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Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai 
vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk�

Bīstami!
 - Nekādā gadījumā neiegremdējiet motora bloku ūdenī vai kādā 

citā šķidrumā un neskalojiet to zem krāna�
Brīdinājums!

 - Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās 
norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā�

 - Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts tās kontaktspraudnis, elektrības 
vads vai pati ierīce�

 - Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām 
situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā 
vai pie līdzīgi kvalificētam personām�

 - Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, 
uztveres vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, 
ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces 
lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību�

 - Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni� Ierīci un tās elektrības vadu 
glabājiet bērniem nepieejamā vietā�

 - Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci�
 - Kamēr ierīce ir pievienota elektrotīklam un tiek veikti tīrīšanas 

darbi, nepieskarieties ierīces asmens blokam� Griezējmalas ir 
ļoti asas�

 - Ja asmens bloks iestrēgst, pirms izņemat sastāvdaļas, kas 
nobloķēja asmens bloku, atvienojiet ierīci no elektrotīkla�

 - Tvaicēšanas laikā ierīce kļūst ļoti karsta, un, pieskaroties tai, var 
gūt apdegumus� Paceliet krūzi tikai aiz tās roktura�

 - Uzmanieties no karsta tvaika, kas izplūst no krūzes tvaicēšanas 
laikā un pēc vāka noņemšanas�

 - Uzmanieties no karsta tvaika, kas izplūst no ūdens tvertnes 
uzpildes atveres pēc vāka atvēršanas�
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 - Kad tvaicēšanas process ir pabeigts, karsts tvaiks kādu laiku 
turpinās izplūst no motora bloka tvaika atveres un tvaika 
atveres krūzes vākā� Uzmanieties, kad noceļat krūzi no motora 
bloka�

 - Ja ierīce tiek izmantota nepareizi, no uzpildes atveres var 
izplūst karsts tvaiks� Lai izvairītos no šādām problēmām vai 
novērstu tās, skatiet nodaļu “Traucējummeklēšana”� 

 - Nekad neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības�
 - Neizjauciet motora bloku apkopes vai tīrīšanas nolūkos� 

Nogādājiet to pilnvarotā Philips servisa centrā, lai veiktu 
remontu�
Ievērībai

 - Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, 
kuras Philips nav īpaši ieteicis� Ja izmantojat šādus piederumus 
vai detaļas, garantija vairs nav spēkā�

 - Nenovietojiet ierīci uz ieslēgtas vai karstas krāsns vai plīts vai to 
tuvumā�

 - Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla un 
uzgaidiet, līdz tā atdziest�

 - Nekad neizmantojiet krūzi vai citu ierīces daļu mikroviļņu 
krāsnī, jo krūzes roktura un asmens bloka metāla daļas nav tam 
piemērotas�

 - Nekādā gadījumā nesterilizējiet krūzi vai citu ierīces daļu 
autoklāvā vai mikroviļņu krāsnī, jo krūzes roktura un asmens 
bloka metāla daļas nav tam piemērotas�

 - Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecībā� Ja ierīci 
izmanto nepareizi vai profesionālā/daļēji profesionālā nolūkā 
vai ja to neizmanto atbilstoši šajā lietošanas instrukcijā 
sniegtajām instrukcijām, garantija nav spēkā un Philips 
neuzņemas atbildību par jebkādiem iespējamiem bojājumiem�

 - Uzmanieties, lejot karstu šķidrumu kausā, jo var izšļākties karsts 
šķidrums un tvaiks, kas rada apdegumus�

 - Pirms nākamās produktu partijas tvaicēšanas ļaujiet ierīcei 
10 minūtes atdzist�

 - Ierīce nav paredzēta cietu produktu, piemēram, ledus un 
cukura kubiņu, smalcināšanai� 
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 - Neblendējiet ar ierīci ilgāk kā 30 sekundes vienā reizē� Ja pēc 
30 sekundēm vēl neesat pabeiguši blendēšanu, izslēdziet ierīci, 
pagaidiet dažas sekundes un pēc tam turpiniet blendēšanu� Ja 
ierīce uzkarst, dažas minūtes ļaujiet tai atdzist un pēc tam 
turpiniet�

 - Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas un līdzenas virsmas� 
Pārliecinieties, ka tai apkārt ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai 
novērstu bojājumus, piemēram, virtuves skapīšiem vai citiem 
objektiem, jo darbības laikā ierīce rada karstu tvaiku�

 - Neizmantojiet šo ierīci, ja tā ir nokritusi vai bojāta� Nogādājiet 
to pilnvarotā Philips servisa centrā, lai veiktu remontu�

 - Nekad nelejiet ūdeni, citus šķidrumus vai blendētu pārtiku 
tvaicēšanas traukā, lai novērstu ierīces bojājumus�

 - Kad tvaicējat produktus, pārliecinieties, ka nepārpildāt 
krūzi� Pārliecinieties, ka zaļā asmens bloka augšējā mala nav 
pārklāta ar pārtiku�

 - Kad blendējat šķidrumus, nepārsniedziet uz krūzes norādīto 
maksimālo līmeni (450 ml)�

 - Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus uzpildes atverē vai 
tvaika atverē�

 - Nekādā gadījumā neizmantojiet tvaicēšanas funkciju bez 
ūdens�

 - Pārliecinieties, ka nepārpildāt ūdens tvertni (maks� 200 ml)� 
Nepārsniedziet uz mērglāzes norādīto maksimālo līmeni�

