בידי פיליפס .במקרה של שימוש באביזרים או
בחלקים כאלו ,יבוטל תוקף האחריות.
	-אין להניח את המכשיר על או בקרבת כיריים או תנור בישול פעילים או
חמים.
	-יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל כאשר הוא נותר ללא
השגחה וכן לפני הרכבה ,פירוק ,החלפת אביזרים ,ניקוי או מגע בחלקים
נעים במהלך השימוש.
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	-לפני ניקוי המכשיר ,יש לנתק אותו תמיד ולאפשר לו להתקרר.
	-יש להקפיד תמיד לסובב את חוגת השליטה למצב מושבת ( )OFFאחרי
כל פעולת אידוי ,חימום או הפשרה.
	-לעולם אין להשתמש בקנקן או בחלק אחר של המכשיר (למעט מכלי
האחסון) בתנור מיקרוגל ,שכן חלקי המתכת בידית הקנקן וביחידת
הלהבים אינם מתאימים לשימוש שכזה.
	-אין לחטא את הקנקן או חלקים אחרים של המכשיר (למעט מכלי
האחסון) בסטריליזטור או בתנור מיקרוגל ,שכן חלקי המתכת בידית
הקנקן וביחידת הלהבים אינם מתאימים לשימוש שכזה.
	-מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד .שימוש לא תקין במכשיר או
הפעלתו למטרות מקצועיות או מקצועיות למחצה ,כמו גם שימוש
שלא על פי ההנחיות הכלולות במדריך למשתמש יגרמו לשלילת תוקף
האחריות ופיליפס לא תישא בשום חבות בגין נזקים שייגרמו.
	-יש להניח את המכשיר על משטח יציב וישר .בשעת פעולת המכשיר
נפלטים ממנו אדים חמים .יש לוודא שנותר סביבו די מקום פנוי כדי
למנוע נזק לארונות או חפצים אחרים.
	-אין להשתמש במכשיר לאחר שנפל או ניזוק בדרך אחרת .יש להביאו
לתיקון במוקד שירות מורשה של פיליפס.
	-לעולם אין להשתמש בפונקציית האידוי כאשר מכל המים ריק.
	-יש לנתק את המכשיר ממקור המתח כאשר הוא ללא השגחה.
	-יש לוודא שמפלס המים במכל אינו עולה על סימון המפלס המרבי
( )MAXעל דופן מכל המים ( 250מ"ל) או סימון המפלס המרבי של
המכל המים עצמו.
	-יש לוודא שמכל המים נעול במקומו כהלכה לפני הכנסת הקנקן ליחידה
הראשית.
	-כאשר אתה אדים מרכיבים ,וודא שאתה לא ממלא את
MAX.
הצנצנת מעבר לחלק העליון של חלק הפלסטיק של
יחידת הלהב.
	-כאשר אתה מערבב נוזלים ,אל תחרוג מרמת המילוי
 MAXהמצוינת על הצנצנת ( 720מ"ל).
MAX.
	-אין להרים ולהזיז את המכשיר כאשר הוא פועל.
	-אין להכניס שום חפץ לפתח יציאת האדים במכסה של
מכל המים או בפתח כניסת האדים במכסה הקנקן.
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	-לעולם אין להוסיף נוזלים למכל המים במהלך תהליך האידוי ,שכן מים
חמים ואדים עלולים להיפלט מתוך המכשיר.
	-אם לאחר פעולת האידוי צריך להוסיף מרכיבים נוספים ,לפני פתיחת
המכסה להוספת המרכיבים יש לוודא תמיד שהמכסה התקרר.
	-אין להפעיל את ספק הכוח של המכשיר באמצעות מנגנון מיתוג חיצוני
כמו טיימר ,ואין לחבר אותו למעגל חשמלי שפעילותו הרגילה כרוכה
בכיבוי והפעלה לעתים קרובות.
	-יש לבדוק תמיד את טמפרטורת המזון המבושל על גב כף היד כדי
לוודא שהוא בטוח לתינוק.
	-יש לבדוק תמיד את מרקם המזון המיועד לתינוק .לקבלת הנחיות
על המרקם/סמיכות המתאימים לגילים השונים ,יש לעיין בעצות
המקצועיות בנושא גמילה המצורפות למכשיר זה או להתייעץ עם רופא
או מומחה מתאים.
	-יש להוציא את המזון מהקנקן אך ורק במרית המצורפת.
	-הסרה קבועה של האבנית מונעת נזק למכשיר.
	-מכל האחסון המצורף למכשיר זה אינו כלי המיועד להאכלת ילדים .אין
להאכיל ילדים היישר ממכל האחסון.
	-לפני שימוש במכל האחסון ,יש לנקות אותו ביסודיות ולחטא אותו
בעזרת סטריליזטור  Philips Aventאו להניח אותו בתוך מים רותחים
למשך  5דקות .דבר זה נועד להבטיח ניקיון וגהות .בשימוש במים
רותחים יש ודא שמפלס המים במכל גבוה דיו כדי לחטא את מכלי
האחסון וכי לא נוצר מגע ממושך בין המכל לבין הסיר עצמו כדי למנוע
עיוותים כתוצאה מחום.
	-יש לוודא שכמות המזון במכלי האחסון אינה עולה על סימון המקסימום
שעל דופן המכל ,אחרת המכל עלול לדלוף.
	-בעת חימום או הפשרה של מזון ,יש לוודא שמכסה המכל סגור היטב
לפני הכנסת מכל האחסון לקנקן ,אחרת המכל עלול לדלוף בעת
הוצאתו מהקנקן.
	-חימום במיקרוגל עשוי ליצור אזורים נקודתיים של טמפרטורה גבוהה
בתוך המזון ולהשפיע על הערך התזונתי שלו .יש לערבב תמיד
את המזון המחומם כדי לוודא חלוקה שווה של החום ,ולבדוק את
הטמפרטורה לפני ההגשה.

