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Important
Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului şi păstrează-l
pentru consultarea ulterioară.

Pericol
- A nu se introduce unitatea principală în apă sau în alte lichide.
A nu se clăti sub jet de apă.
Avertisment
- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată
pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Nu folosi aparatul dacă ştecherul, cablul de alimentare sau
aparatul sunt deteriorate. În cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către un centru
de service autorizat de Philips sau de personal calificat în
domeniu, pentru a evita orice fel de accident.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoanele care au
capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, doar dacă sunt supravegheate sau
au fost instruite cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă
a aparatului şi înţeleg pericolele pe care acesta le poate
prezenta.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul (sau cu accesoriile).
- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către copii. Nu lăsa
aparatul şi cablul său de alimentare la îndemâna copiilor (şi
nici accesoriile).
- Curăţarea şi operaţiile de întreţinere care trebuie efectuate de
utilizatorul aparatului nu trebuie realizate de către copii.
- Nu atinge lamele cuţitului, în special atunci când aparatul este
în funcţiune. Lamele cuţitului sunt foarte ascuţite.
- Manevrarea lamelor ascuţite, golirea bolului şi curăţarea
trebuie efectuate cu grijă.
- Dacă lamele cuţitului se blochează, scoate aparatul din priză
înainte de a îndepărta ingredientele care blochează lamele.

-3-

-

-

-

-

Aparatul se încinge în timpul sau la puţin timp după procesul
de preparare la aburi (în special suprafeţele cu simbolul „ ”)
şi poate provoca arsuri dacă este atins. Ţine bolul numai de
mâner de fiecare dată când îl ridici.
Din bol ies aburi fierbinţi în timpul procesului de preparare la
aburi şi atunci când capacul este îndepărtat.
Fereşte-te de aburii fierbinţi generaţi de rezervorul de apă
atunci când deschizi capacul.
La finalizarea ciclului de preparare la aburi, din ieşirea pentru
aburi de pe capacul rezervorului de apă şi din orificiul pentru
aburi de pe bol vor continua să iasă aburi fierbinţi pentru o
anumită perioadă de timp. Ridică cu atenţie bolul din unitatea
principală.
Dacă aparatul este utilizat în mod necorespunzător, pot ieşi
aburi fierbinţi pe lângă marginea capacului rezervorului de
apă. Pentru prevenirea sau remedierea acestei situaţii, consultă
capitolul „Depanarea”.
Procedează cu multă atenţie când torni lichide fierbintţi în bol,
deoarece pot sări stropi.
Pune întotdeauna alimentele amestecate anterior în vasul
de depozitare, dacă doreşti să reîncălzeşti sau să decongelezi
alimente cu acest aparat.
Nu utiliza acest aparat pentru a mărunţi ingrediente dure sau
lipicioase.
Nu introduce niciodată înălbitor sau soluţii/tablete de
sterilizare chimică în acest aparat.
Nu folosi niciodată bureţi de sârmă, agenţi de curăţare abrazivi
sau lichide agresive cum ar fi benzina, acetona sau alcoolul
pentru a curăţa aparatul.
Înainte de a începe o nouă preparare la aburi, lasă aparatul să
se răcească timp de 10 minute după fiecare ciclu de preparare
la abur.
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Nu lăsa aparatul să amestece timp de peste 30 de secunde
la o utilizare. Dacă după 30 de secunde nu ai terminat de
amestecat, eliberează butonul pentru a opri amestecarea şi
aşteaptă câteva secunde înainte de a continua. Dacă unitatea
principală se încinge, las-o să se răcească timp de câteva
minute înainte de a continua.
Nu pune niciodată apă sau alte lichide în bol în vederea
preparării la aburi, pentru a evita deteriorarea aparatului.
Îndepărtează întotdeauna capacul vasului de depozitare
înainte de a utiliza vasul pentru a încălzi alimentele într-un
cuptor cu microunde.