 - Neveiciet ūdens tvertnes uzpildi tvaicēšanas 
procesa laikā, jo šādā gadījumā no ierīces var 
izplūst karsts ūdens un tvaiks�

 - Vienmēr pārliecinieties, ka pēc tvaicēšanas vāks ir 
atdzisis, pirms to atverat, lai nepieciešamības 
gadījumā pievienotu papildu sastāvdaļas 
blendēšanai�

 - Nepievienojiet ierīci pie ārējas pārslēdzējierīces, piemēram, 
taimera, un nepievienojiet to tādai ķēdei, ko regulāri ieslēdz un 
izslēdz utilītprogramma� Tādējādi jūs novēršat apdraudējumus, 
ko var radīt nejauša termoreleja atiestate�
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 - Pirms mazuļa barošanas vienmēr pārbaudiet mazuļa pārtikas 
temperatūru uz savas rokas aizmugures�

 - Vienmēr pārbaudiet mazuļa ēdiena konsistenci� Pārliecinieties, 
ka ēdienā nav lielu gabalu�

 - Ja tvaicēšanas process (maks� 20 minūtes) ir pabeigts, neveiciet 
atkārtotu mazuļa pārtikas tvaicēšanu vai uzsildīšanu�

 - Lai noņemtu produktus no krūzes, izmantojiet tikai komplektā 
iekļauto lāpstiņu�

 - Regulāra atkaļķošana pasargās ierīci no bojājumiem�
 - Pirms piederumu maiņas vai pieskaršanās kustīgām detaļām 

izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas�
 - Uzmanieties, kad rīkojaties ar asiem asmeņiem, veicot krūzes 

iztukšošanu un tīrīšanu�
 - Ja ierīce ir atstāta bez uzraudzības, vienmēr atvienojiet to no 

strāvas padeves�
 - Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni�
 - Trokšņa līmenis: Lc = 89 dB(A)�

Drošības sistēma
Šī ierīce ir aprīkota ar iebūvētu drošības slēdzi� Ierīce darbojas tikai tad, ja visas motora 
bloka daļas ir pareizi samontētas� Ja visas detaļas ir pareizi uzstādītas, iebūvētais drošības 
slēdzis tiks atbloķēts�
Ierīcei ir arī aizsardzība pret pārkaršanu� Ierīce var pārkarst, ja laika periods starp diviem 
tvaicēšanas procesiem ir pārāk īss, blendēšanas funkcija ir izmantota pārāk ilgi vai krūzē ir 
pārāk daudz produktu� Ja aizsardzība pret pārkāršanu izslēdz ierīci lietošanas laikā, 
pagrieziet vadības pogu pozīcijā “0” un dažas minūtes ļaujiet ierīcei atdzist� Pēc tam atkal 
varat lietot ierīci� 

Elektromagnētiskie lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz 
elektromagnētisko lauku iedarbību�

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Avent! Lai pilnībā izmantotu Philips Avent 
piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome�
Šis kombinētais tvaicētājs un blenderis ir īpaši piemērots neliela mazuļu pārtikas daudzuma 
pagatavošanai� Kombinētais tvaicētājs un blenderis atbalsta visus vecākus, palīdzot 
pagatavot svaigas maltītes viņu mazuļiem ar vienkāršu tvaicēšanas un blendēšanas 
funkciju, kas apvienota vienā ierīcē�
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Vispārīgs apraksts

1 Vāks ar tvaika atveri 8 Motora bloks
2 Siets 9 Tvaicēšanas indikators
3 Asmeņu bloks 10 Vadības poga

4 Blendera krūze ar asmens bloka 
turētāju 11 Vārsts

5 Ūdens tvertnes uzpildes atvere 12 Lāpstiņa
6 Motora bloka tvaika atvere 13 Mērglāze
7 Roktura bloķēšanas zona 14 Ierīces apakša ar elektrotīkla vadu
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Ievērībai!

• Pirms barojat mazuli pārbaudiet mazuļa 
pārtikas temperatūru uz savas rokas 
aizmugures�

• Nepārsniedziet uz krūzes norādīto 
maksimālo līmeni (450 ml)�

• Uzpildiet ūdens tvertni ar 200 ml 
destilēta ūdens�

• Nesmalciniet cietus produktus, 
piemēram, ledu un cukura kubus�

• Pirms pārtikas ievietošanas krūzē, lai 
veiktu tvaicēšanu vai blendēšanu, 
uzlieciet asmeņu bloku uz asmeņu 
bloka turētāja�

• Vienmēr ievietojiet sietu krūzes vākā 
(dzirdams “klikšķis”)�

＞30s

• Neblendējiet ar ierīci ilgāk kā 
30 sekundes vienā reizē�

• Atkaļķojiet ierīci reizi 4 nedēļās� 
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Pirms pirmās lietošanas reizes

 1  Noņemiet visus iepakojuma materiālus no ierīces. 
 2  Notīriet visas daļas, izņemot motora bloku (skatiet nodaļu “Tīrīšana un apkope”).