-6-

	-בתנורי מיקרוגל משולבים (עם פונקציית גריל) אין להשתמש בפונקציית
הגריל לחימום או הפשרה של מזון בתוך מכלי האחסון .אם זה עתה
הסתיים תהליך של אפייה בגריל ,יש להמתין עד שהתנור יתקרר לפני
הכנסת מכלי האחסון לתוכו ,שכן החום השיורי עלול לגרום נזק למכלי
האחסון.
מערכות בטיחות
למען בטיחות השימוש ,מכשיר זה מצויד בנעילת ביטחון כללית .המכשיר יפעל רק אם כל חלקיו הורכבו
כיאות .הרכבת כל החלקים כיאות תגרום לביטול נעילת הבטיחות.

מכשיר זה מצויד גם בפונקציית כיבוי אוטומטי למקרים של התחממות יתר .התחממות יתר עשויה
להתרחש כאשר ההפסקה בין מחזורי האידוי קצרה מדי .אם הופעל כיבוי הבטיחות של המכשיר בגלל
התחממות יתר במהלך מחזור אידוי ,יש לסובב את חוגת הבקרה בחזרה למצב כבוי ( )OFFולהניח
למכשיר להתקרר במשך מספר דקות .לאחר מכן ניתן לשוב ולהשתמש בו.

שדות אלקטרומגנטיים ()EMF
מכשיר זה מבית  Philipsעומד בכל התקנים והתקנות החלים באשר לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

מבוא
ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי  !Philips Aventכדי להפיק את מלוא
התועלת מהתמיכה ש Philips Avent-מעניקה ללקוחותיה ,יש לרשום את המוצר בכתובת
.www.philips.com/welcome

מכשיר ה 4 -in-1-להכנת מזון בריא לתינוקות מסייע להורים להכין לתינוקות שלהם ארוחות מזינות
בעזרת פונקציות אידוי ועיבוד שניתן לבצע בעזרת מכשיר אחד .ניתן להשתמש במכשיר להכנת מזון
תינוקות גם כדי להפשיר ולחמם את מזונו של התינוק.
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R

P

Q

-8-

סקירת מוצר
A
B
C

D
E
F

G

H
I

J

K

לשונית שחרור המכסה

L

מחבר על מכסה הקנקן

M

מכסה הקנקן

N

טבעת איטום

O

פין נעילה

P

מסננת

Q

יחידת הלהבים

R

תושבת יחידת הלהבים

S

הקנקן

ציון מפלס מים מרבי ()MAX
מכל המים (לא נתיק)
בוילר
יחידת המנוע
בורר בקרה
לחצן טחינה/עיבוד
כבל מתח
אזור הנעילה במכל המים

מכסה מכל המים

בקרים :סקירה כללית
T

סימוני מפלס המים

V

הגדרת הפשרה

הגדרת חימום למכל אחסון של  120מ"ל

U

הגדרת חימום למכל אחסון של  240מ"ל

W

אידוי קל

X

מכל אחסון

Z

מרית

Y

מכסה מכל האחסון

אביזרים

לפני השימוש הראשון
1יש להסיר את כל חומרי האריזה מהמכשיר.

2יש לנקות היטב את כל החלקים לפני השימוש הראשון .לפרטים על ניקוי יסודי וחיטוי מכלי
האחסון ,עיינו בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.

3מומלץ להריץ מחזור אידוי אחד עם קנקן ריק לפני השימוש הראשון במכשיר .עיינו בפרקים
'מילוי מכל המים' ו'אידוי'.
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שימוש במכשיר
זהירות
•יש לבדוק תמיד את טמפרטורת המזון המבושל על גב כף היד כדי לוודא שהוא בטוח לתינוק.
מכשיר זה מיועד לאידוי של מרכיבים טריים ומוצקים וטחינה/איבוד שלהם למרקם המתאים .לרשותכם
רעיונות למזונות טעימים ומזינים בחוברת המתכונים המצורפת .ניתן להשתמש במכשיר גם לאידוי בלבד
או לעיבוד בלבד .לשימושי עיבוד בלבד ,עיינו בפרק 'עיבוד ללא אידוי'.

ניתן להשתמש במכשיר גם כדי להפשיר או לחמם מזון מבושל שאוחסן במכלי האחסון המיוחדים .יש
להקפיד להשתמש במכלים אלה להפשרה או חימום של מזונות מעובדים .בהפשרה או חימום ללא
מכלי האחסון ,המזון ינשור על מכסה הקנקן דרך המסננת.
לעולם אין להכניס קנקן עם מזון מעובד בתוכו למצב אידוי ביחידה הראשית.

אין לאדות חומרים טריים מעל  30דקות ברציפות.

מכשיר זה אינו מיועד למטרות הבאות.

	-אידוי של מרכיבים קפואים שאינם מבושלים
	-אידוי של מזון שכבר עובד אך ללא מכל האחסון
	-אידוי של אותם מרכיבים לפרק זמן העולה על  30דקות
	-בישול של אורז ופסטה
	-עיבוד ולאחר מכן אידוי
	-חימום או חימום מחדש של נוזלים כמו מרק ,רוטב או מים
	-שמירה על חום המזון במשך מספר שעות
	-טחינה/עיבוד של מרכיבים קשים כמו קוביות קרח או סוכר ,או של מרכיבים דביקים כמו גבינה
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מילוי מכל המים
הערה
•יש לוודא שמפלס המים במכל אינו עולה על סימון המפלס המרבי ( )MAXעל דופן מכל המים
( 250מ"ל) או סימון המפלס המרבי של המכל המים עצמו.
•מומלץ להשתמש במים 'רכים' או מזוקקים ,שכן האבנית במים מינרליים או במי ברז עלולה
להצטבר מהר יותר בתוך מכל המים.
•מלבד מים ,מותר להכניס למכל המים אך ורק חומרים המשמשים להסרת אבנית.
1סובב את מכסה מיכל המים נגד כיוון השעון כדי לפתוח את מיכל המים ,ולאחר מכן עקוב
אחר סימון מפלס המים על מיכל המים ומלא במים לרמה הנדרשת בהתאם לפרק "מרכיבים
וזמן אידוי" במדריך למשתמש או בחוברת המתכונים המצורפת.