Precauţie
- Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de la alţi
producători sau nerecomandate explicit de către Philips.
Dacă utilizaţi aceste accesorii sau componente, garanţia se
anulează.
- Nu pune aparatul pe sau lângă o sobă sau o maşină de gătit
aflate în funcţiune sau care sunt încă fierbinţi.
- Opreşte întotdeauna aparatul şi deconectează-l de la
alimentare dacă este lăsat nesupravegheat şi înainte de a-l
monta, demonta, schimba accesoriile, curăţa sau de a te
apropia de componente în mişcare în timpul utilizării.
- Întotdeauna scoate ştecherul din priză şi lasă aparatul să se
răcească înainte de a-l depozita.
- Roteşte întotdeauna butonul de comandă în poziţia oprit
(OFF) după fiecare preparare la aburi, reîncălzire sau
decongelare.
- Nu utiliza niciodată bolul sau orice componentă a aparatului
(cu excepţia vaselor de depozitare) într-un cuptor cu
microunde, deoarece părţile de metal ale mânerului bolului şi
blocului tăietor nu sunt adecvate pentru această utilizare.
- Nu steriliza niciodată bolul sau orice componentă a aparatului
(cu excepţia vaselor de depozitare) într-un sterilizator sau
cuptor cu microunde, deoarece părţile de metal ale mânerului
bolului şi blocului tăietor nu sunt adecvate pentru această
utilizare.
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Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Dacă aparatul
este utilizat în mod necorespunzător, în regim profesional
sau semiprofesional sau fără respectarea instrucţiunilor din
manualul de utilizare, garanţia poate fi anulată, iar Philips nu
își asumă responsabilitatea pentru daunele provocate.
Pune aparatul pe o suprafaţă stabilă, orizontală şi netedă.
Aparatul emite aburi fierbinţi în timpul utilizării. Asigură-te
că există suficient spaţiu liber în jurul acestuia, pentru a evita
deteriorarea dulapurilor sau a altor obiecte.
Nu utiliza aparatul dacă a căzut sau dacă este deteriorat
în orice fel. Prezintă-te cu aparatul la un centru de service
autorizat Philips pentru orice reparaţie.
Nu utiliza funcţia de preparare la aburi fără a avea apă în
rezervorul de apă.
Asigură-te că apa din rezervorul de apă nu depăşeşte nivelul
maxim al apei indicat de marcajul MAX de pe partea laterală
a rezervorului de apă (250 ml) sau de indicaţia MAX din
rezervorul de apă.
Capacul rezervorului de apă trebuie să fie închis corect înainte
de a pune bolul pe unitatea principală.
La prepararea la aburi a ingredientelor, asigură- MAX.
te că vasul nu este umplut peste marginea
superioară a părţii din plastic a blocului tăietor.
La amestecarea lichidelor, nu depăşi nivelul de
umplere MAX indicat pe bol (720 ml).
MAX.
Nu ridica sau deplasa aparatul în timp ce
funcţionează.
Nu introduce obiecte în ieşirea pentru aburi de pe capacul
rezervorului de apă sau în intrarea pentru aburi de pe capacul
bolului.
Nu umple din nou rezervorul de apă în timpul preparării la
aburi, deoarece este posibil să iasă apă şi aburi fierbinţi din
aparat.
După o preparare la aburi, înainte de a deschide capacul
bolului şi de a adăuga alte ingrediente la amestecat, asigură-te
că acesta s-a răcit.
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Nu alimenta niciodată acest aparat prin intermediul unui
dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru, şi
nu-l conecta la un circuit care este pornit şi oprit la intervale
regulate.
Verifică întotdeauna cu dosul palmei temperatura alimentelor
preparate, pentru a te asigura că este sigură pentru copil.
Verifică întotdeauna consistenţa alimentelor pentru copil.
Pentru îndrumări referitoare la consistenţa potrivită pentru
diverse vârste, consultă sfaturile profesionale pentru înţărcat
furnizate împreună cu acest aparat sau consultă un medic
specialist.
Pentru scoaterea alimentelor din bol, utilizează numai spatula
furnizată.
Detartrarea la intervale regulate a aparatului îl protejează
împotriva deteriorării.
Vasul de depozitare furnizat împreună cu acest aparat nu este
destinat hrănirii copiilor. Nu hrăni copiii direct din vasul de
depozitare.
Înainte de a utiliza vasul de depozitare, curăţă-l bine şi apoi
sterilizează-l cu un sterilizator Philips Avent sau ţine vasul de
depozitare timp de 5 minute în apă care fierbe. Sterilizarea
este necesară pentru a asigura igiena. Când sterilizezi vasul de
depozitare în apă care fierbe, asigură-te că în recipient este
apă suficientă şi că vasul nu intră în contact cu recipientul prea
mult timp, pentru a evita deformarea datorată căldurii.
Cantitatea de alimente din vasul de depozitare nu trebuie să
depăşească nivelul MAX marcat pe partea laterală a vasului, în
caz contrar pot apărea scurgeri din vas.
La reîncălzirea sau la decongelarea alimentelor, capacul
vasului de depozitare trebuie să fie închis etanş înainte de a
pune vasul în bol; în caz contrar alimentele se pot scurge din
vas atunci când este luat din bol.
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Încălzirea alimentelor într-un cuptor cu microunde, utilizând
vasul de depozitare furnizat, poate genera temperaturi
ridicate localizate ale alimentelor şi le poate afecta valorile
nutriţionale. Amestecaţi întotdeauna alimentele încălzite
pentru a asigura distribuirea uniformă a căldurii şi pentru a
testa temperatura înainte de servire.
Nu selecta funcţia grătar dacă utilizezi un cuptor cu microunde
combinat (care are funcţia grătar) pentru a încălzi sau a
decongela alimente în vasele de depozitare. Dacă tocmai ai
finalizat un proces de preparare la grătar, aşteaptă până când
cuptorul cu microunde se răceşte, înainte de a pune vasele
de depozitare în acesta, deoarece căldura reziduală poate
deteriora vasele de depozitare.

Sisteme de siguranţă
Pentru siguranţa în timpul utilizării, aparatul este echipat cu un dispozitiv de siguranţă
încorporat. Acest aparat va funcţiona numai dacă toate componentele au fost asamblate
corect. Asamblarea corectă a tuturor componentelor va dezactiva dispozitivul de siguranţă
încorporat.

De asemenea, acest aparat este echipat cu o funcţie de oprire de siguranţă în caz de
supraîncălzire. Supraîncălzirea poate avea loc dacă intervalul între două cicluri de preparare
la aburi este prea scurt. Dacă oprirea de siguranţă în caz de supraîncălzire a aparatului se
activează în timpul unui ciclu de preparare la aburi, roteşte butonul de comandă înapoi în
poziţia oprit (OFF) şi lasă aparatul să se răcească timp de câteva minute. După aceea, poţi
utiliza aparatul din nou.

Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind
expunerea la câmpuri electromagnetice.

Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bine aţi venit la Philips Avent! Pentru a beneficia pe deplin de
asistenţa oferită de Philips Avent, înregistrează-ţi produsul la www.philips.com/welcome.
Aparatul de gătit sănătos din patru piese pentru bebeluşi le permite părinţilor să prepare
mâncăruri nutritive pentru bebeluşii lor, beneficiind de funcţiile de preparare la aburi şi de
amestecare combinate într-un singur aparat. Poţi utiliza acest aparat de gătit şi pentru a
decongela şi a încălzi mâncarea pentru bebeluşi.
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Descriere generală
A
B
C
D
E
F
Z
G

Y

H
I

X
J

W
V
U

K

T

L
M
N

S

O

R

P

Q
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Prezentarea produsului
A

Clapeta capacului

K

Marcaje pentru nivelul apei

B
C

Conectorul de pe capacul bolului

L

Indicator de nivel MAX al apei

Capacul bolului

M

Rezervor de apă (nedetaşabil)

D

Inel de etanşare

N

Fierbător

E

Ştift de blocare

O

Unitate principală

F

Sită

P

Buton de comandă

G

Bloc tăietor

Q

Buton de amestecare

H

Suport pentru blocul tăietor

R

Cablu de alimentare

I

Bol

S

Zona de blocare de pe rezervorul de apă

J

Capac rezervor de apă

Prezentarea comenzilor
T

Setare pentru dezgheţare

V

Setare de reîncălzire pentru vasul de
depozitare de 120 ml

U

Setare de reîncălzire pentru vasul
de depozitare de 240 ml

W

Led pentru abur

Z

Spatulă

Accesoriile
X

Vas de depozitare

Y

Capacul vasului de depozitare

Înainte de prima utilizare

1
2
3

Îndepărtează întregul ambalaj de pe aparat.