Ierīces lietošana

Vienmēr pārliecinieties, ka pēc tvaicēšanas vāks ir atdzisis, pirms to atverat, lai 
nepieciešamības gadījumā pievienotu papildu produktus blendēšanai. Nepārsniedziet 
uz krūzes norādīto maksimālo līmeni.
Pirms atkārtotas uzpildes iztukšojiet ūdens tvertni, lai atkārtoti sāktu tvaicēšanas 
procesu.
Vienmēr pirms tvaicēšanas ieslēgšanas pārliecinieties, ka zaļā asmens bloka augšējā 
mala nav pārklāta ar pārtiku. 
Šī ierīce ir paredzēta svaigu un cietu produktu tvaicēšanai un secīgai to blendēšanai, lai 
iegūtu mazuļu pārtiku� Piemērus varat skatīt recepšu bukletā� Parasti produkti vispirms tiek 
tvaicēti un pēc tam sablendēti� Tomēr jūs arī varat izmantot ierīci tikai tvaicēšanai vai 
blendēšanai� Ja izmantojat ierīci tikai blendēšanai, izlaidiet sadaļas “Ūdens tvertnes 
uzpildīšana” un “Tvaicēšana” un izpildiet sadaļas “Blendēšana” norādījumus� Nekādā 
gadījumā netvaicējiet jau sablendētus produktus pēc blendēšanas� Nekad netvaicējiet 
vienu un to pašu produktu partiju ilgāk par 20 minūtēm vai vairāk par vienu reizi�
Ierīce NAV paredzēta šādām darbībām:

 – Pārtikas produktu atkausēšana
 – Saldētu produktu tvaicēšana
 – Jau sablendētu produktu tvaicēšana
 – To pašu produktu tvaicēšanai ilgāk par 20 minūtēm
 – Rīsu un makaronu gatavošanai
 – Produktu sākotnējai sablendēšanai un secīgai tvaicēšanai
 – Šķidrumu, piemēram, zupas vai ūdens, uzsildīšanai
 – Pārtikas siltuma uzturēšana vairākas stundas
 – Pārtikas atkārtotai sildīšanai

Ūdens tvertnes uzpildīšana
 1  Piepildiet mērglāzi ar ūdeni līdz nepieciešamajam līmenim

Uz mērglāzes ir norādīti mililitri un atbilstošais tvaicēšanas ilgums minūtēs�  
Skatiet atsevišķo recepšu grāmatiņu, kur norādīti ieteicamie daudzumi receptēm� 
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 2  Ielejiet ūdeni uzpildes atverē un aizveriet vāku.

Piezīme. Ūdens tvertnē iepildiet tikai ūdeni.

Tvaicēšana
Ja daži dārzeņi un augļi ir nedaudz tvaicēti, tie ir lieliski piemēroti mazuļiem, kuri sāk ēst 
cietu pārtiku� Tvaicēšana ir veselīgākais produktu pagatavošanas veids, jo tie saglabā daudz 
vitamīnu un citu veselīgu uzturvielu� 
Piezīme. Atsevišķā recepšu bukletā ir sniegtas receptes un norādīts attiecīgo produktu 
pagatavošanai nepieciešamais laiks. Ievērojiet, ka receptes ir saistītas ar bērna vecumu.
Piezīme. Netvaicējiet saldētus produktus, jo ierīce nevar uzsildīt saldētus pārtikas 
produktus līdz tvaicēšanai nepieciešamajai temperatūrai. Pirms saldētu cietu produktu 
tvaicēšanas šajā ierīcē vienmēr tos atkausējiet. Pirms ievietojat atkausētus produktus 
krūzē nokratiet no tiem lieko ūdeni.
 1  Uzlieciet asmens bloku uz asmens turētāja krūzē.

 2  Cietās sastāvdaļas sagrieziet mazos gabaliņos (kubiņos — ne lielākos kā 2–3 cm), 
pirms ievietojat tās krūzē. 

Piezīme. Vienlaikus neapstrādājiet lielu cietu produktu daudzumu. Tā vietā apstrādājiet 
šādus produktus nelielās partijās.
 3  Ievietojiet produktus krūzē.

Piezīme. Ievietotie produkti nedrīkst pārsniegt zaļā asmens bloka augšējo malu.
Piezīme. Lai novērstu bojājumu radīšanu ierīcei, nekādā gadījumā nelejiet ūdeni vai citu 
šķidrumu krūzē tvaicēšanai.
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 4  Vākā ievietojiet vārstu.

Piezīme. Pārliecinieties, vai vārsts ir pareizi nofiksēts. 
 5  Ievietojiet sietu krūzes vākā (dzirdams “klikšķis”).

 6  Uzlieciet vāku uz blendera krūzes un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības 
virzienā, lai nofiksētu. Mazajiem izvirzījumiem uz vāka ir jāievietojas krūzes gropēs. 
Pārliecinieties, vai lielais izvirzījums uz vāka ir novietots precīzi pāri krūzes 
rokturim.

 7  Novietojiet krūzi uz motora bloka otrādi, resp., ar vāku uz leju. Pārliecinieties, vai 
rokturis ir labajā pusē un ka tas ir atbilstoši nostiprināts.

Piezīme. Ierīce nesāk tvaicēšanu, ja krūze un rokturis neatrodas pareizajā stāvoklī.
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 8  Pagrieziet vadības pogu tvaicēšanas pozīcijā.
 » Tvaicēšanas lampiņa iedegas oranžā krāsā, lai norādītu, ka ierīce veic tvaicēšanu.