2

1

2הניחו את המכסה על מכל המים וסובבו אותו נגד כיוון השעון כדי לקבע אותו היטב.

↵כאשר מכסה מכל המים במקומו הנכון ,הסמל
שעל מכל המים עצמו.

שעל מכסה המכל יהיה בדיוק מול הסמל

הערה
•

ודא תמיד שנעלת את מכסה מיכל המים לפני שהמכשיר מתחיל לפעול.

- 11 -

אידוי
זהירות
•אדים ומים לוהטים עלולים לגרום כוויה .אין לגעת ואין לאפשר לילדים לגעת באף חלק חם של
המכשיר או באדים הנפלטים מחלקו העליון ,שכן הדבר עלול לגרום לצריבה.

הערה
•יש להקפיד תמיד להפשיר חומרים קפואים שאינם מבושלים לפני הכנסתם לקנקן לצורך אידוי.
נערו את המים העודפים מהחומרים המופשרים לפני הכנסתם לקנקן לצורך אידוי.
•אין למלא את הקנקן במרכיבים מעבר לחלק הפלסטיק של יחידת הלהבים.
•לעולם אין לשים בקנקן מים או נוזל אחר לחימום כדי למנוע נזק למכשיר.
•אם הקנקן אינו מקובע כהלכה במקומו ,תהליך האידוי במכשיר לא יופעל.
•יש לוודא שהקנקן נמצא בתוך טבעת האטימה לפני האידוי וכי הצד השטוח של טבעת האטימה
מופנה כלפי חוץ.
1דחוף את לשונית המכסה נגד כיוון השעון כדי לשחרר את המכסה מהצנצנת.

2אם יחידת הלהב לא נמצאת בצנצנת ,הנח אותה על מחזיק יחידת הלהב שבצנצנת.

3אנו ממליצים לחתוך מרכיבים מוצקים לחתיכות קטנות (קוביות לא גדולות מ 1-ס"מ).
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4שים את החומרים בצנצנת.

5לוחצים את המסננת לתוך מכסה הצנצנת.

6הניחו את מכסה הקנקן על הקנקן וסובבו בכיוון השעון כדי לסגור אותו היטב.
2

1

הערה
•הקנקן מצויד בחריצים המסייעים להוליך את פיני הנעילה ולקבע את המכסה .יש לוודא שלשונית
המכסה מחליקה אל תוך ידית הקנקן.

7אם עדיין לא מילאתם את מכל המים לצורך אידוי ,עיננו בפרק 'מילוי מכל המים' והוסיפו מים
במכל לפני הצבת הקנקן על יחידת המנוע.
הערה
•יש לוודא שמכסה מכל המים מקובע היטב במקומו לפני הצבת הקנקן על יחידת המנוע.
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8הפוך את הצנצנת עם מכסה הצנצנת בתחתית.

9יישר את המחבר על מכסה הצנצנת לאזור הנעילה במיכל המים ,ולאחר מכן הנח את
הצנצנת על היחידה הראשית עם מכסה הצנצנת בתחתית .כעת יש ללחוץ על הקנקן כלפי
מטה כדי לקבע אותו היטב אל יחידת המנוע ולוודא שהידית נמצאת בצד ימין.

1 0אם חוגת הבקרה אינה במצב כבוי ( ,)OFFיש להעביר אותה למצב זה תחילה.
1 1כעת אפשר לחבר את המכשיר לחשמל.

1 2סובב את כפתור הבקרה כדי לבחור את זמן האידוי הדרוש לך .לרשותכם זמני אידוי
מומלצים בטבלה שבפרק 'מרכיבים וזמני אידוי' ובחוברת המתכונים.

↵נורית האידוי

תדלק באור לבן כדי לציין שהמכשיר מבצע פעולת אידוי.

↵בסיום מחזור האידוי ,המכשיר ישמיע צפצוף ונורית האידוי תכבה.

1 3סובב את כפתור הבקרה בחזרה למצב כבוי ( .)OFFכדי להוציא את הקנקן ,יש להמתין 2
דקות או עד שאדים מפסיקים להיפלט מהחלק העליון של המכשיר.
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זהירות
•אם אתם מתכוונים להתחיל מחזור אידוי נוסף ,הניחו למכשיר להתקרר במשך  10דקות ,ורוקנו
את כל המים שנותרו ממיכל המים לפני שאתם ממלאים מחדש ומתחילים מחזור אידוי חדש.

1 4לרשותכם פרטים על עיבוד המרכיבים המאודים בפרק 'עיבוד לאחר אידוי'.

1 5לאחר מחזור אידוי ,לעתים יש שאריות של מים במכל המים .תופעה זו תקינה .יש להמתין
עד להתקררות המכשיר לטמפרטורת החדר ולרוקן את כל המים שנותרו במכל המים.
לפרטים על ריקון וניקוי מכל המים ,עיינו בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.

עיבוד לאחר אידוי
זהירות
•במהלך מחזור האידוי ,הקנקן והמכסה שלו יתחממו .יש לאחוז בקנקן אך ורק בידית המיוחדת
העמידה לחום.
•יש להקפיד תמיד על סגירה תקינה של הקנקן ונעילתו במקומו כדי להפעיל את המכשיר.
•חשוב לחכות שמכסה הקנקן יתקרר לאחר האידוי ולפני הפתיחה אם צריך להוסיף מרכיבים
נוספים (אין למלא את הקנקן מעבר לחלק הפלסטיק של יחידת הלהבים) או לרוקן את שאריות
המים מהקנקן.
•לאחר הוספה של נוזלים ,אין להעביר את הקנקן למצב אידוי ,שכן הנוזלים יעברו היישר דרך
המסננת.