Înainte de prima utilizare, curăţă bine toate componentele. Consultă capitolul
„Curăţarea şi detartrarea”.

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, recomandăm efectuarea unui ciclu
de preparare la aburi cu bolul gol. Consultă capitolele „Umplerea rezervorului de
apă” şi „Prepararea la aburi”.
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Utilizarea aparatului
Precauţie
• Verifică întotdeauna cu dosul palmei temperatura alimentelor preparate, pentru a te
asigura că este sigură pentru copil.
Acest aparat a fost conceput pentru prepararea la aburi a ingredientelor proaspete, solide
şi amestecarea acestora la consistenţa dorită. Te rugăm să consulţi broşura cu reţete inclusă,
care oferă câteva idei de reţete nutritive şi delicioase. De asemenea, aparatul poate fi
utilizat doar pentru a prepara la aburi sau doar pentru a amesteca. Pentru a utiliza numai
amestecarea, consultă capitolul „Amestecarea fără preparare la aburi”.
Acest aparat poate fi utilizat şi pentru a dezgheţa sau a reîncălzi alimentele preparate care
au fost depozitate în vasele de depozitare dedicate. Utilizează întotdeauna numai aceste
vase de depozitare pentru a dezgheţa sau a reîncălzi alimentele amestecate. Alimentele
dezgheţate sau reîncălzite fără a utiliza vasele de depozitare pot cădea prin sită în capacul
bolului.
Nu pune niciodată bolul cu alimentele amestecate în poziţia de preparare la aburi pe
unitatea principală.

Nu prepara la aburi niciodată aceleaşi ingrediente crude timp de peste 30 de minute sau de
mai multe ori.

Acest aparat NU este conceput pentru următoarele utilizări:
-

Prepararea la aburi a ingredientelor crude congelate
Prepararea la aburi a alimentelor amestecate anterior, fără a utiliza vasul de depozitare
Prepararea la aburi a aceloraşi ingrediente timp de peste 30 de minute
Prepararea orezului şi a pastelor
Amestecare urmată de preparare la aburi
Încălzirea sau reîncălzirea lichidelor, de exemplu a supelor, sosurilor sau apei
Menţinerea alimentelor calde timp de mai multe ore
Tăierea ingredientelor dure, cum ar fi cuburile de gheaţă sau cuburile de zahăr, sau
ingredienetelor lipicioase, cum ar fi brânza
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Umplerea rezervorului de apă
Notă
• Asigură-te că apa din rezervorul de apă nu depăşeşte nivelul maxim al apei indicat de
marcajul MAX de pe partea laterală a rezervorului de apă (250 ml) sau de indicaţia
MAX din rezervorul de apă.
• Recomandăm utilizarea apei dedurizate sau purificate, deoarece mineralele din apa
minerală sau de la robinet determină depunerea mai rapidă a calcarului în interiorul
rezervorului de apă.
• Exceptând materialele necesare pentru detartrare, nu pune alte lichide în afară de apă
în rezervorul dedicat.

1

Roteşte în sensul invers al acelor de ceasornic capacul rezervorului de apă, pentru
a deschide rezervorul de apă, apoi respectă marcajele pentru nivelul apei de pe
rezervorul de apă şi umple cu apă până la nivelul necesar, conform indicaţiilor din
capitolul „Ingredientele şi durata de preparare la aburi” din manualul de utilizare
sau din cartea de reţete furnizată.

2

2

1

Pune capacul rezervorului de apă pe rezervor şi roteşte-l în sensul acelor de
ceasornic pentru a-l bloca bine în poziţie.

»

Când capacul rezervorului de apă este blocat corect în poziţie, pictograma de
pe capacul rezervorului de apă se va alinia cu pictograma de pe rezervorul de
apă.

Notă
•

Înainte de a utiliza aparatul, asigură-te că ai blocat capacul rezervorului de apă.
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Prepararea la aburi
Precauţie
• Aburii fierbinţi sau apa fierbinte pot provoca arsuri ale degetelor. Nu atinge şi nu
permite niciodată copiilor să atingă nicio componentă fierbinte a aparatului, şi nici
aburul generat în partea superioară a aparatului, deoarece ar putea provoca opărirea.

Notă
• Dezgheaţă întotdeauna ingredientele crude congelate înainte de a le pune în bol
pentru preparare la aburi. Elimină apa în exces de pe ingredientele dezgheţate înainte
de a le pune în bol.
• Când adaugi ingredientele, nu umple peste marginea superioară a părţii din plastic a
blocului tăietor.
• Nu pune niciodată apă sau alte lichide în bol în vederea preparării la aburi, pentru a
evita deteriorarea aparatului.
• Aparatul nu va începe prepararea la aburi dacă bolul nu este blocat corect în poziţie.
• Asigură-te că garnitura de etanşare este montată în jurul capacului bolului înainte
de prepararea la aburi şi că partea plată a garniturii de etanşare este orientată spre
exterior.

1

Apasă clapeta capacului în sens antiorar pentru a scoate capacul de pe bol.

2

Dacă blocul tăietor nu este în bol, pune-l pe suportul blocului tăietor din bol.
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3
4

Recomandăm tăierea ingredientelor solide în bucăţi mici (cuburi de maxim 1 cm).
Pune ingredientele în bol.

5

Împinge sita în capacul bolului.

6

Pune capacul bolului pe bol şi roteşte-l în sens orar pentru a-l închide bine.

1

2

Notă
• Bolul are caneluri care ajută la ghidarea uşoară a ştifturilor de blocare şi la închiderea
corectă a capacului. Clapeta capacului trebuie să gliseze în mânerul bolului.
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7

Dacă încă nu ai umplut rezervorul de apă cu apă pentru prepararea la aburi,
consultă capitolul „Umplerea rezervorului de apă” şi adaugă apă în rezervorul de
apă înainte de a pune bolul pe unitatea principală.
Notă

• Capacul rezervorului de apă trebuie să fie blocat corect în poziţie înainte de a
poziţiona bolul pe unitatea principală.

8

9

10
11
12

Răstoarnă bolul cu capacul bolului în partea de jos.

