
Användarhandbok

SCF870



Innehåll

Viktigt ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

Introduktion ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

Allmän beskrivning ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

Obs! �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

Före första användningen ���������������������������������������������������������������������������������������������� 9

Använda apparaten ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

Fylla vattenbehållaren ������������������������������������������������������������������������������������������������������10

Ångstryka �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

Mixa efter ångkokning �����������������������������������������������������������������������������������������������������13

Mixa utan att ångkoka������������������������������������������������������������������������������������������������������15

Ingredienser och tillagningstider ������������������������������������������������������������������������������� 17

Rengöring och underhåll ���������������������������������������������������������������������������������������������� 18

Avkalka vattentanken �������������������������������������������������������������������������������������������������������20

Återvinning ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20

Förvaring��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21

Support ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21

Tekniska specifikationer ����������������������������������������������������������������������������������������������� 21

Felsökning ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 22



- 3 -

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för 
framtida bruk�

Fara
 - Sänk aldrig ned motorenheten i vatten eller någon annan 

vätska och skölj den inte under kranen�
Varning

 - Kontrollera att den spänning som anges på apparaten 
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du 
ansluter apparaten�

 - Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller 
själva apparaten är skadad�

 - Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, 
något av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande 
behöriga personer för att undvika olyckor�

 - Den här apparaten kan användas av personer med olika 
funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten 
används, så länge de övervakas och får instruktioner angående 
säker användning och förstår riskerna som medföljer�

 - Apparaten får inte användas av barn� Håll apparaten och 
sladden utom räckhåll för barn�

 - Barn ska inte leka med produkten�
 - Vidrör inte knivenheternas eggar, särskilt inte när apparaten är 

ansluten till elnätet och vid rengöring� Eggarna är mycket 
vassa�

 - Om knivenheten fastnar kopplar du ur apparaten innan du tar 
bort ingredienserna som blockerar knivenheten�

 - Apparaten blir mycket varm under ångkokningen och kan 
orsaka brännskador om du rör vid den� Lyft endast behållaren i 
handtaget�

 - Se upp för het ånga som kommer ur behållaren under 
ångkokningen och när du tar bort locket�

 - Se upp för het ånga som kommer ur vattentankens 
påfyllningsöppning när du öppnar locket�
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 - När ångkokningen är klar fortsätter het ånga att komma ur 
ångöppningen på motorenheten och ångöppningen på 
behållarens lock ett tag� Var försiktig när du lyfter av behållaren 
från motorenheten�

 - Om apparaten används på fel sätt kommer het ånga ur 
påfyllningsöppningen� Mer information om hur du undviker 
eller löser problemet hittar du i kapitlet Felsökning� 

 - Lämna inte apparaten obevakad när den används�
 - Ta inte isär motorenheten för underhåll eller rengöring� Ta med 

dig apparaten till något av Philips auktoriserade serviceombud 
för reparation�
Försiktighet

 - Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte 
Philips särskilt har rekommenderat dem� Om du använder 
sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin�

 - Ställ inte apparaten på eller nära en spis eller en ugn som är 
igång eller fortfarande är varm�

 - Dra alltid ur nätsladden och låt apparaten svalna innan du 
rengör den�

 - Använd aldrig behållaren eller någon annan del av apparaten i 
mikrovågsugn, eftersom metalldelarna på behållarens handtag 
och knivenhet är inte lämpliga för det�

 - Sterilisera aldrig behållaren eller någon annan del av 
apparaten i en sterilisator eller i mikrovågsugn, eftersom 
metalldelarna på behållarens handtag och knivenhet är inte 
lämpliga för det�

 - Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk� Om den används 
på felaktigt sätt eller i storskaligt bruk eller om den inte 
används enligt anvisningarna i användarhandboken upphör 
garantin att gälla och Philips tar inte på sig ansvar för skador 
som kan uppkomma�

 - Var försiktig när du häller varm vätska i bägaren, eftersom 
varm vätska och ånga kan orsaka brännskador�

 - Låt apparaten svalna i 10 minuter innan du ångkokar 
ytterligare en sats med ingredienser�
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 - Apparaten är inte avsedd för att hacka hårda ingredienser, t�ex� 
isbitar och bitsocker� 

 - Låt inte apparaten mixa i mer än 30 sekunder åt gången� Om 
du inte har mixat klart efter 30 sekunder stänger du av 
apparaten och väntar några sekunder innan du fortsätter� Om 
apparaten blir varm låter du den svalna i några minuter innan 
du fortsätter�

 - Ställ apparaten på en stabil, jämn och plan yta. Se till det finns 
tillräckligt mycket utrymme kring den för att förhindra skador 
på t�ex� skåp eller andra föremål, eftersom apparaten avger het 
ånga under användningen�

 - Använd inte apparaten om den har tappats eller är skadad� Ta 
med dig apparaten till något av Philips auktoriserade 
serviceombud för reparation�

 - Kako biste izbjegli oštećenje aparata, u vrč za kuhanje na pari 
nikada nemojte stavljati vodu, druge tekućine ili pasiranu hranu.

 - Använd aldrig ångkokningsfunktionen utan vatten�
 - Se till att du inte fyller på för mycket vatten i vattentanken 

(max 200 ml)� Överskrid inte maxnivån enligt markeringen på 
mätbägaren�

 - När du ångkokar ingredienser ska du se till att inte 
fylla på för mycket i behållaren� Se till att den övre 
kanten på den gröna knivenheten inte täcks med 
mat�

 - Överskrid inte maxnivån enligt markeringen på 
behållaren när du mixar vätskor (450 ml)�

 - Sätt inte in några föremål i påfyllningsöppningen eller i 
ångöppningen�

 - Fyll aldrig på vattentanken under ångkokningen eftersom hett 
vatten och ånga kan komma ut ur apparaten�

 - Kontrollera alltid att locket har svalnat efter ångkokningen 
innan du öppnar det och ska tillsätta fler ingredienser som ska 
mixas, om det behövs�

 - Anslut inte apparaten till en extern omkopplingsenhet som en 
timer eller till en krets som regelbundet slås på och av av 
enheten� Fara kan annars uppstå p�g�a� oavsiktlig återställning 
av värmebrytaren�
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 - Kontrollera alltid barnmatens temperatur mot handryggen 
innan du matar ditt barn�

 - Kontrollera alltid barnmatens konsistens, så att det inte finns 
några stora bitar i maten�

 - När ångkokningsprocessen (max 20 min�) är klar, ska du inte 
ångkoka eller värma upp barnmaten igen�

 - Använd endast den medföljande slickepotten för att ta ut 
maten ur behållaren�

 - Regelbunden avkalkning förhindrar skador på apparaten�
 - Stäng av apparaten och dra ut strömsladden innan du byter 

något tillbehör eller rör vid delar som rör sig under 
användning�

 - Var försiktig när du hanterar de vassa knivarna vid tömning av 
behållaren och rengöring av apparaten�

 - Koppla alltid bort enheten från eluttaget när den är lämnas 
obevakad�

 - Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten�
Säkerhetssystem

Apparaten är utrustad med ett inbyggt säkerhetslock� Apparaten fungerar bara om du har 
satt ihop alla delar ordentligt på motorenheten� Om alla delar har satts ihop ordentligt 
låses den inbyggda säkerhetsspärren upp�
Apparaten är också utrustad med överhettningsskydd. Överhettning kan inträffa om tiden 
mellan två ångkokningsprocesser är för kort, om mixerfunktionen används för länge eller 
om det finns för mycket ingredienser i behållaren. Om överhettningsskyddet stänger av 
apparaten under användningen, ställer du in kontrollvredet på 0 och låter apparaten svalna 
i några minuter� Sedan kan du använda apparaten igen� 

Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande 
exponering av elektromagnetiska fält�

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips AVENT! För att dra maximal nytta av den 
support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på 
www.philips.com/welcome� 
Den här kombinerade ångkokaren och mixern passar perfekt när du ska tillreda små 
portioner barnmat� Den kombinerade ångkokaren och mixern är till hjälp för alla föräldrar 
som vill laga ett färskt mål mat till sina barn med en enkel ångkoknings- och mixerfunktion, 
kombinerat i en apparat�
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Allmän beskrivning

1 Lock med ångöppning 8 Motorenhet
2 Sil 9 Ånglampa
3 Knivenhet 10 Kontrollvred
4 Behållare med knivenhetshållare 11 Ventil
5 Påfyllningsöppning på vattentanken 12 Spatel
6 Ångöppning på motorenheten 13 Mätbägare
7 Spärrområde för handtag 14 Apparatens undersida med nätsladd
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Obs!