1ממצב האידוי ,הרם את הצנצנת בידית והפוך אותה על פיה .יש לנער את הקנקן כדי לאפשר
למרכיבים המאודים לצנוח אל תחתית הקנקן ,לכיוון להבי העיבוד.

2במידת הצורך ,הסר את מכסה הצנצנת והוסף מרכיבים נוספים לערבוב (למשל מים למחית
או מרכיבים מבושלים נוספים כמו אורז או פסטה) .כעת יד להחזיר את מכסה הקנקן
למקומו ולהתחיל בעיבוד.
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3הניחו את הקנקן ביחידה הראשית כאשר המכסה למעלה והסמל שעל הקנקן מיושר עם
סמל ביחידה הראשית וסובבו את הקנקן בכיוון השעון כדי לקבע אותו היטב בתוך יחידת
המנוע .יש לוודא שהידית נמצאת בצד ימין.

2

1

↵כאשר הקנקן במקומו הנכון בתוך יחידת המנוע ,הסמל
הסמל ביחידה הראשית.

שעל מכסה הקנקן יהיה בדיוק מול

4לחץ והחזק את כפתור המיזוג כדי להתחיל לערבב עד שהמרכיבים יתערבבו לעקביות לפי
בחירתך.

זהירות
•אין לאפשר למכשיר לעבוד במצב ערבוב למשך יותר מ 30-שניות בכל פעם .אם הטחינה לא
הסתיימה כעבור  30שניות ,יש לשחרר את הלחצן ולהפסיק את פעולת העיבוד למשך שניות
אחדות לפני המשך ההפעלה .אם יחידת המנוע מתחממת ,יש להניח לה להתקרר מספר דקות
לפני המשך ההפעלה.
5לאחר שתסיים לערבב ,שחרר את לחצן המיזוג.

6כעת יש לנתק את המכשיר מהחשמל.

7הסירו את יחידת הלהבים .יש להיזהר במהלך הסרת יחידת הלהבים כיוון שהיא עלולה
להיות חמה .הוציאו את המזון המעובד מהקנקן .אפשר להשתמש במרית המצורפת
למכשיר.
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עיבוד ללא אידוי
מכשיר זה מיועד למטרות הבאות.

	-עיבוד של מרכיבים מאודים ומבושלים
	-עיבוד של נוזלים ופירות
זהירות
•המכשיר אינו מיועד לטחינה/עיבוד של מרכיבים קשים כמו קוביות קרח או סוכר ,או של מרכיבים
דביקים כמו גבינה.
•לאחר הוספה של נוזלים ,אין להעביר את הקנקן למצב אידוי ,שכן הנוזלים יעברו היישר דרך
המסננת.
הערה
•בעיבוד של חומרים המכילים נוזלים ,יש להקפיד שלא למלא את הקנקן מעבר לציון המפלס המרבי
 MAXשעל הקנקן.
•אין למלא את הקנקן במרכיבים מעבר לחלק הפלסטיק של יחידת הלהבים.
•לעולם אין להכניס קנקן עם מזון מעובד בתוכו למצב אידוי ביחידה הראשית.
•אם המרכיבים נדבקים לדפנות הקנקן או אם הם עדיין מוצקים מדי ,יש לשחרר את לחצן העיבוד,
להוציא את הקנקן מיחידת המנוע ולשחרר את החומרים בעזרת המרית או להוסיף מעט נוזלים
(למשל ,מים) עד שהמזון המעובד יגיע למרקם המתאים לגיל התינוק .כאשר מוסיפים נוזל לצנצנת ,אין
למלא את הצנצנת מעבר לרמת המילוי  MAXהמצוינת על הצנצנת.
•יש לוודא שמרקם המזון המעובד מתאים לתינוק .לקבלת הנחיות על המרקם/סמיכות המתאימים
לגילים השונים ,יש לעיין בעצות המקצועיות בנושא גמילה המצורפות למכשיר זה או להתייעץ עם
רופא או מומחה מתאים.
•אין לעבד בבת-אחת כמויות גדולות של חומרים מוצקים .עדיף לעבד חומרים כאלה בסדרה של
מנות קטנות כדי לקבל מרקם עדין יותר.
1הנח את יחידת הלהב על מחזיק יחידת הלהב בצנצנת.

22לפני הכנסתם לקנקן ,יש לחתוך מרכיבים מוצקים לחתיכות קטנות (קוביות שגודלן לא
עולה על  1ס"מ).
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3שים את החומרים בצנצנת.

4לוחצים את המסננת לתוך מכסה הצנצנת.

5הנח את המכסה על הצנצנת וסובב אותה בכיוון השעון כדי לסגור אותה היטב.
2

1

הערה
•הקנקן מצויד בחריצים המסייעים להוליך את פיני הנעילה ולקבע את המכסה .יש לוודא שלשונית
המכסה מחליקה אל תוך ידית הקנקן.
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6הניחו את הקנקן ביחידה הראשית כאשר המכסה למעלה והסמל שעל הקנקן מיושר עם
סמל ביחידה הראשית וסובבו את הקנקן בכיוון השעון כדי לקבע אותו היטב בתוך יחידת
המנוע .יש לוודא שהידית נמצאת בצד ימין.

2

1

↵כאשר הקנקן במקומו הנכון בתוך יחידת המנוע ,הסמל
הסמל ביחידה הראשית.

שעל מכסה הקנקן יהיה בדיוק מול

7לחץ והחזק את לחצן המיזוג כדי להתחיל את המיזוג עד שהמזון יתערבב כהלכה.

זהירות
•אין לאפשר למכשיר לעבוד במצב ערבוב למשך יותר מ 30-שניות בכל פעם .אם הטחינה לא
הסתיימה כעבור  30שניות ,יש לשחרר את הלחצן ולהפסיק את פעולת העיבוד למשך שניות
אחדות לפני המשך ההפעלה .אם יחידת המנוע מתחממת ,יש להניח לה להתקרר מספר דקות
לפני המשך ההפעלה.
8לאחר שתסיים לערבב ,שחרר את לחצן המיזוג.