Aliniază conectorul de pe capacul bolului cu zona de blocare de pe rezervorul de
apă, apoi pune bolul pe unitatea principală cu capacul bolului în partea de jos.
Apasă pe bol pentru a-l bloca bine pe unitatea principală şi asigură-te că mânerul
este pe partea dreaptă.

Dacă butonul de comandă nu este în poziţia oprit (OFF), mai întâi roteşte-l în
poziţia oprit.
Conectaţi aparatul.

Roteşte butonul de comandă pentru a selecta durata de timp necesară de preparare
la aburi. Pentru durata de timp recomandată pentru prepararea la aburi, consultă
tabelul din capitolul „Ingredientele şi durata de preparare la aburi”.

»
»

Indicatorul luminos de preparare la aburi
aparatul generează aburi.

va deveni alb, indicând faptul că

La finalizarea ciclului de preparare la aburi, aparatul va emite un sunet şi
indicatorul luminos de preparare la aburi se va stinge.
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13

Roteşte butonul de comandă înapoi în poziţia oprit (OFF). Înainte de a scoate
bolul, aşteaptă 2 minute sau până când nu mai ies aburi din partea superioară a
aparatului.

Precauţie
• Dacă trebuie să porneşti un nou ciclu de preparare la aburi, lasă aparatul să se
răcească timp de 10 minute şi elimină apa rămasă din rezervorul de apă înainte de a-l
umple şi de a începe un nou ciclu de preparare la aburi.

14
15

Pentru a amesteca ingredientele preparate la aburi, consultă capitolul
„Amestecarea după prepararea la aburi”.

După un ciclu de preparare la aburi, este posibil să mai existe apă rămasă în
rezervorul de apă. Acest lucru este normal. Aşteaptă până când aparatul se
răceşte şi ajunge la temperatura camerei, apoi elimină toată apa rămasă din
rezervorul de apă. Pentru a goli sau a curăţa rezervorul de apă, consultă capitolul
„Curăţarea şi detartrarea”.

Amestecarea după prepararea la aburi
Precauţie
• Bolul şi capacul vor deveni fierbinţi după ciclul de preparare la aburi. Ţine bolul numai
de mânerul termorezistent special conceput.
• Capacul bolului trebuie să fie întotdeauna închis corect şi blocat pe poziţie în timpul
utilizării aparatului.
• Înainte de a deschide capacul pentru a mai adăuga ingrediente (nu umple vasul peste
marginea superioară a părţi din plastic a blocului tăietor) sau pentru a elimina apa
rămasă din bol, asigură-te că acesta s-a răcit după prepararea la aburi.
• Dacă ai adăugat lichide suplimentare, nu pune niciodată bolul în poziţia de preparare
la aburi, deoarece lichidul va trece prin sită.
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1

2
3

Din poziţia de preparare la aburi, ridică bolul ţinându-l de mâner şi răstoarnă-l.
Agită bolul astfel încât ingredientele să ajungă pe fundul bolului, unde se găsesc
lamele de amestecare.

Dacă este necesar, scoate capacul bolului şi adaugă ingrediente suplimentare
pentru a le amesteca (de exemplu apă pentru piureuri sau ingrediente preparate
suplimentare, de exemplu orez sau paste). Înainte de a începe amestecarea, pune
la loc capacul bolului pe bol.

Pune bolul pe unitatea principală cu capacul deasupra, aliniază pictograma
de pe bol cu pictograma de pe unitatea principală şi roteşte bolul în sens orar
pentru a-l bloca bine în poziţie pe unitatea principală. Asigură-te că mânerul este
pe partea dreaptă.

1

»

4

2

Dacă bolul este blocat corect în poziţie pe unitatea principală, pictograma
pe vas se va alinia cu pictograma de pe unitatea principală.

de

Apasă şi ţine apăsat butonul de amestecare pentru a porni amestecarea, până ce
ingredientele sunt amestecate la consistenţa dorită.

Precauţie
• Nu lăsa aparatul să amestece timp de peste 30 de secunde la o utilizare. Dacă după 30 de
secunde nu ai terminat de amestecat, eliberează butonul pentru a opri amestecarea şi
aşteaptă câteva secunde înainte de a continua. Dacă unitatea principală se încinge, las-o
să se răcească timp de câteva minute înainte de a continua.
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5

6
7

După ce ai terminat de amestecat, eliberează butonul de amestecare.

Scoate aparatul din priză.

Scoate blocul tăietor. Ai grijă atunci când îndepărtezi blocul tăietor, deoarece
poate fi fierbinte. Scoate din bol alimentele amestecate. Dacă este necesar,
foloseşte spatula furnizată împreună cu aparatul.

Amestecarea fără preparare la aburi
Acest aparat este conceput pentru următoarele utilizări:
-

Pasarea ingredientelor preparate la aburi şi a celor gătite
Amestecarea lichidelor şi fructelor
Precauţie

• Aparatul nu este conceput pentru tăierea de ingrediente dure, cum ar fi cuburile de
gheaţă sau cuburile de zahăr, sau de ingrediente lipicioase, cum ar fi brânza.
• Dacă ai adăugat lichide în bol, nu pune niciodată bolul în poziţia de preparare la aburi,
deoarece lichidul va trece prin sită.
Notă
• La amestecarea ingredientelor cu lichide, nu umple bolul peste nivelul MAX de
umplere indicat pe bol.
• Când adaugi ingredientele, nu umple peste marginea superioară a părţii din plastic a
blocului tăietor.
• Nu pune niciodată bolul cu alimentele amestecate în poziţia de preparare la aburi pe
unitatea principală.
• Dacă ingredientele se lipesc de peretele bolului sau dacă ingredientele amestecate
sunt încă prea solide, eliberează butonul de amestecare, scoate bolul din unitatea
principală şi separă ingrediente cu spatula sau adaugă lichid (de ex. apă potabilă)
până când alimentele amestecate ajung la consistenţa potrivită vârstei bebeluşului
tău. Când adaugi apă în bol, nu umple bolul peste nivelul MAX de umplere indicat pe
bol.
• Înainte de a fi consumate, asigură-te că alimentele amestecate pentru bebeluş au
consistenţa potrivită. Pentru îndrumări referitoare la consistenţa potrivită pentru
diverse vârste, consultă sfaturile profesionale pentru înţărcat furnizate împreună cu
acest aparat sau consultă un doctor sau un medic specialist.
• Nu procesa cantităţi mari de ingrediente solide în acelaşi timp. Procesează aceste
ingrediente în mai multe serii, utilizând cantităţi mai mici, pentru a obţine o textură
mai fină.
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1

2
3

Pune blocul tăietor în suportul blocului tăietor din bol.