• Kontrollera temperaturen på barnmaten 
på handens baksida innan du ger maten 
till barnet�

• Överskrid inte den maxnivå som anges 
på behållaren (450 ml).

• Använd 200 ml destillerat vatten för att 
fylla vattenbehållaren�

• Hacka inte hårda ingredienser som 
isbitar eller sockerbitar�

• Placera knivenheten på 
knivenhetshållaren i behållaren innan du 
placerar mat i behållaren när du ångkokar 
eller mixar�

• Lägg alltid i silen i behållarens lock 
(”klick”)�

＞30s

• Låt inte apparaten mixa i mer än 30 
sekunder åt gången�

• Avkalka apparaten var fjärde vecka� 
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Före första användningen

 1  Ta bort allt förpackningsmaterial från apparaten� 
 2  Rengör alla delar utom motorenheten (se kapitlet Rengöring och underhåll)�

Använda apparaten

Se alltid till att locket har svalnat efter ångkokningen innan du öppnar det för att 
lägga i mer ingredienser som ska mixas, om det behövs� Överskrid inte maxnivån 
enligt markeringen på behållaren�
Töm vattentanken innan du fyller på den igen för att starta en ny ångkokningsprocess�
Se alltid till att den översta kanten på den gröna knivenheten inte är täckt med mat 
när du påbörjar ångkokningen� 
Den här apparaten är avsedd för ångkokning av färska, fasta ingredienser som sedan mixas 
till barnmat. Exempel finns i recepthäftet. Vanligtvis ångkokar du ingredienserna först och 
mixar dem sedan, men du kan också använda apparaten för enbart ångkokning eller 
mixning� När du använder apparaten för att bara mixa hoppar du över avsnitten Fylla 
vattentanken och Ångkokning och följer bara instruktionerna i avsnittet Mixa� Ångkoka 
aldrig mat som redan har mixats� Ångkoka aldrig samma ingredienser längre än 20 minuter 
eller mer än en gång�
Apparaten är INTE avsedd för att:

 – Tina mat
 – Ångkoka fryst mat
 – Ångkoka redan mixad mat
 – Ångkoka samma ingredienser i mer än 20 minuter
 – Koka ris och pasta
 – Först mixa ingredienser och sedan ångkoka dem
 – Värma upp vätskor, t�ex� soppa eller vatten
 – Hålla mat varm i flera timmar
 – Värma upp mat
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Fylla vattenbehållaren
 1  Fyll mätbägaren med den mängd vatten som behövs�

Mätbägaren visar milliliter och motsvarande ångkokningstid i minuter� Rekommenderade 
mängder för recepten hittar du i det separata recepthäftet� 
 2  Häll vattnet i påfyllningsöppningen och stäng locket�

Obs! Häll aldrig något annat än vatten i vattentanken.

Ångstryka
Om vissa grönsaker och frukter ångkokas något är de perfekta för barn som ska börja äta 
fast föda� Ångkokning är det nyttigaste sättet att tillaga mat, då maten behåller många 
vitaminer och andra nyttiga näringsämnen� 
Obs! Du hittar recept och den koktid som krävs för recepten i det separata recepthäftet. 
Observera att recepten är anpassade för barnets ålder.
Obs! Ångkoka inte frysta ingredienser eftersom apparaten inte kan värma upp fryst mat 
till den temperatur som krävs för ångkokning. Tina alltid frysta, fasta ingredienser innan 
du ångkokar dem i den här apparaten. Skaka av allt överflödigt vatten från de tinade 
ingredienserna innan du lägger dem i behållaren.
 1  Sätt knivenheten på knivenhetshållaren i behållaren�

 2  Skär fasta ingredienser i små bitar (kuber inte större än 2-3 cm) innan du lägger 
dem i behållaren� 

Obs! Kör inte stora mängder fasta ingredienser samtidigt. Kör de ingredienserna i flera 
mindre omgångar istället.
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 3  Lägg ingredienserna i behållaren�

Obs! Överskrid inte den övre kanten på den gröna knivenheten.
Obs! Häll aldrig vatten eller någon annan vätska i behållaren för ångkokning, för att 
undvika att skada apparaten.
 4  Sätt i ventilen i locket�

Obs! Se till att ventilen sitter fast ordentligt. 
 5  Placera silen i behållarens lock (klick)�

 6  Sätt locket på behållaren och sätt fast det genom att vrida det medurs� De små 
upphöjningarna på locket ska glida in i spåren på behållaren� Se till att den stora 
upphöjningen på locket placeras exakt över handtaget på behållaren�
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 7  Placera behållaren upp och ned på motorenheten, dvs� med locket nedåt� 
Kontrollera att handtaget är till höger och att det sitter fast ordentligt�

Obs! Ångkokningen startas inte om behållaren och handtaget inte är i rätt läge.
 8  Vrid kontrollvredet till ångkokningsläge�

 » Ånglampan lyser orange för att indikera att apparaten ångkokar�

Du kan bränna fingrarna på het ånga eller hett vatten. Rör inte de heta delarna eller 
ångan och håll barnen borta från apparaten� Ni kan bränna er�

 » Tillagningstiden beror på hur mycket vatten du har hällt i vattentanken� Se 
tabellen i kapitlet Ingredienser och tillagningstider och recepthäftet�

 » När ångkokningen är klar ger apparaten ifrån sig ett brummande ljud och 
ånglampan släcks�

 9  Ställ in kontrollvredet på av-läget� Vänta i 2 minuter tills det inte kommer mer ånga 
ur ångöppningen, så att du inte bränner dig på het ånga�

Obs! Om du vill ångkoka ytterligare en sats med ingredienser, låter du apparaten svalna 
i 10 minuter innan du börja ångkoka igen.
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 10  Om du vill mixa den ångkokta maten, följer du instruktionerna i avsnittet Mixa 
efter ångkokning här nedan�

 11  Under normala förhållanden är det inget vatten kvar i vattentanken efter 
ångkokningen. Men i vissa fall (t.ex. om det finns kalkavlagringar i vattentanken, 
vid avbrott i ångkokningsprocessen eller oavsiktlig användning), kan det finnas lite 
vatten kvar i vattentanken� Töm i så fall vattentanken helt för att undvika 
bakterietillväxt� Se kapitlet “Rengöring och underhåll” för avkalkning av 
vattentanken�

Mixa efter ångkokning
 1  Ta tag i behållarens handtag och lyft av behållaren från motorenheten� Vänd på 

behållaren och skaka den så att maten faller ned på knivenheten�

Rör endast behållarens handtag� Locket, undersidan och ytterdelen av behållaren är 
varma�

 2  Om det behövs tar du bort locket och tillsätter ytterligare ingredienser för mixning 
(t�ex� vatten eller olja)�

 Se alltid till att locket på behållaren och locket till vattentanken har svalnat efter 
ångkokningen innan du öppnar dem för att lägga i mer ingredienser i behållaren eller 
om du ska hälla ut det kvarvarande vattnet ur vattentanken�
När du har hällt vätska i behållaren ska du aldrig sätta den i ångkokningsläge�
 3  Placera behållaren upprätt på motorenheten, dvs� med locket uppåt� Kontrollera 

att handtaget är till höger och placerat mellan spärrområdets två räfflor.
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 4  Ställ in kontrollvredet på mixningsläget� Håll vredet i det här läget tills maten är 
ordentligt mixad�

Det finns en 30 sekunders timer för mixningsfunktionen som ett överhettningsskydd. 
Om du inte har mixat klart efter 30 sekunder stängs apparaten av och piper två 
gånger som en avisering� När apparaten har fått svalna i 30 sekunder piper den en 
gång och du kan då börja mixa igen� 
Obs! Om ingredienser fastnar på behållarens insida stänger du av apparaten och tar loss 
dem med spateln eller tillsätter lite vätska. 
Obs! Kontrollera att den mixade barnmaten har rätt konsistens (t.ex. inga klumpar) 
innan du matar ditt barn.
Obs! Om barnmaten fortfarande är för fast tillsätter du lite vätska (t.ex. vatten) tills 
barnmaten blir lös och slät.
 5  När du har mixat klart släpper du helt enkelt kontrollvredet�

 » Vredet återgår automatiskt till läget “av”�
 6  Dra ur nätsladden�
 7  Ta bort knivenheten� Var försiktig när du tar bort knivenheten eftersom den kan 

vara mycket varm� Ta bort den mixade maten ur behållaren� Om det behövs 
använder du apparatens medföljande spatel�

Se till att barnmaten inte är för varm för barnet�
 8  Under normala förhållanden är det inget vatten kvar i vattentanken efter 