9כעת יש לנתק את המכשיר מהחשמל.

1 0הסירו את יחידת הלהבים .יש להיזהר במהלך הסרת יחידת הלהבים כיוון שהיא עלולה
להיות חמה .הוציאו את המזון המעובד מהקנקן .אפשר להשתמש במרית המצורפת
למכשיר.
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חימום חוזר
מכל אחסון של  120מ"ל כלול באריזת המכשיר .לחימום של מזון תינוקות שהוכן בעזרת המכשיר יש
להשתמש במכל האחסון.
הערה
•יש להקפיד תמיד להכניס מזון שכבר נטחן למכלי אחסון כדי לחמם אותו בעזרת מכשיר זה.
•יש לוודא שהקנקן נמצא בתוך טבעת האטימה לפני החימום וכי הצד השטוח של טבעת האטימה
מופנה כלפי חוץ.
1מוזגים  160מ"ל מים אל מכל המים (כלומר עד סימון גובה המים ,למשך  15-10דקות).
2הניחו את המכסה על מכל המים וסובבו אותו נגד כיוון השעון כדי לקבע אותו היטב.

↵כאשר מכסה מכל המים במקומו הנכון ,הסמל
שעל מכל המים עצמו.

שעל מכסה המכל יהיה בדיוק מול הסמל

3הוצא את יחידת הלהב מהצנצנת.

4הפוך את סיר האחסון והנח אותו על מחזיק יחידת הלהב בצנצנת.
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5הניחו את מכסה הקנקן על הקנקן וסובבו בכיוון השעון כדי לסגור אותו היטב.
2

1

הערה
•הקנקן מצויד בחריצים המסייעים להוליך את פיני הנעילה ולקבע את המכסה .יש לוודא שלשונית
המכסה מחליקה אל תוך ידית הקנקן.

6הפוך את הצנצנת עם מכסה הצנצנת בתחתית.

7יישר את המחבר על מכסה הצנצנת לאזור הנעילה במיכל המים ,ולאחר מכן הנח את
הצנצנת על היחידה הראשית עם מכסה הצנצנת בתחתית .כעת יש ללחוץ על הקנקן כלפי
מטה כדי לקבע אותו היטב אל יחידת המנוע ולוודא שהידית נמצאת בצד ימין.

הערה
•יש לוודא שמכסה מכל המים מקובע היטב במקומו לפני הצבת הקנקן על יחידת המנוע.
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8אם חוגת הבקרה אינה במצב כבוי ( ,)OFFיש להעביר אותה למצב זה תחילה.
9כעת אפשר לחבר את המכשיר לחשמל.

1 0סובב את כפתור הבקרה כדי לבחור את זמן החימום המתאים לסיר האחסון שהונח בצנצנת.

↵בחר  15דקות (
↵נורית האידוי

).

תדלק באור לבן כדי לציין שהמכשיר מבצע פעולת חימום חוזר.

1 1בסיום מחזור החימום ,המכשיר ישמיע צפצוף ונורית האידוי

תכבה.

1 2סובב את כפתור הבקרה בחזרה למצב כבוי ( .)OFFכדי להוציא את הקנקן ,יש להמתין 2
דקות או עד שאדים מפסיקים להיפלט מהחלק העליון של המכשיר.

1 3פתחו את מכסה הצנצנת והשתמשו בוו על המרית כדי להוציא את סיר האחסון.

1 4ייתכן שיהיו שאריות של מים במכל המים לאחר מחזור החימום .תופעה זו תקינה .יש
להמתין עד להתקררות המכשיר לטמפרטורת החדר ולרוקן את כל המים שנותרו במכל
המים .לפרטים על ריקון וניקוי מכל המים ,עיינו בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.
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הפשרה

ניתן להשתמש במכשיר כדי להפשיר באיטיות מזון מעובד שהוקפא בתוך מכלי האחסון
המיוחדים.
הערה
•יש להקפיד תמיד להכניס מזון שכבר נטחן למכלי אחסון כדי להפשיר אותו בעזרת מכשיר זה.
•יש לוודא שהקנקן נמצא בתוך טבעת האטימה לפני ההפשרה וכי הצד השטוח של טבעת
האטימה מופנה כלפי חוץ.

1מלאו את מכל המים עד סימון המפלס המרבי ( )MAXעל הדופן החיצונית של מכל המים או
סימון המפלס המרבי בתוך המכל.
2כעת בצעו את השלבים  2עד  8בפרק 'חימום חוזר'.

3יש לסובב את חוגת הבקרה לסימון של  30דקות

↵נורית האידוי

.

תדלק באור לבן כדי לציין שהמכשיר מבצע פעולת הפשרה.

4בסיום מחזור ההפשרה ,המכשיר ישמיע צפצוף ונורית האידוי

תכבה.

5סובב את כפתור הבקרה בחזרה למצב כבוי ( .)OFFכדי להוציא את הקנקן ,יש להמתין 2
דקות או עד שאדים מפסיקים להיפלט מהחלק העליון של המכשיר.

6פתחו את המכסה והשתמשו בוו שעל המרית כדי להוציא את סיר האחסון.
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7ייתכן שיהיו שאריות של מים במכל המים לאחר מחזור ההפשרה .תופעה זו תקינה .יש
להמתין עד להתקררות המכשיר לטמפרטורת החדר ולרוקן את כל המים שנותרו במכל
המים .לפרטים על ריקון וניקוי מכל המים ,עיינו בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.
הערה
•מותר להפשיר מנת מזון קפוא פעם אחת בלבד.
•לאחר ההפשרה ,מומלץ להריץ מחזור חימום נוסף כדי לחמם את המזון באופן יסודי.