Karsts tvaiks vai karsts ūdens var apdedzināt jūsu pirkstus. Nekādā gadījumā 
nepieskarieties un neļaujiet bērniem pieskarties karstajām daļām un tvaikam, jo 
tādējādi var tikt gūti apdegumi.

 » Tvaicēšanas ilgums ir atkarīgs no tā, kādu ūdens daudzumu ielējāt ūdens tvertnē. 
Skatiet tabulu nodaļā “Produkti un tvaicēšanas ilgums” un recepšu grāmatiņu.

 » Kad tvaicēšanas process ir pabeigts, ierīce atskaņo dūcošu skaņu un tvaicēšanas 
lampiņa izdziest.

 9  Iestatiet vadības pogu izslēgtā pozīcijā. Lai izvairītos no applaucēšanās ar karstu 
tvaiku, nogaidiet 2 minūtes, līdz no tvaika izplūdes atveres vairs neplūst tvaiks. 

Piezīme. Ja vēlaties tvaicēt vēl vienu produktu porciju, pirms atkārtotas tvaicēšanas 
ļaujiet ierīcei 10 minūtes atdzist.
 10  Ja turpinājumā vēlaties blendēt tvaicēto ēdienu, pēc tvaicēšana izpildiet tālāk 

sniegtos sadaļas “Blendēšana” norādījumus.
 11  Parastos apstākļos pēc tvaicēšanas ūdens tvertnē nepaliek ūdens. Taču dažās 

situācijās (piemēram, ja ūdens tvertnē ir uzkrājušies kaļķakmens nosēdumi, 
radušies tvaicēšanas procesa pārtraukumi vai neatbilstoša lietojuma gadījumā) 
ūdens tvertnē var palikt ūdens. Šādā gadījumā pēc lietošanas pilnībā iztukšojiet 
ūdens tvertni, lai novērstu baktēriju veidošanos. Lai atkaļķotu ūdens tvertni, skatiet 
nodaļu “Tīrīšana un apkope”.
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Blendēšana pēc tvaicēšanas
 1  Satveriet krūzes rokturi un noceliet krūzi no motora bloka. Apgrieziet krūzi otrādi 

un pakratiet, lai ēdiens nokristu lejā uz asmens bloka.

Pieskarieties tikai krūzes rokturim. Vāks, apakšpuse un krūzes ārējā virsma ir karsta.

 2  Ja nepieciešams, noņemiet vāku un pievienojiet papildu produktus blendēšanai 
(piemēram, ūdeni vai eļļu).

 Vienmēr pārliecinieties, ka pēc tvaicēšanas krūzes vāks un ūdens tvertnes vāks ir 
atdzisuši, pirms jūs tos atverat, lai ievietotu krūzē papildu produktus vai izlietu 
atlikušo ūdeni no ūdens tvertnes.
Kad krūzē ir ielieti šķidrumi, nekādā gadījumā nenovietojiet krūzi tvaicēšanas pozīcijā.
 3  Novietojiet krūzi uz motora bloka pareizi, resp., ar vāku uz augšu. Pārliecinieties, 

vai rokturis ir labajā pusē un atrodas starp diviem bloķēšanas zonas izciļņiem.
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 4  Pagrieziet vadības pogu blendēšanas pozīcijā. Turiet pogu šajā pozīcijā, līdz ēdiens 
ir atbilstoši sablendēts.

Pārkaršanas aizsardzībai blendēšanas funkcija ir aprīkota ar 30 sekunžu taimeri. Ja 
blendēšana nav pabeigta pēc 30 sekundēm, ierīce izslēgsies un brīdinājumam 
atskanēs divi pīkstieni. Pēc 30 sekunžu atdzišanas ierīce vienreiz atskaņo pīkstienu, un 
jūs varat atsākt blendēšanu. 
Piezīme. Ja produkti pielīp pie krūzes malām, izslēdziet ierīci un noņemiet tos ar lāpstiņu 
vai pievienojiet nedaudz šķidruma. 
Piezīme. Pirms pasniegšanas pārliecinieties, ka sablendētajai mazuļu pārtikai ir pareiza 
konsistence (bez lieliem gabaliem).
Piezīme. Ja mazuļa pārtika vēl aizvien ir pārāk cieta, pievienojiet nedaudz šķidruma 
(piemēram, ūdeni), līdz mazuļa pārtika ir mīksta un viendabīga.
 5  Kad esat beidzis blendēt, vienkārši atlaidiet vadības pogu.

 » Poga automātiski atgriežas izslēgtā pozīcijā.
 6  Atvienojiet ierīci.
 7  Izņemiet asmens bloku. Uzmanieties, izņemot asmeņu bloku, jo tas var būt karsts. 

Izņemiet sablendēto pārtiku no krūzes. Ja nepieciešams, izmantojiet kopā ar ierīci 
iekļauto lāpstiņu.