Taie ingredientele solide în bucăţi mici (cuburi de maxim 1 cm) înainte de a le
pune în bol.
Pune ingredientele în bol.

4

Împinge sita în capacul bolului.

5

Pune capacul pe bol şi roteşte-l în sens orar pentru a-l închide bine.

1

2
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Notă
• Bolul are caneluri care ajută la ghidarea uşoară a ştifturilor de blocare şi la închiderea
corectă a capacului. Clapeta capacului trebuie să gliseze în mânerul bolului.

6

Pune bolul pe unitatea principală cu capacul deasupra, aliniază pictograma
de pe bol cu pictograma de pe unitatea principală şi roteşte bolul în sens orar
pentru a-l bloca bine în poziţie pe unitatea principală. Asigură-te că mânerul este
pe partea dreaptă.

1

»

7

2

Dacă bolul este blocat corect în poziţie pe unitatea principală, pictograma
pe vas se va alinia cu pictograma de pe unitatea principală.

de

Apasă şi ţine apăsat butonul de amestecare pentru a porni amestecarea, până ce
alimentele sunt amestecate bine.

Precauţie
• Nu lăsa aparatul să amestece timp de peste 30 de secunde la o utilizare. Dacă
după 30 de secunde nu ai terminat de amestecat, eliberează butonul pentru a
opri amestecarea şi aşteaptă câteva secunde înainte de a continua. Dacă unitatea
principală se încinge, las-o să se răcească timp de câteva minute înainte de a continua.
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8

9
10

După ce ai terminat de amestecat, eliberează butonul de amestecare.

Scoate aparatul din priză.

Scoate blocul tăietor. Ai grijă atunci când îndepărtezi blocul tăietor, deoarece
poate fi fierbinte. Scoate din bol alimentele amestecate. Dacă este necesar,
foloseşte spatula furnizată împreună cu aparatul.

Reîncălzirea
Aparatul este furnizat cu un vas de depozitare de 120 ml. Foloseşte vasul de depozitare
pentru a reîncălzi mâncarea bebeluşului preparată cu aparatul.
Notă
• Pentru reîncălzire, pune în vasul de depozitare alimentele amestecate în prealabil.
• Asigură-te că garnitura de etanşare este montată în jurul capacului bolului înainte de
a reîncălzi şi că partea plată a garniturii de etanşare este orientată spre exterior.

1
2

Toarnă 160 ml de apă în rezervorul de apă (adică până la marcajul de nivel al apei
pentru 10/15 min.).
Pune capacul rezervorului de apă pe rezervorul de apă şi roteşte-l în sens orar
pentru a-l bloca bine în poziţie.

»

3

Când capacul rezervorului de apă este blocat corect în poziţie, pictograma de
pe capacul rezervorului de apă se va alinia cu pictograma de pe rezervorul de
apă.

Scoate blocul tăietor din bol.
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4

Răstoarnă vasul de depozitare şi pune-l pe suportul blocului tăietor din bol.

5

Pune capacul bolului pe bol şi roteşte-l în sens orar pentru a-l închide bine.

1

2

Notă
• Bolul are caneluri care ajută la ghidarea uşoară a ştifturilor de blocare şi la închiderea
corectă a capacului. Clapeta capacului trebuie să gliseze în mânerul bolului.

6

Răstoarnă bolul cu capacul bolului în partea de jos.
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7

Aliniază conectorul de pe capacul bolului cu zona de blocare de pe rezervorul de
apă, apoi pune bolul pe unitatea principală cu capacul bolului în partea de jos.
Apasă pe bol pentru a-l bloca bine pe unitatea principală şi asigură-te că mânerul
este pe partea dreaptă.

Notă
• Capacul rezervorului de apă trebuie să fie blocat corect în poziţie înainte de a
poziţiona bolul pe unitatea principală.

8
9
10

Dacă butonul de comandă nu este în poziţia oprit (OFF), mai întâi roteşte-l în
poziţia oprit.
Conectaţi aparatul.

Roteşte butonul de comandă pentru a selecta durata de reîncălzire potrivită
pentru vasul de depozitare din bol.

»
»

11
12

Alege 15 minute (

).

Indicatorul luminos de preparare la aburi
aparatul reîncălzeşte.

va deveni alb, indicând faptul că

La finalizarea ciclului de reîncălzire, aparatul va emite un sunet şi indicatorul
luminos de preparare la aburi
se va stinge.

Roteşte butonul de comandă înapoi în poziţia oprit (OFF). Înainte de a scoate
bolul, aşteaptă 2 minute sau până când nu mai ies aburi din partea superioară a
aparatului.
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13

14

Deschide capacul bolului şi foloseşte cârligul de pe spatulă pentru a scoate vasul
de depozitare.

După un ciclu de reîncălzire, este posibil să mai existe apă rămasă în rezervorul de
apă. Acest lucru este normal. Aşteaptă până când aparatul se răceşte şi ajunge la
temperatura camerei, apoi elimină toată apa rămasă din rezervorul de apă. Pentru
a goli sau a curăţa rezervorul de apă, consultă capitolul „Curăţarea şi detartrarea”.

Dezgheţarea

Dacă ai folosit vasele speciale de depozitare pentru a congela alimentele amestecate,
poţi utiliza aparatul pentru a dezgheţa uşor alimentele congelate.
Notă

• Pentru a dezgheţa, pune întotdeauna în vasul de depozitare alimentele amestecate în
prealabil.
• Asigură-te că garnitura de etanşare este montată în jurul capacului bolului înainte de
a dezgheţa şi că partea plată a garniturii de etanşare este orientată spre exterior.

1
2
3

Umple rezervorul de apă până la marcajul MAX al nivelului apei indicat pe partea
laterală a rezervorului de apă sau până la indicaţia MAX a nivelului apei din
rezervorul de apă.
Urmează paşii de la 2 la 8 din capitolul „Reîncălzirea”.