חומרים וזמני אידוי
סוג המזון

המרכיב

פירות

תפוח עץ
תפוז  /מנדרינה
אפרסק
אגס
אננס
שזיף
תות
אספרגוס
ברוקולי
גזר

משך אידוי בקירוב
(בדקות)*
15
15
10
15
20
10
15
15
15
20

מפלס המים במכל המים
(מ"ל)
160
160
160
160
200
160
160
160
160
200

כרובית
כרפס
חציל
שומר
שעועית ירוקה
כרשה
בצל
אפונה
גמבה
תפוח אדמה
דלעת
תרד
לפת צהובה
תירס
בטטה
עגבנייה
לפת
קישוא

15
15
15
15
20
15
15
15
15
20
15
15
15
15
15
15
15
15

160
160
160
160
200
160
160
160
160
200
160
160
160
160
160
160
160
160

ירקות
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סוג המזון

המרכיב

בשר
דגם

עוף ,בקר ,כבש ,חזיר וכו'
סלמון ,מרלוסה ,בקלה,
פורל וכו'

משך אידוי בקירוב
(בדקות)*
20
15

מפלס המים במכל המים
(מ"ל)
200
160

*זמני אידוי עשויים להשתנות .התזמונים המשוערים מבוססים על חיתוך כל המרכיבים לקוביות קטנות,
לא יותר מ 1-ס"מ ,ומשקל כולל של  250גרם.

ניקוי והסרת אבנית
ניקוי
זהירות
•יש לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש.
•לעולם אין לטבול את יחידת המנוע במים .אין לשטוף את יחידת המנוע במים זורמים.
•לעולם אין לנקות את המכשיר במלבין או בתמיסות  /טבליות חיטוי.
•אין לנקות את המכשיר בספוגיות ניקוי קשות ,חומרי ניקוי שוחקים או נוזלים חזקים כמו בנזין,
אצטון או אלכוהול.
הערה
•הערה :את כל החלקים ,למעט יחידת המנוע ,ניתן לנקות במדיח הכלים.
•הקפידו תמיד להרכיב את טבעת האטימה על מכסה הקנקן לאחר הסרתו לצורך ניקוי; ודאו שהצד
השטוח של טבעת האטימה מופנה כלפי חוץ.
1נתק את המכשיר מהחשמל והסר את הצנצנת מהיחידה הראשית.

2דחוף את לשונית המכסה נגד כיוון השעון כדי לשחרר את מכסה הצנצנת מהצנצנת.
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3תפסו את הבליטה על המסננת ומשכו תחילה צד אחד של המסננת החוצה ,ולאחר מכן
שחררו את המסננת ממכסה הצנצנת.

4יש להסיר את טבעת האיטום ממכסה הקנקן בעת הניקוי.
5הסירו את יחידת הלהבים.

6יש לנקות את יחידת הלהבים במים זורמים מיד לאחר השימוש .הקפד לשטוף גם את החלק
הפנימי של צינור יחידת הלהב.

זהירות
•יש לטפל ביחידת הלהבים בזהירות יתרה .הלהבים חדים ביותר.

7סובב את מכסה מיכל המים נגד כיוון השעון והסר אותו ממיכל המים.

1

2

8יש לרחוץ את מכסה מכל המים במים זורמים.
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9שפכו שאריות של מים שנותרו במכל המים .אם יש צורך ,שפכו מים טריים לתוך מיכל המים
ושטפו אותו החוצה .יש לחזור על התהליך עד שמכל המים יהיה נקי לגמרי.

1 0מיד לאחר השימוש יש לנקות את כל יתר החלקים הבאים במגע עם המזון במים חמים
וחומר ניקוי.
1 1נגבו/יבשו את היחיד הראשית ושאר החלקים לאחר הניקוי.

הסרת אבנית ממכל המים
לביצועים מיטביים ,מומלץ להסיר אבנית מהמכשיר אחת ל 4-שבועות .כדי לצמצם את הצטברות
האבנית ,מומלץ להשתמש מים 'רכים' או מזוקקים לאידוי ,חימום והפשרה.
כדי להסיר אבנית מהמכשיר ,יש לבצע את ההנחיות הבאות.
1ודאו שהמכשיר כבוי.

2ערבבו  80מ"ל של חומץ לבן (חומץ רגיל בריכוז של  )6%עם  80מ"ל מים ,או השתמשו
בחומצת לימון במים חמים כדי להסיר אבנית ממכל המים.
3הוסיפו את התמיסה לבוילר שבמכל המים.

4הניחו את המכסה על מכל המים וסובבו אותו נגד כיוון השעון כדי לקבע אותו היטב.
5כעת יש להמתין 6שעות או להשאיר לילה שלם כדי להמיס את האבנית.
6שפכו את התמיסה המשומשת ממיכל המים.

7אם לא כל האבנית הוסרה ,יש לחזור על שלבים  1עד  6בפרק זה.

8שפכו מעט מים טריים לתוך מיכל המים ושטפו אותו החוצה .יש לחזור על התהליך עד
שמכל המים יהיה נקי לגמרי.
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9יש לרחוץ את מכסה מכל המים היטב במים זורמים.

1 0מלאו  200מ"ל של מים במכל והניחו למכשיר לבצע מחזור אידוי של  20דקות עם קנקן ריק
לפני החזרת המכשיר לשימוש עם מזון.

אחסון
1רוקנו את מיכל המים לפני שאתם מאחסנים את המכשיר.

2ודאו שכל החלקים נקיים ויבשים לפני אחסון המכשיר (עיינו בפרק 'ניקוי והסרת אבנית').
3כדי למנוע נזק ,יש לאחסן את המכשיר כאשר יחידת הלהב בתוך הקנקן.

4לקראת אחסון ,הקפידו תמיד על סגירה נכונה של מכסה מכל המים ומכסה הקנקן.

מחזור
סמל זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם האשפה הביתית (.)EU/2012/19

פעלו לפי הכללים הנהוגים במדינתכם לגבי איסוף נפרד של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
המיועדים לסילוק .סילוק נכון מסייע במניעת פגיעה באיכות הסביבה ובבריאותם של בני אדם.