Pārliecinieties, vai mazuļa pārtika ir jūsu mazulim drošā temperatūrā.
 8  Parastos apstākļos pēc tvaicēšanas ūdens tvertnē nepaliek ūdens. Taču dažās 

situācijās (piemēram, ja ūdens tvertnē ir uzkrājušies kaļķakmens nosēdumi, 
radušies tvaicēšanas procesa pārtraukumi vai neatbilstoša lietojuma gadījumā) 
ūdens tvertnē var palikt ūdens. Šādā gadījumā pēc lietošanas pilnībā iztukšojiet 
ūdens tvertni, lai novērstu baktēriju veidošanos. Lai atkaļķotu ūdens tvertni, skatiet 
nodaļu “Tīrīšana un apkope”.
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Blendēšana bez tvaicēšanas
Ierīce ir paredzēta šādām darbībām:

 – Tvaicētu un ceptu produktu sablendēšana biezenī mazuļu pārtikai
 – Šķidrumu un augļu sablendēšana mazuļu dzērieniem

Ierīce nav paredzēta cietu produktu, piemēram, ledus un cukura kubiņu, 
smalcināšanai. 
Kad krūzē ir ielieti šķidrumi, nekādā gadījumā nenovietojiet krūzi tvaicēšanas pozīcijā.
Piezīme. Blendējot šķidrumus, pārliecinieties, ka neuzpildāt krūzi virs maksimālā 
uzpildes līmeņa, kas norādīts uz krūzes.
Piezīme. Nekādā gadījumā netvaicējiet mazuļu pārtiku pēc tam, kad tā ir sablendēta.
 1  Uzlieciet asmens bloku uz asmens turētāja krūzē.

 2  Cietās sastāvdaļas sagrieziet mazos gabaliņos (kubiņos — ne lielākos kā 2–3 cm), 
pirms ievietojat tās krūzē. 

Padoms. Vienlaikus neapstrādājiet lielu cietu produktu daudzumu. Tā vietā apstrādājiet 
šādus produktus nelielās partijās. 
 3  Ievietojiet produktus krūzē. 

Piezīme. Ievietotie produkti nedrīkst pārsniegt zaļā asmens bloka augšējo malu. 
 4  Vākā ievietojiet vārstu.

Piezīme. Pārliecinieties, vai vārsts ir pareizi nofiksēts. 
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 5  Ievietojiet sietu krūzes vākā (dzirdams “klikšķis”).

 6  Uzlieciet vāku uz blendera krūzes un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības 
virzienā, lai nofiksētu. Mazajiem izvirzījumiem uz vāka ir jāievietojas krūzes gropēs. 
Pārliecinieties, vai lielais izvirzījums uz vāka ir novietots precīzi pāri krūzes 
rokturim.  

 7  Novietojiet krūzi uz motora bloka pareizi, resp., ar vāku uz augšu. Pārliecinieties, 
vai rokturis ir labajā pusē un atrodas starp diviem bloķēšanas zonas izciļņiem.

 8  Pagrieziet vadības pogu blendēšanas pozīcijā. Turiet pogu šajā pozīcijā, līdz ēdiens 
ir sablendēts atbilstoši.

Pārkaršanas aizsardzībai blendēšanas funkcija ir aprīkota ar 30 sekunžu taimeri. Ja 
blendēšana nav pabeigta pēc 30 sekundēm, ierīce izslēgsies un brīdinājumam 
atskanēs divi pīkstieni. Pēc 30 sekunžu atdzišanas ierīce vienreiz atskaņo pīkstienu, un 
jūs varat atsākt blendēšanu. 
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Piezīme. Ja produkti pielīp pie krūzes malām, izslēdziet ierīci un noņemiet tos ar lāpstiņu 
vai pievienojiet nedaudz šķidruma. Nepārsniedziet uz krūzes norādīto maksimālo 
līmeni.
Piezīme. Pirms pasniegšanas pārliecinieties, ka sablendētajai mazuļu pārtikai ir pareiza 
konsistence (bez lieliem gabaliem).
Piezīme. Ja mazuļa pārtika vēl aizvien ir pārāk cieta, pievienojiet nedaudz šķidruma 
(piemēram, ūdeni), līdz mazuļa pārtika ir mīksta un viendabīga. Nepārsniedziet uz 
krūzes norādīto maksimālo līmeni.
Piezīme. Nekādā gadījumā netvaicējiet mazuļu pārtiku pēc tam, kad tā ir sablendēta.
 9  Kad esat beidzis blendēt, vienkārši atlaidiet vadības pogu. 

 » Poga automātiski atgriežas izslēgtā pozīcijā.
 10  Atvienojiet ierīci.
 11  Izņemiet asmens bloku. Uzmanieties, izņemot asmeņu bloku, jo tas var būt karsts. 

Izņemiet sablendēto pārtiku no krūzes. Ja nepieciešams, izmantojiet kopā ar ierīci 
iekļauto lāpstiņu.

Pārliecinieties, vai mazuļa pārtika ir jūsu mazulim drošā temperatūrā.

Produkti un tvaicēšanas ilgums

Produkta veids Sastāvdaļa Aptuvenais tvaicēšanas 
ilgums*

Augļi Āboli 5 min
Apelsīni 10 min
Persiki 10 min
Bumbieri 5 min
Ananass 15 min
Plūmes 10 min

Dārzeņi Sparģeļi 10 min
Brokoļi 20 min
Burkāni 15 min
Ziedkāposts 15 min
Selerija 15 min
Cukīni 15 min
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Produkta veids Sastāvdaļa Aptuvenais tvaicēšanas 
ilgums*

Fenhelis 15 min
Kāršu pupas 20 min
Puravi 15 min
Sīpoli 15 min
Zirņi 20 min
Pipari 15 min
Kartupeļi 20 min
Ķirbis 15 min
Spināti 15 min
Kāļi 15 min
Saldie kartupeļi 15 min
Tomāti 15 min

Gaļa Vista, liellops, jērs, cūkgaļa 
utt�

20 min

Zivis Lasis, jūras mēle, menca, 
forele un citas

15 min

* Visi pārtikas produkti ir jāsagriež mazos kubiņos, kas nav lielāki par 2–3 cm� 
Piezīme. Uz mērglāzes ir norādīti mililitri un atbilstošais tvaicēšanas ilgums minūtēs 
(50 ml = 5 min, 100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min, 200 ml = 20 min).