Roteşte butonul de comandă şi selectează 30 de minute

»

Indicatorul luminos de preparare la aburi
aparatul dezgheaţă.
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.

va deveni alb, indicând faptul că

4
5

6

7

La finalizarea ciclului de dezgheţare, aparatul va emite un sunet şi indicatorul
luminos de preparare la aburi
se va stinge.

Roteşte butonul de comandă înapoi în poziţia oprit (OFF). Înainte de a scoate
bolul, aşteaptă 2 minute sau până când nu mai ies aburi din partea superioară a
aparatului.

Deschide capacul şi foloseşte cârligul de pe spatulă pentru a scoate vasul de
depozitare.

După un ciclu de dezgheţare, este posibil să mai existe apă rămasă în rezervorul
de apă. Acest lucru este normal. Aşteaptă până când aparatul se răceşte şi ajunge
la temperatura camerei, apoi elimină toată apa rămasă din rezervorul de apă.
Pentru a goli sau a curăţa rezervorul de apă, consultă capitolul „Curăţarea şi
detartrarea”.
Notă

• Dezgheaţă o singură dată o aceeaşi serie de alimente.
• După dezgheţare, recomandăm efectuarea unui alt ciclu de reîncălzire, pentru a
încălzi bine alimentele.
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Ingredientele şi durata de preparare la aburi
Tip aliment

Ingredient

Fructe

Măr
Portocală/Mandarină
Piersică
Pară
Ananas
Prună
Căpşună
Sparanghel
Broccoli
Morcov

Legume

Carne
Peşte

Conopidă
Ţelină
Vânătă
Fenicul
Fasole franceză
Praz
Ceapă
Mazăre
Ardei gras
Cartof
Dovleac
Spanac
Nap suedez
Porumb dulce
Cartof dulce
Roşie
Nap
Dovlecel
Pui, vită, miel, porc etc.
Somon, merlan, calcan,
cod, păstrăv etc.

Durată aproximativă
de preparare la aburi
(min.)*
15
15
10
15
20
10
15
15
15
20

Nivel de apă în
rezervorul de apă (ml)

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

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

160
160
160
160
200
160
160
160
160
200

* Duratele de preparare la aburi pot varia. Duratele de timp aproximative sunt stabilite
luându-se în considerare ingredientele tăiate în cuburi mici, de maxim 1 cm, cu o greutate
totală de 250 g.
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Curăţarea şi îndepărtarea depunerilor
Curăţarea
Precauţie
• Curăţaţi aparatul după fiecare utilizare.
• Nu scufunda niciodată unitatea principală în apă. Nu clăti niciodată unitatea
principală sub jet de apă.
• Nu introduce niciodată înălbitor sau soluţii/tablete de sterilizare chimică în acest
aparat.
• Nu folosi niciodată bureţi de sârmă, agenţi de curăţare abrazivi sau lichide agresive
cum ar fi benzina, acetona sau alcoolul pentru a curăţa aparatul.
Notă
• Toate componentele, cu excepţia unităţii principale, pot fi curăţate în maşina de spălat
vase.
• Montează întotdeauna garnitura de etanşare în jurul capacului bolului după ce
aceasta a fost scoasă pentru curăţare şi asigură-te că partea plată a garniturii este
orientată spre exterior.

1

2

Scoate din priză aparatul şi îndepărtează bolul din unitatea principală.

Apasă clapeta capacului în sens antiorar pentru a scoate capacul bolului de pe
bol.
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3

4
5

6

Prinde partea proeminentă a sitei şi trage o parte a sitei mai întâi, apoi eliberează
sita de pe capacul bolului.

Pentru curăţare, demontează garnitura de etanşare de pe capacul bolului dacă
este necesar.
Scoate blocul tăietor.

Imediat după utilizare, curăţă bine blocul tăietor sub jet de apă. Asigură-te că ai
clătit şi partea interioară a tubului blocului tăietor.

Precauţie
• Manevrează cu multă atenţie blocul tăietor. Marginile tăioase sunt foarte ascuţite.

7

Roteşte capacul rezervorului de apă în sens antiorar şi scoate-l de pe rezervorul de
apă.

2

8

1

Spală capacul rezervorului de apă sub jet de apă.
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9

10
11

Scurge apa în exces din rezervor. Dacă este necesar, toarnă apă proaspătă
în rezervorul de apă şi scurge-o. Repetă după cum este necesar, până când
rezervorul de apă este curat.

Imediat după utilizare, curăţă cu apă fierbinte şi detergent toate celelalte
componente care intră în contact cu alimentele.
După spălare, usucă unitatea principală şi toate componentele.

Detartrarea rezervorului de apă
Pentru o funcţionare ideală, recomandăm să se efectueze detartrarea aparatului o dată la
4 săptămâni. Pentru a reduce depunerile de calcar, recomandăm utilizarea apei dedurizate
sau purificate pentru preparare la aburi, reîncălzire sau dezgheţare.
Pentru a detartra aparatul, urmează instrucţiunile de detartrare de mai jos.

1
2
3
4
5
6

7

Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.

Pentru a detartra rezervorul de apă, amestecă 80 ml de oţet alb (acid acetic 6%)
cu 80 ml de apă - sau poţi utiliza acid citric cu apă caldă.
Pune soluţia la fierbătorul din rezervorul de apă.

Pune capacul pe rezervorul de apă şi roteşte-l în sens orar pentru a-l bloca bine în
poziţie.
Aşteaptă timp de 6 ore/toată noaptea sau până când calcarul se dizolvă.
Scurge din rezervorul de apă soluţia utilizată.

Dacă depunerea de calcar nu s-a dizolvat complet, repetă ciclul de detartrare de la
pasul 1 la pasul 6 din acest capitol.
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8

9
10

Toarnă apă proaspătă în rezervorul de apă şi scurge-o. Repetă după cum este
necesar, până când rezervorul de apă este curat.

Clăteşte capacul rezervorului de apă sub jet de apă.

Umple rezervorul de apă cu 200 ml de apă şi lasă aparatul să efectueze un ciclu
de preparare la aburi de 20 de minute cu bolul gol, înainte de a folosi din nou
aparatul cu ingrediente.

Depozitarea

1

2
3
4

Goleşte rezervorul de apă înainte de a depozita aparatul.