אחריות ושירות
אם אתה צריך מידע או אם יש לך בעיות ,אנא בקר באתר האינטרנט של  Philipsבכתובת
 www. philips.  com / aventאו צור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של  Philipsבמדינה שלך (עיין
בעלון האחריות המצורף לכל העולם לפרטים) .אם אין מוקד שירות לקוחות במדינתכם גשו ליבואן
המקומי של פיליפס.
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איתור ופתרון בעיות
פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר במכשיר .אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה בעזרת המידע
שלהלן ,פנו אל מוקד שירות הלקוחות במדינתכם.
בעיה
המכשיר אינו עובד.

נורית האידוי
נדלקת.

לא

פתרון
סיבה אפשרית
הקפידו על הרכבת כל החלקים כיאות .לפני
מכשיר זה מצויד בנעילת
האידוי ,יש להניח את הקנקן כשהוא זקוף על
ביטחון .המכשיר לא יפעל
אם חלקיו לא הורכבו כהלכה יחידת המנוע ומכסה הקנקן כלפי מטה; כי לעבד
את המזון שבקנקן ,הניחו את הקנקן על יחידת
על יחידת המנוע.
המנוע כאשר המכסה כלפי מעלה ונעלו אותו
במקומו תוך סיבוב בכיוון השעון.
המכשיר לא מחובר לחשמל .חברו את המכשיר לחשמל.

הקנקן לא מונח בצורה נכונה הניחו את הקנקן על יחידת המנוע כאשר
המכסה כלפי מטה.
על יחידת המנוע.
התחלתם במחזור אידוי מיד יש להקפיד תמיד להניח למכשיר להתקרר
בסיום מחזור האידוי הקודם .במשך  10דקות בין מחזור אידוי למחזור האידוי
הבא.
סובב תחילה את כפתור הבקרה למצב כבוי
כפתור הבקרה לא הופנה
למצב כבוי ( )OFFלאחר סיום ( ,)OFFולאחר מכן סובב אותו שוב כדי לבחור
את זמן הפעולה.
מחזור האידוי הקודם.
עיינו בפרק 'ניקוי והסרת אבנית' ,נקו את מכל
בהפעלות הראשונות יש לרחוץ את מכל המים
המים ואז השלימו מחזור אידוי בקנקן ריק.
נפלט מיחידת המנוע לפני השימוש הראשון.
ריח לא נעים.
יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל
אין מים במכל המים.
המכשיר אינו יוצר
ולהוסיף מים במכל המים.
אדים.
יש להסיר את האבנית ממכל המים .עיינו בסעיף
יש הצטברות מוגזמת של
'הסרת אבנית' בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.
מדי אבנית במיכל המים.
האדים נפלטים מתוך מכסה מכל המים לא סגור
יש לסגור אותו כיאות .ודאו שהסמל שעל
היטב.
מכל המים.
מכסה המכל נמצא בדיוק מול הסמל שעל
מכל המים עצמו.
הניחו את הקנקן בצורה נכונה על יחידת המנוע.
הקנקן לא מורכב בצורה
נכונה על יחידת המנוע.
פתח יציאת האדים במכסה יש לנקות את פתח יציאת האדים במכסה מכל
מכל המים נסתם מלכלוך או המים.
מאבנית.

המרכיבים לא
מתחממים לגמרי.

פתח כניסת האדים במכסה
הקנקן נסתם מלכלוך.
הפיסות בקנקן גדולות מדי.
יש יותר מדי מזון בקנקן.

יש לנקות את פתח כניסת האדים במכסה
הקנקן.
יש לחתוך את המזון לפיסות קטנות יותר
(קוביות בגודל של  1ס"מ לכל היותר).
הוציאו חלק מהמזון שבתוך הקנקן.
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בעיה

מכסה הקנקן דולף.

פונקציית העיבוד לא
פועלת.

המכשיר מרעיש
מאוד ,פולט ריח לא
נעים ,חם מדי למגע,
פולט עשן וכדומה.

פתרון
סיבה אפשרית
יש יותר מדי או מעט מדי מים הוסיפו את כמות המים הנדרשת בהתאם
לזמן האידוי .בדקו בחוברת המתכונים ו/או
במכל המים.
בטבלה שבפרק 'מרכיבים וזמני אידוי' כדי לוודא
שהוספתם את כמות המים הנכונה ,בהתאם
לזמן האידוי המתאים למרכיבים שברצונכם
לאדות או למתכון שאתם מכינים.
בחרו זמן אידוי ארוך יותר ( 30דקות לכל היותר).
משך האידוי קצר מדי.
הקנקן לא מונח בצורה נכונה הניחו את הקנקן על יחידת המנוע כאשר
המכסה כלפי מטה.
על יחידת המנוע.
יש להסיר את האבנית ממכל המים .עיינו בסעיף
יש הצטברות מוגזמת של
'הסרת אבנית' בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.
מדי אבנית במיכל המים.
יש לכבות את המכשיר ולעבד כמות קטנה יותר.
יש יותר מדי מזון בקנקן.
הניחו את מכסה הקנקן על הקנקן וסובבו בכיוון
מכסה הקנקן אינו סגור/
השעון כדי לסגור אותו היטב.
מקובע כהלכה.
יש לוודא שטבעת האטימה מורכבת כהלכה על
טבעת האטימה שעל שולי
שולי מכסה הקנקן ושהצד השטוח של טבעת
מכסה הקנקן לא הורכבה
האטימה מופנה כלפי חוץ.
נכון או שלא הורכבה כלל.
יש לכבות את המכשיר ולעבד כמות קטנה יותר.
יש יותר מדי מזון בקנקן.
אין להכניס לקנקן מזון לא מבושל מעבר לחלק
העליון של יחידת הלהבים.
הקנקן לא מונח בצורה נכונה הניחו את הקנקן ביחידה הראשית כאשר
המכסה למעלה והסמל שעל הקנקן מיושר
על יחידת המנוע.
עם סמל ביחידה הראשית וסובבו את הקנקן
בכיוון השעון כדי לקבע אותו היטב בתוך יחידת
המנוע.
הניחו את מכסה הקנקן על הקנקן וסובבו בכיוון
מכסה הקנקן אינו סגור/
השעון כדי לסגור אותו היטב.
מקובע כהלכה.
בדקו בחוברת המתכונים והשתמשו במרכיבים
המזונות שהוכנסו לעיבוד
במכשיר הם מזונות דביקים ,המתאימים לעיבוד.
כמו גבינה.
יש להפסיק את העיבוד ולהניח למכשיר
פונקציית העיבוד הופעלה
להתקרר מספר שניות לפני המשך העיבוד.
ברציפות במשך יותר מ30-
שניות.
יש לכבות את המכשיר ולעבד כמות קטנה יותר.
יש יותר מדי מזון בקנקן.