Tīrīšana un kopšana

Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci.
Nekad neiegremdējiet ūdenī motora bloku.
Nekad neizmantojiet balinātāju vai ķīmiskus sterilizēšanas šķīdumus/tabletes šai 
ierīcei.
Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai 
agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu, acetonu vai spirtu. 
 1  Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un noņemiet krūzi no motora bloka.
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 2  Noņemiet vāku no krūzes un pagrieziet vāku otrādi.

 3  Izņemiet sietu un vārstu no vāka.  

 4  Mazgājiet vārstu karstā ūdenī ar nedaudz tīrīšanas līdzekļa un izskalojiet to zem 
krāna ūdens.

 5  Izņemiet asmens bloku no krūzes.

 6  Rūpīgi noskalojiet asmens bloku tekošā ūdenī uzreiz pēc lietošanas. Gādājiet, lai 
tiktu izskalota arī asmens bloka caurules iekšpuse.

Rīkojieties ar asmens bloku ļoti uzmanīgi. Griezējmalas ir ļoti asas.
Piezīme. Ja vēlaties veikt rūpīgāku asmens bloka tīrīšanu, pēc izskalošanas jūs varat to 
mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
 7  Nomazgājiet pārējās daļas, kas ir nonākušas saskarē ar ēdienu, karstā ūdenī ar 

mazgāšanas līdzekli uzreiz pēc lietošanas.
Piezīme. Visas detaļas, izņemot motora bloku, var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
 8  Nepieciešamības gadījumā notīriet motora bloku ar mitru drānu.



- 20 -

 9  Pārbaudiet, vai ūdens tvertnē nav nonākušas pārtikas daļiņas. To varat izdarīt, 
ieskatoties uzpildes atverē, lai pārbaudītu, vai tajā nav pārtikas daļiņu, vai 
pārbaudot, vai ūdenim nav neparastas krāsas, vai pasmaržojot, vai ūdens tvertne 
nerada neparastu vai piedeguma smaku.  
Ja tā ir, iztīriet ūdens tvertni (sk. sadaļu “Ūdens tvertnes tīrīšana” šajā nodaļā). 

 10  Lai nepieļautu baktēriju vairošanos, atstājiet uzpildes tvertnes vāku atvērtu.

Ūdens tvertnes atkaļķošana
Ja pārtikas daļiņas nonāk ūdens tvertnē, nākamajos tvaicēšanas procesos tās var pieķerties 
pie ūdens tvertnes sildelementa� Šīs daļiņas nav iespējams noņemt, vienkārši izskalojot 
ūdens tvertni�
Turklāt ierīce ir jāatkaļķo ik pēc četrām nedēļām, lai nodrošinātu, ka tā turpina darboties ar 
100 % efektivitāti� Lai samazinātu katlakmens veidošanos, ierīcē ir labi izmantot iepriekš 
uzvārītu vai filtrētu ūdeni�
Lai likvidētu ūdens tvertnē esošās pārtikas daļiņas un atkaļķotu ierīci, ievērojiet tālāk 
sniegtos atkaļķošanas norādījumus� 
 1  Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.
 2  Pievienojiet 50 ml baltā etiķa (8 % etiķskābe) uz 150 ml ūdens.
Piezīme. Varat izmantot arī atkaļķotājus uz citronskābes bāzes. Nelietojiet citu veidu 
atkaļķotājus.
 3  Uzpildiet ūdens tvertni ar etiķa (vai citronskābes) šķīdumu un ūdeni.
 4  Aizveriet uzpildes atveres vāku. 
 5  Tukšo krūzi (bez pārtikas iekšpusē) ar ievietotu asmens bloku un uzliktu vāku 

nolieciet uz motora bloka tvaicēšanas pozīcijā (tas ir, ar vāku uz leju). 
 6  Pagrieziet vadības pogu tvaicēšanas pozīcijā. 

 » Tvaicēšanas lampiņa iedegas oranžā krāsā, lai norādītu, ka ierīce veic tvaicēšanu.
 7  Izslēdziet ierīci pēc 5–6 tvaicēšanas minūtēm un atvienojiet to no elektrotīkla. 
 8  Izlejiet izlietoto etiķa (8 % etiķskābes) un ūdens šķīdumu no ūdens tvertnes.

 9  Vairākas reizes rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni un krūzi ar svaigu ūdeni. 
 10  Uzpildiet tvertni ar 200 ml ūdens un ļaujiet ierīcei veikt tvaicēšanu 20 minūtes ar 

tukšu krūzi, pirms atkal izmantojat ierīci ar pārtiku. 
 11  Lai nepieļautu baktēriju vairošanos, atstājiet uzpildes tvertnes vāku atvērtu.
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Otrreizējā pārstrāde

 – Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem 
sadzīves atkritumiem�

 – Ievērojiet savas valsts noteikumus par elektrisko produktu savākšanu�

Uzglabāšana

 1  Pirms ierīces novietošanas glabāšanā iztukšojiet ūdens tvertni.

 2  Pirms ierīces novietošanas glabāšanā pārliecinieties, vai visas daļas ir tīras un sausas 
(skatiet nodaļu “Tīrīšana un apkope”).