Înainte de a depozita aparatul, asigură-te că toate componentele sunt curate şi
uscate (consultă capitolul „Curăţarea şi detartrarea”).
Depozitează aparatul cu blocul tăietor în bol, pentru a împiedica deteriorarea.

Asigură-te întotdeauna că atât capacul rezervorului de apă, cât şi cel al bolului
sunt blocate corect în poziţie pentru depozitare.

Reciclarea
Acest simbol înseamnă că acest produs nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul
menajer normal (2012/19/UE).
Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea separată a produselor electrice şi
electronice. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra
mediului şi sănătăţii umane.

- 30 -

Garanţie şi service
Dacă ai nevoie de informaţii sau dacă întâmpini probleme, vizitează pagina de internet
Philips la www. philips.  com / avent sau contactează Centrul Philips de asistenţă pentru
clienţi din ţara în care locuieşti (pentru detalii, consultă broşura de garanţie internaţională).
Dacă în ţara dvs. nu există niciun centru de asistenţă pentru clienţi, contactaţi distribuitorul
Philips local.

Depanare
Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le puteţi avea la utilizarea
aparatului. Dacă nu puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de mai jos, contactaţi
Centrul de asistenţă clienţi din ţara dvs.
Problemă
Aparatul nu
funcţionează.

Cauză posibilă
Acest aparat este echipat
cu un dispozitiv de
blocare de siguranţă.
Acest aparat nu
funcţionează când
componentele nu sunt
montate corect pe
unitatea principală.
Indicatorul luminos Aparatul nu este conectat
de preparare la
la sursa de alimentare.
aburi
nu se
aprinde.
Bolul nu este poziţionat
corect pe unitatea
principală.
Ai început un alt ciclu
de preparare la aburi
imediat după finalizarea
celui anterior.
Butonul de comandă nu
a fost rotit în poziţia oprit
(OFF) după finalizarea
ciclului anterior de
preparare la aburi.
Rezervorul de apă Nu ai spălat în prealabil
emană un miros
rezervorul de apă înainte
neplăcut la primele de utilizare.
utilizări.

Soluţie
Montează corect toate componentele.
Înainte de prepararea la aburi, bolul
trebuie poziţionat vertical pe unitatea
principală, cu capacul bolului în partea de
jos; înainte de amestecare, pune bolul pe
unitatea principală cu capacul în partea de
sus şi blochează bolul rotindu-l în sens orar.
Introdu ştecherul în priză.

Poziţionează bolul corect pe unitatea
principală, cu capacul bolului în partea de
jos.
Opreşte aparatul şi lasă-l să se răcească
timp de 10 minute înainte de a începe un
alt ciclu de preparare la aburi.
Mai întâi roteşte butonul de comandă în
poziţia oprit (OFF), apoi roteşte-l din nou
pentru a selecta durata de funcţionare.
Consultă capitolul „Curăţarea şi
detartrarea” pentru a curăţa rezervorul de
apă, apoi efectuează un ciclu de preparare
la aburi cu bolul gol.
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Problemă
Aparatul nu
generează aburi.

Din rezervorul de
apă ies aburi.

Ingredientele
nu sunt complet
încălzite la interior.

Cauză posibilă
Nu ai pus apă în
rezervorul de apă.
În rezervorul de apă sunt
prea multe depuneri de
calcar.
Capacul rezervorului de
apă nu este închis corect.
Bolul nu este montat
corect pe unitatea
principală.
Ieşirea pentru aburi de
pe capacul rezervorului
de apă este blocată
cu impurităţi sau cu
depuneri de calcar.
Intrarea pentru aburi de
pe capacul bolului este
blocată cu impurităţi.
Bucăţile din bol sunt prea
mari.
În bol se află o cantitate
prea mare de alimente.
În rezervorul de apă este
prea multă sau prea
puţină apă.

Soluţie
Opreşte şi scoate din priză aparatul, apoi
adaugă apă în rezervorul de apă.
Detartrează rezervorul de apă. Consultă
secţiunea „Detartrarea” din capitolul
„Curăţarea şi detartrarea”.
Închide corect capacul rezervorului de
apă. Asigură-te că pictograma de pe
capacul rezervorului de apă este aliniată cu
pictograma de pe rezervorul de apă.
Poziţionează corect bolul pe unitatea
principală.
Curăţă ieşirea pentru aburi de pe capacul
rezervorului de apă.

Curăţă intrarea pentru aburi de pe capacul
bolului.
Taie alimentele în bucăţi mai mici (cuburi
de maxim 1 cm).
Redu cantitatea de alimente din bol.

Adaugă cantitatea corectă de apă,
conform duratei de preparare la aburi.
Consultă broşura cu reţete şi/sau tabelul
din capitolul „Ingredientele şi durata de
preparare la aburi” pentru a te asigura
că ai adăugat cantitatea corectă de apă,
conform duratei de preparare la aburi
pentru ingredientele pe care doreşti să le
prepari la aburi sau reţetei pe care doreşti
să o prepari.
Durata de preparare este Selectează o durată mai mare de preparare
prea scurtă.
(de cel mult 30 de minute).
Bolul nu este poziţionat Poziţionează bolul corect pe unitatea
corect pe unitatea
principală, cu capacul bolului în partea de
principală.
jos.
În rezervorul de apă sunt Detartrează rezervorul de apă. Consultă
prea multe depuneri de secţiunea „Detartrarea” din capitolul
calcar.
„Curăţarea şi detartrarea”.
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Problemă
Capacul bolului
prezintă scurgeri.

Funcţia de
amestecare nu
funcţionează.

Cauză posibilă
În bol se află o cantitate
prea mare de alimente.
Capacul bolului nu este
blocat corect pe bol.
Garnitura de etanşare din
jurul capacului bolului nu
este montată corect sau
nu este montată.
În bol se află o cantitate
prea mare de alimente.
Bolul nu este poziţionat
corect pe unitatea
principală.

Capacul bolului nu este
blocat corect pe bol.
Utilizezi aparatul pentru
a amesteca alimente
lipicioase precum brânza.
Ai utilizat funcţia de
amestecare continuu
timp de peste 30 de
secunde.
Aparatul face mult În bol se află o cantitate
zgomot, emană un prea mare de alimente.
miros neplăcut, se
înfierbântă, scoate
fum etc.
Ai utilizat funcţia de
amestecare continuu
prea mult timp.
Aparatul
Sita nu este prinsă de
generează mult
capacul bolului.
zgomot şi vibraţii în
timpul amestecării.
Temperatura
În vasul de depozitare se
alimentelor
află o cantitate prea mare
dezgheţate este
de alimente.
prea mică.