פונקציית העיבוד הופעלה
ברציפות במשך זמן רב מדי.

אין לאפשר למכשיר לעבוד במצב של עיבוד
למשך יותר מ 30-שניות בכל פעם.
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בעיה
בשעת העיבוד
המכשיר רוטט
ומשמיע ברעש רב.
טמפרטורת המזון
לאחר ההפשרה
נמוכה מדי.

סיבה אפשרית
המסננת לא הוצמדה אל
מכסה הקנקן.

פתרון
ודאו שהמסננת מחוברת אל מכסה הקנקן.

יש יותר מדי מזון במכל
האחסון.

וודאו שכמות המזון בסיר האחסון אינה עולה על
קנה המידה המקסימלי המסומן בצד הסיר.

המזון שבמכל האחסון צמיג הניחו למכשיר להתקרר במשך  10דקות
והפשרו שוב.
מדי.
מכסה מכל האחסון לא סגור לפני הכנסת מכל האחסון לקנקן לצורך חימום/
הפשרה ,יש לוודא שהמכסה סגור היטב.
היטב.

מכל האחסון דולף
במהלך החימום/
הפשרה.
חלקיקי מזון חדרו אל מכל
למים במכל המים
המים במהלך השימוש.
צבע משונה
כשמרוקנים אותו או
כאשר האדים נכנסים
לקנקן במהלך
האידוי; או שלמי מכל
המים יש ריח לא
נעים.

יש כתמים לבנים על
מכל המים ,הקנקן,
המכסים והמסננת.

זוהי תוצאה של הצטברות
אבנית.

צבעי מאכל עשויים לשנות
המשטחים הבאים
במגע עם המזון שינו את צבע המשטחים הבאים
במגע עם המזון.
את צבעם.
הקנקן לא במקום הנכון או
המכשיר משמיע 5
צפצופים ונורית האידוי שנותק מיחידת המנוע תוך
כדי הפעולה.
מהבהבת במהלך
פעולות האידוי,
החימום או ההפשרה.
אין די מים במכל המים לזמן
העיבוד שנבחר.
יש הצטברות מוגזמת של
מדי אבנית במיכל המים.

יש לנקות את מכל המים בהתאם להנחיות
בפרק 'ניקוי והסרת אבנית' .הקפידו להשתמש
במכשיר אך ורק על פי ההנחיות .ודא שאינך
ממלא יתר על המידה את מיכל המים במים
(מקסימום  250מ"ל) וכי אינך ממלא את
הצנצנת יתר על המידה באוכל (אל תמלא את
הצנצנת מעבר לקצה העליון של חלק הפלסטיק
של יחידת הלהב) .אין לאדות אותם מרכיבים
לפרק זמן העולה על  30דקות או להוסיף נוזלים
לקנקן לצורך אידוי .לאחר הכנסת נוזלים לקנקן,
אין לשים אותו במצב אידוי כאשר המכסה כלפי
מטה.
תופעה זו תקינה .יש להקפיד על הסרה סדירה
של האבנית .נגבו את מכל המים ,הקנקן,
המכסים והמסננת במטלית לחה .יש להסיר
את האבנית ממכל המים .עיינו בסעיף 'הסרת
אבנית' בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.
תופעה זו תקינה .השימוש בכל החלקים הללו
בטוח ואין בכך כדי להזיק למזון המבושל.
סובב את כפתור הבקרה למצב כבוי (,)OFF
בדוק את כמות המים במיכל המים ,הנח את
הצנצנת על היחידה הראשית בצורה נכונה ובחר
מחדש את זמן העיבוד כדי להתחיל מחדש.
סובב את כפתור הבקרה למצב כבוי (,)OFF
והוסף מספיק מים למשך זמן העיבוד שנבחר.
יש להסיר את האבנית ממכל המים .עיינו בסעיף
'הסרת אבנית' בפרק 'ניקוי והסרת אבנית'.
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בעיה
יש שאריות מזון
בשכבה הפנימית
בתחתית הצנצנת.

סיבה אפשרית
חלקיקי שאריות מזון קטנים
נכנסים לשכבה הפנימית
בתחתית הצנצנת במהלך
הניקוי.

פתרון
הסר את הצנצנת מהיחידה הראשית .הסר את
מכסה הצנצנת ויחידת הלהב מהצנצנת.

הפוך את הצנצנת ,יישר את החור הקטן
בתחתית לברז ושטוף מים לתוך החור הקטן.
השתמש במים חמימים כדי להשיג תוצאת ניקוי
טובה יותר.

החזיקו בידית הצנצנת ונערו את הצנצנת כ15-
שניות כדי לערבב את המים עם השאריות
שהצטברו.

שפכו את המים מהחור הקטן.

חזור על השלבים לעיל מספר פעמים עד לניקוי
השאריות.

פירוט טכני
	-מתח/ואט :ראה לוחית סוג בתחתית המכשיר
	-קיבולת מים מקסימלית של מיכל המים 250 :מ"ל
	-קיבולת מקסימלית של הצנצנת 1050 :מ"ל
	-טמפרטורת פעולה C° 10 :עד C° 40
	-הגנה :מערכת חימום מבוקרת טמפרטורה
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