 3  Uzglabājiet ierīci ar asmeņu bloku ievietotu krūkā, lai izvairītos no bojājumiem.
 4  Lai nepieļautu baktēriju augšanu, neuzlieciet krūzei vāku un atstājiet uzpildes 

atveres vāku atvērtu.

Atbalsts

Lai iegūtu informāciju par visu produktu atbalstu, piemēram, bieži uzdotos jautājumus, 
lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support�

Tehniskie rādītāji

 – Spriegums/jauda: skatiet datu plāksnīti ierīces apakšā�
 – Maksimālā ūdens tvertnes ietilpība: 200 ml�
 – Maksimālā krūzes ietilpība, šķidrumi: 450 ml�
 – Aizsardzība: sildīšanas sistēma ar temperatūras kontroli un drošības slēdzis�
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Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei� 
Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet vietni 
www.philips.com/support, lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai sazinieties ar 
klientu apkalpošanas centru savā valstī� 

Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums
Ierīce nedarbojas� Šī ierīce ir aprīkota 

ar drošības slēdzi� Šī 
ierīce nedarbosies, 
ja daļas nav pareizi 
saliktas uz motora 
bloka�

Salieciet daļas pareizi� Skatiet nodaļu “Ierīces 
lietošana”�

Tvaicēšanas 
lampiņa 
neiedegas�

Ierīce nav 
pievienota 
elektrotīklam�

Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā�

Krūze nav pareizi 
novietota uz motora 
bloka�

Novietojiet krūzi pareizi uz motora bloka�

Jūs vēlaties sākt 
nākamo tvaicēšanas 
procesu tūlīt pēc 
tam, kad pabeigts 
iepriekšējais�

Izslēdziet ierīci un ļaujiet tai dažas minūtes 
atdzist, pirms sākat nākamo tvaicēšanas 
procesu�

Produkti nav 
pilnībā uzsiluši�

Gabaliņi krūzē ir 
pārāk lieli, krūzē ir 
pārāk daudz 
pārtikas, vai arī 
neesat tvaicējis 
ēdienu pietiekami 
ilgi�

Sagrieziet produktus mazākos gabaliņos 
(2–3 cm), samaziniet pārtikas daudzumu krūzē 
vai atlasiet ilgāku tvaicēšanas laiku (maks� 
20 minūtes)� Skatiet recepšu grāmatiņu un/vai 
tabulu nodaļā “Produkti un tvaicēšanas 
ilgums”, lai pārliecinātos, ka atlasāt pareizo 
tvaicēšanas ilgumu produktiem, ko vēlaties 
tvaicēt, vai receptei, ko vēlaties pagatavot�

Ierīce neizdala 
tvaiku�

Neesat ielējis ūdeni 
ierīcē�

Izslēdziet ierīci un iepildiet tajā pareizo ūdens 
daudzumu�

Neesat uzlicis krūzi 
uz motora bloka 
pareizā pozīcijā�

Uzlieciet krūzi uz ierīces pareizā pozīcijā 
(skatiet sadaļu “Tvaicēšana” nodaļā “Ierīces 
lietošana”)�

Tvaicēšana notiek 
pārāk ilgi, vai 
tvaika funkcija 
vispār nedarbojas�

Ūdens tvertnē ir 
pārāk daudz 
kaļķakmens�

Atkaļķojiet ūdens tvertni� Skatiet nodaļas 
“Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Atkaļķošana”�
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Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums

Tvaiks noplūst pa 
uzpildes atveri�

Uzpildes atveres 
vāks nav pareizi 
aizvērts�

Aizveriet uzpildes atveres vāku pareizi (ar 
klikšķi)�

Motora bloka tvaika 
atvere ir 
nosprostota ar 
pārtiku vai 
kaļķakmeni�

Iztīriet tvaika atveri ar smailu priekšmetu,  
nesabojājot blīvi, un turpmāk ievērojiet 
atkaļķošanas norādījumus� Skatiet nodaļas 
“Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Atkaļķošana”�

Tvaika atvere vākā ir 
nosprostota�

Noņemiet vārstu un pareizi iztīriet tvaika 
atveri vākā�

Tvaicēšanas 
lampiņa atkal 
iedegas pēc tam, 
kad tvaicēšanas 
process ir 
pabeigts� Pēc 
kāda laika ierīce 
atkal iedūcas�

Esat nejauši atstājis 
krūzi uz pamatnes 
ilgāk nekā 
10 minūtes, 
neizslēdzot ierīci�

Izslēdziet ierīci 10 minūšu laikā pēc 
tvaicēšanas procesa pabeigšanas un pēc tam 
blendējiet pārtiku vai izņemiet to no krūzes�

Asmens bloks vai 
motora bloks ir 
bloķēti�

Krūzē ir pārāk 
daudz ēdiena�

Izslēdziet ierīci un apstrādājiet mazāku 
daudzumu� Neuzpildiet krūzi pāri zaļā asmens 
bloka augšējai malai�

Pirmajās 
lietošanas reizēs 
no motora bloka 
izplatās 
nepatīkama 
smaka�

Tas ir normāli� Ja pēc dažām lietošanas reizēm ierīce turpina 
izdalīt smaku, pārbaudiet, vai apstrādājamais 
daudzums un apstrādes ilgums ir pareizi� 
Skatiet nodaļu “Produkti un tvaicēšanas 
ilgums”�

Ierīce turpina 
izplatīt 
nepatīkamu 
smaku pēc dažām 
lietošanas reizēm�

Jūs ievietojat krūzē 
pārāk daudz 
pārtikas vai ļaujat 
ierīcei blendēt pārāk 
ilgi�

Apstrādājiet mazāku daudzumu un 
neblendējiet ar ierīci ilgāk par 30 sekundēm 
vienā reizē�

Ierīce rada skaļu 
troksni, izdala 
nepatīkamu 
smaku, 
pieskaroties ir 
karsta, izplata 
dūmus utt�

Krūzē ir pārāk 
daudz ēdiena�

Izslēdziet ierīci un apstrādājiet mazāku 
daudzumu�

Jūs darbināt ierīci 
pārāk ilgi bez 
pārtraukuma�

Neblendējiet ar ierīci ilgāk kā  
30 sekundes vienā reizē�

Krūzes vākā ir 
sūce�

Jūs neesat pareizi 
novietojis vāku uz 
ierīces�

Pareizi novietojiet vāku uz ierīces� Skatiet 
nodaļu “Ierīces lietošana”�
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Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums

Krūzē ir pārāk 
daudz ēdiena�

Izslēdziet ierīci un apstrādājiet mazāku 
daudzumu�

Balti plankumi uz 
iepildes atveres 
un/vai krūzes, 
sieta un vāka�

Šīs daļas ir 
apkaļķojušās�

Tas ir normāli� Periodiski notīriet kaļķakmeni�  
Skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana”  
sadaļu “Atkaļķošana”�

Blendēšanas laikā 
ierīce rada skaļu 
troksni�

Siets nav 
piestiprināts krūzes 
vākam�

Pārliecinieties, ka siets ir piestiprināts krūzes 
vākam�

Ūdenim tvertnē ir 
neparasta krāsa, 
kad izlejat to no 
ūdens tvertnes vai 
kad tas ieplūst 
krūzē tvaicēšanas 
laikā, vai arī 
ūdenim ir 
nepatīkama 
smaka�

Lietošanas laikā 
ēdiena daļiņas ir 
iekļuvušas ūdens 
tvertnē�

Iztīriet ūdens tvertni atbilstoši instrukcijām 
nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļā “Ūdens 
tvertnes tīrīšana”� Izmantojiet ierīci stingri 
saskaņā ar instrukcijām� Pārliecinieties, ka 
neesat pārpildījis ūdens tvertni (maks� 200 ml)  
un ka neesat pārpildījis krūzi ar pārtiku  
(neuzpildiet krūzi virs zaļā asmens bloka 
augšējās malas)� Netvaicējiet vienus un tos 
pašus produktus ilgāk par 20 minūtēm un 
nelejiet tieši krūzē ūdeni tvaicēšanai� 
Pārliecinieties arī, ka vārsts ir piestiprināts 
vākā�

No ūdens 
tvertnes jūtama 
grilēta vai 
piedeguša ēdiena 
smaka�

Lietošanas laikā 
ēdiena daļiņas ir 
iekļuvušas ūdens 
tvertnē un ir 
piecepušās pie 
sildelementa�

Iztīriet ūdens tvertni atbilstoši instrukcijām 
nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļā “Ūdens 
tvertnes tīrīšana”� Izmantojiet ierīci stingri 
saskaņā ar instrukcijām� Pārliecinieties, ka 
neesat pārpildījis ūdens tvertni (maks� 200 ml) 
un ka neesat pārpildījis krūzi ar pārtiku 
(neuzpildiet krūzi virs zaļā asmens bloka 
augšējās malas)� Netvaicējiet vienus un tos 
pašus produktus ilgāk par 20 minūtēm un 
nelejiet tieši krūzē ūdeni tvaicēšanai� 
Pārliecinieties arī, ka vārsts ir piestiprināts 
vākā�

Mazuļa ēdienā ir 
tumši plankumi, 
vai ūdenim krūzē 
ir neparasta krāsa�

Lietošanas laikā 
ēdiena daļiņas ir 
iekļuvušas ūdens 
tvertnē un ir 
piecepušās pie 
sildelementa�  
Tas izraisa šo 
pārtikas daļiņu 
atlieku iekļūšanu 
krūzē tvaicēšanas 
laikā�

Iztīriet ūdens tvertni atbilstoši instrukcijām 
nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļā “Ūdens 
tvertnes tīrīšana”� Izmantojiet ierīci stingri 
saskaņā ar instrukcijām� Pārliecinieties, ka 
neesat pārpildījis ūdens tvertni (maks� 200 ml) 
un ka neesat pārpildījis krūzi ar pārtiku 
(neuzpildiet krūzi virs zaļā asmens bloka 
augšējās malas)� Netvaicējiet vienus un tos 
pašus produktus ilgāk par 20 minūtēm un 
nelejiet tieši krūzē ūdeni tvaicēšanai� 
Pārliecinieties arī, ka vārsts ir piestiprināts 
vākā�
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