Soluţie
Opreşte aparatul şi procesează o cantitate
mai mică.
Pune capacul bolului pe bol şi roteşte-l în
sens orar pentru a-l închide bine.
Asigură-te că garnitura de etanşare este
montată corect în jurul capacului bolului,
cu partea plată orientată spre exterior.
Opreşte aparatul şi procesează o cantitate
mai mică. Alimentele crude din bol nu
trebuie să depăşească partea superioară a
blocului tăietor.
Pune bolul pe unitatea principală cu
capacul deasupra, aliniază pictograma
de pe bol cu pictograma de pe unitatea
principală şi roteşte bolul în sens orar
pentru a-l bloca bine în poziţie pe unitatea
principală.
Pune capacul bolului pe bol şi roteşte-l în
sens orar pentru a-l închide bine.
Consultă broşura cu reţete şi utilizează
ingredientele adecvate pentru amestecare.
Opreşte amestecarea şi lasă aparatul să
se răcească timp de câteva secunde, apoi
porneşte amestecarea din nou.
Opreşte aparatul şi procesează o cantitate
mai mică.

Nu lăsa aparatul să amestece continuu
timp de peste 30 de secunde la o utilizare.
Asigură-te că sita este prinsă de capacul
bolului.
Alimentele puse în vasul de depozitare
nu trebuie să depăşească linia de umplere
MAX.
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Problemă

Cauză posibilă
Alimentele din vasul de
depozitare sunt prea
vâscoase.
Vasul de depozitare Capacul vasului de
prezintă scurgeri în depozitare nu este închis
timpul reîncălzirii/ corect.
dezgheţării.
Apa din
În timpul utilizării au
rezervorul de
pătruns particule de
apă are o culoare alimente în rezervorul de
neobişnuită atunci apă.
când se scurge
din rezervorul
de apă sau când
pătrunde în bol în
timpul preparării
la aburi - sau apa
din rezervorul de
apă are un miros
neplăcut.

Soluţie
Lasă aparatul să se răcească timp de 10
minute şi porneşte din nou dezgheţarea.
Înainte de a pune vasul de depozitare în
bol pentru a reîncălzi/dezgheţa, verifică
dacă capacul este închis corect.

Curăţă rezervorul de apă în conformitate
cu instrucţiunile din capitolul „Curăţarea şi
detartrarea”. Utilizează aparatul respectând
cu stricteţe instrucţiunile. Asigură-te că nu
ai pus prea multă apă în rezervorul de apă
(max. 250 ml) şi că nu ai pus prea multe
alimente în bol (nu umple vasul peste
marginea superioară a părţi din plastic
a blocului tăietor). Nu prepara la aburi
aceleaşi ingrediente timp de peste 30 de
minute şi nu adăuga lichide în bol pentru a
prepara la aburi. După ce ai adăugat lichide
suplimentare în bol, nu pune niciodată bolul
în poziţia de preparare la aburi, cu capacul
bolului în partea de jos.
Există pete albe
Pe aceste componente
Acest lucru este normal. Îndepărtează
pe rezervorul
există depuneri de calcar. calcarul la intervale regulate. Curăţă
de apă, capacul
capacul rezervorului de apă, capacul
rezervorului de
bolului şi sita utilizând o pânză umedă.
apă, bol, capacul
Detartrează rezervorul de apă. Consultă
bolului şi sită.
secţiunea „Detartrarea” din capitolul
„Curăţarea şi detartrarea”.
Suprafeţele care
Coloranţii din
Acest lucru este normal. Totuşi, toate
intră în contact cu alimente pot decolora
componentele sunt sigure pentru utilizare
alimentele sunt
componentele care intră şi nu vor afecta alimentele gătite.
decolorate.
în contact cu alimentele.
Aparatul emite un Bolul nu este în poziţie
Roteşte butonul de comandă în poziţia
sunet de 5 ori, iar sau este scos de pe
oprit (OFF), verifică ce cantitate de apă este
indicatorul luminos unitatea principală în
în rezervorul de apă, poziţionează corect
de preparare la
timpul procesării.
bolul pe unitatea principală şi selectează
aburi luminează
din nou durata de procesare, pentru a
intermitent în
începe din nou.
timpul preparării la
aburi, al reîncălzirii
sau al dezgheţării.
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Problemă

Cauză posibilă
Apa din rezervorul de apă
nu este suficientă pentru
durata de procesare
selectată.
În rezervorul de apă sunt
prea multe depuneri de
calcar.
Există resturi de
Resturi mici de mâncare
mâncare în stratul intră în stratul interior din
interior din partea partea de jos a vasului în
de jos a vasului.
timpul curăţării.

Soluţie
Roteşte butonul de comandă în poziţia
oprit (OFF) şi adaugă apă suficientă pentru
durata de procesare selectată.
Detartrează rezervorul de apă. Consultă
secţiunea „Detartrarea” din capitolul
„Curăţarea şi detartrarea”.
Scoate vasul de pe unitatea principală.
Scoate capacul vasului şi blocul tăietor din
vas.
Răstoarnă vasul, aliniază orificiul mic din
partea inferioară sub jet de apă şi lasă
apa să curgă în orificiul mic. Foloseşte
apă caldă pentru a obţine un rezultat de
curăţare mai bun.
Ţine mânerul vasului şi scutură vasul timp
de circa 15 secunde pentru a amesteca apa
cu resturile acumulate.
Goleşte apa prin orificiul mic.
Repetă de câteva ori paşii enumeraţi mai
sus până când resturile sunt curăţate.

Specificaţii tehnice
-

Voltaj/putere: consultă plăcuţa de identificare de pe partea inferioară a aparatului
Capacitatea maximă a apă a rezervorului de apă: 250 ml
Capacitatea maximă a bolului: 1050 ml
Temperatură de funcţionare: de la 10 °C până la 40 °C
Protecţie: sistem de încălzire cu controlul temperaturii
Nivel de zomot: Lc= 89 dB[A]
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