ångkokningen. Men i vissa fall (t.ex. om det finns kalkavlagringar i 
vattentanken, vid avbrott i ångkokningsprocessen eller oavsiktlig användning), 
kan det finnas lite vatten kvar i vattentanken. Töm i så fall vattentanken helt för att 
undvika bakterietillväxt� Se kapitlet “Rengöring och underhåll” för avkalkning av 
vattentanken�
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Mixa utan att ångkoka
Apparaten är avsedd för att:

 – göra puré av ångkokta och kokta ingredienser för barnmat
 – mixa vätskor och frukter till drycker för barn

Apparaten är inte avsedd för att hacka hårda ingredienser, t�ex� isbitar och bitsocker� 
När du har hällt vätska i behållaren ska du aldrig sätta den i ångkokningsläge�
Obs! När du mixar vätskor ska du se till att inte fylla behållaren över den angivna 
maxnivån.
Obs! Ångkoka aldrig barnmat när du har mixat den.
 1  Sätt knivenheten på knivenhetshållaren i behållaren�

 2  Skär fasta ingredienser i små bitar (kuber inte större än 2-3 cm) innan du lägger 
dem i behållaren� 

Tips: Kör inte stora mängder fasta ingredienser samtidigt. Kör de ingredienserna i flera 
mindre omgångar istället. 
 3  Lägg ingredienserna i behållaren� 

Obs! Överskrid inte den övre kanten på den gröna knivenheten. 
 4  Sätt i ventilen i locket�

Obs! Se till att ventilen sitter fast ordentligt. 
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 5  Placera silen i behållarens lock (klick)�

 6  Sätt locket på behållaren och sätt fast det genom att vrida det medurs� De små 
upphöjningarna på locket ska glida in i spåren på behållaren� Se till att den stora 
upphöjningen på locket placeras exakt över handtaget på behållaren� 

 7  Placera behållaren upprätt på motorenheten, dvs� med locket uppåt� Kontrollera 
att handtaget är till höger och placerat mellan spärrområdets två räfflor.

 8  Vrid kontrollvredet till mixningsläget. Håll vredet i det här läget tills maten har 
mixats ordentligt�

Det finns en 30 sekunders timer för mixningsfunktionen som ett överhettningsskydd. 
Om du inte har mixat klart efter 30 sekunder stängs apparaten av och piper två 
gånger som en avisering� När apparaten har fått svalna i 30 sekunder piper den en 
gång och du kan då börja mixa igen� 
Obs! Om ingredienser fastnar på behållarens insida stänger du av apparaten och tar loss 
dem med spateln eller tillsätter lite vätska. Överskrid inte maxnivån på behållaren.
Obs! Kontrollera att den mixade barnmaten har rätt konsistens (t.ex. inga klumpar) 
innan du matar ditt barn.
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Obs! Om barnmaten fortfarande är för fast kan du tillsätta lite vätska (t.ex. vatten) tills 
barnmaten är lös och slät. Överskrid inte maxnivån på behållaren.
Obs! Ångkoka aldrig barnmat när du har mixat den.
 9  När du har mixat klart släpper du helt enkelt kontrollvredet�

 » Vredet återgår automatiskt till läget “av”�
 10  Dra ur nätsladden�
 11  Ta bort knivenheten� Var försiktig när du tar bort knivenheten eftersom den kan 

vara mycket varm� Ta bort den mixade maten ur behållaren� Om det behövs 
använder du apparatens medföljande spatel�

Se till att barnmaten inte är för varm för barnet�

Ingredienser och tillagningstider

Typ av mat Ingrediens Ungefärlig ångkokningstid*
Frukt Äpple 5 min

Apelsin 10 min
Persika 10 min
Päron 5 min
Ananas 15 min�
Plommon 10 min

Grönsaker Sparris 10 min
Broccoli 20 min
Morot 15 min�
Blomkål 15 min�
Selleri 15 min�
Zucchini 15 min�
Fänkål 15 min�
Haricots verts 20 min
Purjolök 15 min�
Lök 15 min�
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Typ av mat Ingrediens Ungefärlig ångkokningstid*
Ärtor 20 min
Paprika 15 min�
Potatis 20 min
Pumpa 15 min�
Spenat 15 min�
Kålrot 15 min�
Sötpotatis 15 min�
Tomater 15 min�

Kött Kyckling, nötkött, lamm, fläsk 
osv�

20 min

Fisk Lax, sjötunga, torsk, forell osv� 15 min�

* All mat måste skäras i små kuber, inte större än 2-3 cm� 
Obs! Mätbägaren visar milliliter och motsvarande tillagningstid i minuter  
(50 ml = 5 min, 100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min, 200 ml = 20 min)�

Rengöring och underhåll

Rengör apparaten efter varje användning�
Doppa aldrig motorenheten i vatten�
Använd aldrig blekmedel eller steriliseringslösningar/-tabletter i apparaten�
Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin, 
aceton eller alkohol till att rengöra enheten� 
 1  Dra ur nätsladden och ta bort behållaren från motorenheten�

 2  Ta bort locket från behållaren och vrid locket upp och ner�
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 3  Ta bort silen och ventilen från locket� 

 4  Rengör de löstagbara delarna i ljummet vatten med lite diskmedel och skölj dem 
under rinnande vatten�

 5  Ta bort knivenheten från behållaren�

 6  Rengör knivenheten noggrant under rinnande vatten omedelbart efter 
användning� Se också till att skölja insidan av knivenhetens rör�

Hantera knivenheten ytterst försiktigt� Eggarna är mycket vassa�
Obs! Om du vill rengöra knivenheten mer noggrant kan du också köra den i diskmaskin 
efter att du har sköljt den.
 7  Rengör de andra delarna som har kommit i kontakt med mat i varmt vatten med 

lite diskmedel omedelbart efter användning�
Obs! Alla delar utom motorenheten kan även diskas i diskmaskin.
 8  Rengör motorenheten med en fuktig trasa om det behövs�
 9  Kontrollera om några matpartiklar har kommit in i vattentanken� Du kan göra det 

genom att titta in i påfyllningsöppningen för att se om det finns några 
matpartiklar där eller genom att kontrollera om vattnet har en ovanlig färg och 
genom att känna om vattentanken avger en otrevlig eller bränd lukt� Om så är 
fallet rengör du vattentanken (se avsnittet Rengöra vattentanken i det här 
kapitlet)� 

 10  Låt locket till påfyllningsöppningen vara öppen för att förhindra bakterietillväxt�
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Avkalka vattentanken
Om matpartiklar kommer in i vattentanken kan de fastna i värmeelementet i tanken under 
nästa ångkokning� Det går inte att ta bort partiklarna bara genom att skölja vattentanken�
Du måste dessutom avkalka apparaten en gång i månaden, så att den fungerar 100 % 
effektivt. Du kan förebygga att det bildas kalkavlagringar genom att använda förkokat eller 
steriliserat vatten�
Följ avkalkningsinstruktionerna nedan för att ta bort matpartiklar i vattentanken och 
avkalka apparaten� 
 1  Kontrollera att apparaten är avstängd�
 2  Tillsätt 50 ml vit vinäger (8 % ättiksyra) per 150 ml vatten�
Obs! Du kan också använda avkalkare baserade på citronsyra. Använd inga andra typer 
av avkalkare.
 3  Häll lösningen med vinäger (eller citronsyra) och vatten i vattentanken�
 4  Stäng locket till påfyllningsöppningen� 
 5  Ställ den tomma behållaren (utan någon mat i) helt monterad med knivenhet och 

lock på motorenheten i ångkokningsläge (dvs� med locket pekande nedåt)� 
 6  Vrid kontrollvredet till ångkokningsläget� 

 » Ånglampan lyser orange för att indikera att apparaten ångkokar�
 7  Stäng av apparaten efter 5-6 minuters ångkokning och koppla ur den� 
 8  Häll ut den använda lösningen med vit vinäger (8 % ättiksyra) och vatten ur 

vattentanken�

 9  Skölj vattentanken och behållaren grundligt med rent vatten flera gånger. 
 10  Fyll tanken med 200 ml vatten och kör en ångkokningsprocess på 20 minuter med 

den tomma behållaren innan du använder apparaten med mat igen� 
 11  Låt locket till påfyllningsöppningen vara öppen för att förhindra bakterietillväxt�

Återvinning

 – Den här symbolen betyder att elektriska produkter inte får slängas med vanligt 
hushållsavfall�

 – Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter�
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Förvaring

 1  Töm vattentanken innan du ställer undan apparaten för förvaring�

 2  Se till att alla delar är rena och torra innan du ställer undan apparaten (se kapitlet  
“Rengöring och underhåll”)�

 3  Förvara apparaten med knivenheten i behållaren så undviker du att den skadas�
 4  Lägg inte på locket på behållaren och låt locket till påfyllningsöppningen vara 

öppet för att undvika bakterietillväxt�

Support

För all produktsupport som vanliga frågor, besök www.philips.com/support�

Tekniska specifikationer

 – Spänning/wattal: Se typplattan på apparatens undersida�
 – Vattentankens maxkapacitet: 200 ml�
 – Behållarens maxkapacitet, vätskor: 450 ml�
 – Skydd: temperaturkontrollerat uppvärmningssystem och säkerhetsspärr�
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Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten� 
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till  
www.philips.com/support och läsa svaren på vanliga frågor� Du kan även kontakta 
kundtjänst i ditt land� 

Problem Möjlig orsak Lösning
Apparaten fungerar inte� Apparaten är 

utrustad med en 
säkerhetsspärr� Om 
delarna inte har 
monterats på rätt 
sätt på 
motorenheten 
fungerar inte 
apparaten�

Montera alla delar ordentligt� Se 
kapitlet Använda apparaten�

Ånglampan tänds inte� Apparaten är inte 
ansluten till elnätet�

Sätt i stickkontakten i vägguttaget�

Behållaren är inte 
rätt placerad på 
motorenheten�

Sätt fast behållaren ordentligt på 
motorenheten�

Du vill starta en 
andra ångkokning 
precis efter du har 
avslutat en�

Stäng av apparaten och låt den svalna i 
några minuter innan du startar nästa 
ångkokning�

Ingredienserna värms 
inte upp helt�

Bitarna i behållaren 
är för stora, det är 
för mycket mat i 
behållaren eller så 
har du inte 
ångkokat maten 
tillräckligt länge�

Skär maten i mindre bitar (2-3 cm), 
minska mängden mat i behållaren eller 
välj en längre tillagningstid (max 
20 minuter). Läs i recepthäftet och/
eller tabellen i kapitlet Ingredienser och 
tillagningstider så att du väljer rätt 
tillagningstid för de ingredienser du vill 
ångkoka eller receptet du vill tillaga�

Apparaten ångokar inte� Du har inte hällt 
vatten i apparaten�

Stäng av apparaten och tillsätt rätt 
mängd vatten i apparaten�

Du har inte ställt 
behållaren på 
motorenheten i rätt 
läge�

Ställ behållaren på apparaten i rätt läge  
(se avsnittet Ångkokning i kapitlet 
Använda apparaten)�

Ångkokningen tar för 
lång tid eller 
ångkokningsfunktionen 
fungerar inte alls�

Det finns för 
mycket kalk i 
vattentanken�

Avkalka vattentanken� Se kapitlet 
Rengöring och underhåll, avsnittet 
Avkalkning�
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Problem Möjlig orsak Lösning
Ånga kommer ut ur 
påfyllningsöppningen�

Påfyllningsöpp-
ningens lock är inte 
ordentligt stängt�

Stäng locket till påfyllningsöppningen 
ordentligt (ett klickljud hörs)�

Ångöppningen på 
motorenheten är 
blockerad av mat 
eller kalk�

Rengör ångöppningen med ett spetsigt 
föremål utan att skada tätningen och 
följ i framtiden instruktionerna för 
avkalkning� Läs kapitlet Rengöring och 
underhåll, avsnittet Avkalkning�

Lockets 
ångöppning är 
blockerad�

Ta bort ventilen och rengör lockets 
ångöppning noggrant�

Ånglampan tänds igen 
efter att ångkokningen är 
klar� Efter ett tag ger 
apparaten ifrån sig ett 
brummande ljud�

Du har av misstag 
lämnat behållaren 
på basenheten i 
mer än 10 minuter 
utan att stänga av 
apparaten�

Stäng av apparaten inom 10 minuter 
efter att ångkokningen är klar� Mixa 
sedan maten eller ta bort den från 
behållaren�

Knivenheten eller 
motorenheten är 
blockerad�

Det är för mycket 
mat i behållaren�

Stäng av apparaten och tillred en 
mindre mängd mat� Fyll inte behållaren 
över den översta kanten på den gröna 
knivenheten�

Motordelen avger en 
obehaglig lukt de första 
gångerna den används�

Det är normalt� Om lukten inte försvinner när du har 
använt apparaten några gånger 
kontrollerar du om 
tillredningsmängden och -tiden 
stämmer� Se kapitlet Ingredienser och 
tillagningstider�

Apparaten fortsätter att 
avge en obehaglig lukt 
efter att jag har använt 
den några gånger�

Du lägger i för 
mycket mat i 
behållaren eller så 
låter du apparaten 
mixa för länge�

Tillred mindre mängder och mixa inte 
längre än 30 sekunder åt gången�

Apparaten för mycket 
oväsen, avger en 
obehaglig lukt, blir varm, 
ryker, mm�

Det är för mycket 
mat i behållaren�

Stäng av apparaten och tillred en 
mindre mängd mat�

Du kör apparaten 
för länge utan 
avbrott�

Mixa inte längre än 30 sekunder åt 
gången�

Locket till behållaren 
läcker�

Du har inte satt på 
locket ordentligt på 
behållaren�

Sätt på locket ordentligt på behållaren�  
Se kapitlet Använda apparaten�
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Problem Möjlig orsak Lösning
Det är för mycket 
mat i behållaren�

Stäng av apparaten och tillred en 
mindre mängd mat�

Det finns vita fläckar på 
påfyllningsöppningen 
och/eller behållaren, silen 
och locket�

Kalkavlagringar har 
byggts upp på 
delarna�

Det är normalt� Avkalka regelbundet�  
Se kapitlet Rengöring och underhåll,  
avsnittet Avkalkning�

Apparaten avger mycket 
ljud under mixning�

Silen sitter inte på 
behållarens lock�

Kontrollera att silen sitter på 
behållarens lock�

Vattnet i vattentanken 
har en ovanlig färg när 
du häller ut det ur 
vattentanken eller när 
det kommer in i 
behållaren under 
ångkokningen eller 
vattnet i vattentanken 
har en otrevlig lukt�

Matpartiklar har 
kommit in 
vattentanken under 
användningen�

Rengör vattentanken enligt 
instruktionerna i kapitlet Rengöring 
och underhåll, avsnittet Rengöra 
vattentanken� Använd apparaten helt 
enligt instruktionerna� Se till du inte 
fyller på för mycket vatten i 
vattentanken (max 200 ml) och att du 
inte fyller på för mycket mat i 
behållaren (fyll inte behållaren över 
den övre kanten på den gröna 
knivenheten)� Ångkoka inte samma 
ingredienser i mer än 20 minuter och 
häll inte vatten för ångkokning direkt i 
behållaren� Se också till att ventilen är 
fastsatt i locket�

En lukt av grillad eller 
bränd mat kommer ur 
vattentanken�

Matpartiklar har 
kommit in i 
vattentanken under 
användningen och 
fastnat på 
värmeelementet�

Rengör vattentanken enligt 
instruktionerna i kapitlet Rengöring 
och underhåll, avsnittet Rengöra 
vattentanken� Använd apparaten helt 
enligt instruktionerna� Se till du inte 
fyller på för mycket vatten i 
vattentanken (max 200 ml) och att du 
inte fyller på för mycket mat i 
behållaren (fyll inte behållaren över 
den övre kanten på den gröna 
knivenheten)� Ångkoka inte samma 
ingredienser i mer än 20 minuter och 
häll inte vatten för ångkokning direkt i 
behållaren� Se också till att ventilen är 
fastsatt i locket�
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Problem Möjlig orsak Lösning
Det finns mörka prickar i 
barnmaten eller vattnet i 
behållaren har en ovanlig 
färg�

Matpartiklar har 
kommit in i 
vattentanken under 
användningen och 
har fastnat på 
värmeelementet� 
Det gör att rester av 
matpartiklarna 
kommer in i 
behållaren under 
ångkokningen�

Rengör vattentanken enligt 
instruktionerna i kapitlet Rengöring 
och underhåll, avsnittet Rengöra 
vattentanken� Använd apparaten helt 
enligt instruktionerna� Se till du inte 
fyller på för mycket vatten i 
vattentanken (max 200 ml) och att du 
inte fyller på för mycket mat i 
behållaren (fyll inte behållaren över 
den övre kanten på den gröna 
knivenheten)� Ångkoka inte samma 
ingredienser i mer än 20 minuter och 
häll inte vatten för ångkokning direkt i 
behållaren� Se också till att ventilen är 
fastsatt i locket�
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