
Gebruiksaanwijzing

SCF883, SCF885



Inhoud

Belangrijk   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Veiligheidssystemen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8
Elektromagnetische velden (EMV) ���������������������������������������������������������������������������������� 8

Introductie   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8

Algemene beschrijving   ������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

Voor het eerste gebruik   ���������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Het apparaat gebruiken   ��������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Het waterreservoir vullen �������������������������������������������������������������������������������������������������12
Stomen ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
Mengen na stomen �����������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Mengen zonder stomen ���������������������������������������������������������������������������������������������������18
Opnieuw opwarmen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Ontdooien ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24

Ingrediënten en stoomtijden   ������������������������������������������������������������������������������������ 26

Schoonmaken en ontkalken   �������������������������������������������������������������������������������������� 27
Reiniging ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
Het waterreservoir ontkalken �����������������������������������������������������������������������������������������29

Opbergen   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30

Recycling   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30

Ondersteuning   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30

Problemen oplossen   ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 31

Technische specificaties  ����������������������������������������������������������������������������������������������� 35



- 3 -

Belangrijk

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

Gevaar
 - Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof� 

Spoel het apparaat niet af onder de kraan�

Waarschuwing
 - Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het 

apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning 
voordat u het apparaat aansluit�

 - Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het 
apparaat zelf beschadigd is� Indien het netsnoer beschadigd 
is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips 
geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare 
kwalificaties om gevaar te voorkomen.

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

 - Kinderen mogen niet met het apparaat spelen (inclusief de 
accessoires)� 

 - Dit apparaat buiten bereik van kinderen houden� Houd het 
apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen (inclusief de 
accessoires)�

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

 - Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van 
het apparaat nog in het stopcontact zit� De messen zijn zeer 
scherp�

 - Wees voorzichtig bij het aanraken van de scherpe messen, het 
legen van de kom en tijdens het reinigen�
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 - Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit 
het stopcontact voordat u de ingrediënten die de messen 
blokkeren verwijdert�

 - Het apparaat wordt heet tijdens of kort na het stomen 
(met name oppervlakken met het symbool " ") en kan 
verbrandingen veroorzaken als u het aanraakt� Til de kan 
alleen op aan het handvat�

 - Er komt hete stoom uit de kan tijdens het stomen en wanneer 
het deksel wordt verwijderd�

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

 - Als het stomen klaar is, blijft er nog even hete stoom uit de 
stoomopening op het deksel van het waterreservoir en uit het 
stoomgaatje in de kan komen� Pas op wanneer u de kan van 
het apparaat tilt�

 - Als het apparaat niet correct wordt gebruikt, kan er hete 
stoom onder het deksel van het waterreservoir vandaan 
komen� Raadpleeg het hoofdstuk 'Problemen oplossen' om dit 
te voorkomen of op te lossen�

 - Wees extra voorzichtig als u hete vloeistof in de kan giet, 
omdat de vloeistof kan spatten�

 - Doe voedsel dat u al eerder hebt gemengd in de bewaarkan 
als u voedsel met dit apparaat opnieuw wilt opwarmen of 
ontdooien�

 - Het apparaat is niet bedoeld voor het hakken van harde en 
kleverige ingrediënten�

 - Gebruik nooit bleekwater of chemische 
sterilisatievloeistoffen/-tabletten in het apparaat.

 - Gebruik nooit schuursponzen, schurende 
schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine, 
aceton of alcohol om het apparaat schoon te maken�

 - Laat het apparaat na een stoomproces altijd 10 minuten 
afkoelen voordat u opnieuw gaat stomen�
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 - Laat het apparaat niet langer dan 30 seconden achtereen 
mengen� Als u na 30 seconden nog niet klaar bent met 
mengen, moet u de knop loslaten en een paar seconden 
wachten voordat u verder gaat� Als het apparaat warm wordt, 
moet u dit een paar minuten laten afkoelen voordat u verder 
gaat�

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

 - Verwijder altijd het deksel van de bewaarkan voordat u 
voeding in de magnetron opwarmt�

Let op
 - Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere 

fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. 
Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de 
garantie�

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

 - Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het 
stopcontact als u het apparaat onbeheerd achterlaat, 
en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt, 
schoonmaakt, accessoires plaatst of verwijdert, of in de buurt 
van onderdelen komt die bewegen tijdens gebruik�

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

 - Draai de bedieningsknop na het stomen, opnieuw opwarmen 
of ontdooien altijd naar de uit-stand (OFF)�

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

 - Steriliseer de kan of andere onderdelen (behalve de 
bewaarkannen) van het apparaat nooit in een sterilisator of in 
een magnetron, omdat de metalen delen van het handvat van 
de kan en de mesunit niet geschikt zijn voor dit gebruik�
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 - Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik� 
Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en bij gebruik dat 
niet overeenkomt met de instructies in de gebruiksaanwijzing, 
vervalt de garantie en weigert Philips iedere aansprakelijkheid 
voor hierdoor ontstane schade�

 - Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale en vlakke 
ondergrond� Het apparaat produceert tijdens gebruik stoom� 
Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rondom het apparaat is om 
schade aan kasten of andere objecten te voorkomen�

 - Gebruik het apparaat niet als dit is gevallen of op enige 
manier schade heeft opgelopen� Breng het apparaat ter 
reparatie naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum�

 - Gebruik de stoomfunctie nooit zonder water in het 
waterreservoir�

 - Zorg ervoor dat het water in het reservoir niet boven het 
op het waterreservoir aangegeven MAX-niveau (250 ml) of 
het MAX-niveau aan de binnenkant van het waterreservoir 
uitkomt�

 - Zorg ervoor dat het deksel van het waterreservoir correct is 
gesloten voordat u de kan op het apparaat zet�

 - Als u ingrediënten stoomt, moet u ervoor zorgen 
dat u de kan niet verder vult dan tot aan de 
bovenkant van het plastic deel van de mesunit�

 - Wanneer u vloeistoffen mengt, overschrijd dan 
niet het op de kan aangegeven MAX-niveau 
(720 ml)�

 - Til het apparaat niet op en verplaats het ook niet 
wanneer het is ingeschakeld�

 - Stop geen objecten in de stoomopening op het deksel van het 
waterreservoir of de stoominlaat op het deksel van de kan�

 - Vul het waterreservoir nooit bij tijdens het stomen� Er kan heet 
water en stoom uit het apparaat komen�

MAX.

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

 - Gebruik de stroomtoevoer van dit apparaat nooit via een 
extern schakelapparaat zoals een timer en sluit het apparaat 
ook nooit aan op een stroomkring die regelmatig aan en uit 
wordt gezet�

 - Controleer de temperatuur van het gekookte voedsel altijd 
op de rug van uw hand om er zeker van te zijn dat het niet te 
heet is voor uw baby�

 - Controleer altijd de dikte van de voeding voor uw baby� Om 
erachter te komen welke voedseldiktes geschikt zijn voor 
verschillende leeftijdscategorieën, verwijzen we naar het 
deskundige advies dat bij dit apparaat wordt meegeleverd, 
of raden wij u aan om advies te vragen aan een dokter of 
specialist� 

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

 - Regelmatig ontkalken voorkomt schade aan het apparaat�
 - De bewaarkan die bij dit apparaat wordt meegeleverd mag 

niet worden gebruikt om kinderen uit te laten eten� Voed uw 
kind niet direct uit de bewaarkan�

 - Voordat u de bewaarkan gebruikt, moet u deze goed 
schoonmaken en steriliseren met een Philips Avent-sterilisator 
of de bewaarkan 5 minuten in kokend water plaatsen� Zo 
weet u zeker dat de bewaarkannen hygiënisch schoon zijn� 
Zorg dat er genoeg water in de houder zit voordat u kokend 
water gebruikt om de bewaarkan te steriliseren en dat de kan 
niet te lang in contact staat met de houder om vervorming 
door warmte te voorkomen�

 - Zorg ervoor dat de hoeveelheid voedsel in de bewaarkan niet 
boven de markering aan de zijkant van de kan uitkomt� Anders 
gaat de kan mogelijk lekken�
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 - Als u voedsel opnieuw verwarmt of ontdooit, moet u ervoor 
zorgen dat het deksel van de bewaarkan goed is afgesloten 
voordat u de bewaarkan in de kan stopt omdat de bewaarkan 
anders kan gaan lekken wanneer u deze uit de kan haalt�

 - Als u voedsel door middel van de meegeleverde bewaarkan 
in de magnetron verwarmt, kan dat ervoor zorgen dat het 
voedsel op bepaalde plekken heel heet wordt en kan dit van 
invloed zijn op de voedingswaarde� Roer opgewarmd voedsel 
altijd door zodat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en 
controleer de temperatuur voordat u het voedsel opdient�

 - Wanneer u een combimagnetron (met grillfunctie) gebruikt 
om voedsel te verwarmen of te ontdooien, zet dan nooit de 
grillfunctie aan� Als u zojuist de grillfunctie hebt gebruikt, 
wacht dan tot de magnetron is afgekoeld voordat u de 
bewaarkannen erin zet� De restwarmte kan de bewaarkannen 
namelijk beschadigen�

Veiligheidssystemen
Het apparaat heeft een ingebouwde veiligheidsvergrendeling� Het apparaat werkt alleen 
indien u alle onderdelen op de juiste manier hebt bevestigd� Als dat het geval is, wordt de 
ingebouwde veiligheidsvergrendeling ontgrendeld�
Het apparaat is ook voorzien van een oververhittingsbeveiliging� Oververhitting 
kan optreden als de tijd tussen twee stoomprocessen te kort is� Als de 
oververhittingsbeveiliging het apparaat tijdens gebruik uitschakelt, zet u de 
bedieningsknop terug op de uit-stand (OFF) en laat u het apparaat een paar minuten 
afkoelen� Hierna kunt u het apparaat opnieuw gebruiken�

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

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Registreer uw product op 
www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips 
Avent geboden ondersteuning�
Deze 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker helpt ouders bij het bereiden van verse 
maaltijden voor hun baby met een eenvoudige stoom- en blenderfunctie die in één 
apparaat is gecombineerd� U kunt de babyvoedingmaker ook gebruiken om uw 
babyvoeding te ontdooien en opnieuw te verwarmen�
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Algemene beschrijving
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Productoverzicht 
A Dekselgreep K Waterniveaumarkeringen
B Verbinding op het deksel van de kan L MAX-aanduiding waterniveau
C Deksel van de kan M Waterreservoir (niet afneembaar)
D Afdichtring N Boiler
E Vergrendelpin O Apparaat
F Zeef P Bedieningsknop
G Mesunit Q Mengknop
H Mesunithouder R Voedingskabel
I Kan S Vergrendelgebied op het 

waterreservoir
J Deksel van waterreservoir

Overzicht bedieningspaneel

T Ontdooistand V Opwarmstand voor de bewaarkan van 
120 ml

U Opwarmstand voor de bewaarkan 
van 240 ml W Stoomlampje

Accessoires
X Bewaarkan Z Spatel
Y Deksel van de bewaarkan

Voor het eerste gebruik

1 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat�
2 Maak alle onderdelen voor het eerste gebruik goed schoon� Zie hoofdstuk 

'Schoonmaken en ontkalken'�
3 We raden u aan om een stoomproces te doorlopen met een lege kan voordat 

u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt� Zie de hoofdstukken 'Het 
waterreservoir vullen' en 'Stomen'�
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Het apparaat gebruiken

Let op

• Controleer de temperatuur van het gekookte voedsel altijd op de rug van uw hand 
om er zeker van te zijn dat het niet te heet is voor uw baby�

Dit apparaat is bedoeld voor het stomen en mengen van verse, vaste ingrediënten totdat 
deze de door u gewenste consistentie hebben bereikt� Raadpleeg het receptenboekje 
voor lekkere en voedzame recepten� Het apparaat kan ook worden gebruikt om alleen 
te stomen of te mengen� Als u alleen wilt mengen, verwijzen we u naar het hoofdstuk 
'Mengen zonder stomen'�
Dit apparaat kan ook worden gebruikt om voeding te ontdooien of te verwarmen die 
is bewaard in de speciaal daarvoor ontworpen bewaarkannen� Gebruik altijd deze 
bewaarkannen om gemengde voeding te ontdooien of te verwarmen� Als u voeding 
ontdooit of verwarmt zonder gebruik te maken van de bewaarkannen, valt de voeding 
door de zeef op het deksel van de kan�
Zet de kan met gemengde voeding nooit op de stoompositie op het apparaat�
Stoom dezelfde portie rauwe ingrediënten nooit langer dan 30 minuten of vaker dan één 
keer�

Dit apparaat is NIET bedoeld voor:
 - Het stomen van bevroren rauwe ingrediënten
 - Het stomen van eerder gemengd voedsel zonder de bewaarkan
 - Het langer dan 30 minuten stomen van dezelfde ingrediënten
 - Het koken van rijst en pasta
 - Het mengen van ingrediënten om ze daarna te stomen
 - Het opwarmen van vloeistoffen, bijv. soep, sauzen of water
 - Het gedurende enkele uren warmhouden van voedsel
 - Het hakken van harde ingrediënten als ijsblokjes en suikerklontjes, of plakkerige 

ingrediënten als kaas
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Het waterreservoir vullen

Opmerking

• Zorg ervoor dat het water in het reservoir niet boven het op het waterreservoir 
aangegeven MAX-niveau (250 ml) of het MAX-niveau aan de binnenkant van het 
waterreservoir uitkomt�

• Wij raden u aan om zacht of gezuiverd water te gebruiken omdat de mineralen in 
mineraal- of kraanwater sneller zorgen voor kalkaanslag aan de binnenkant van het 
waterreservoir�

• U dient nooit andere vloeistoffen dan water in het waterreservoir doen, behalve om te 
ontkalken�

1 Draai het deksel van het waterreservoir naar links om het waterreservoir te 
openen� Doe de hoeveelheid water in het reservoir die benodigd is om uw 
ingrediënten te stomen, zie hiervoor het hoofdstuk 'Ingrediënten en stoomtijden' 
in de gebruikershandleiding of het receptenboekje�

12

 
2 Doe het deksel van het waterreservoir op het reservoir en draai het rechtsom om 

het vast te zetten�

 » Als het deksel van het waterreservoir vastzit, zal het -pictogram op het deksel 
van het waterreservoir op één lijn met het -pictogram op het waterreservoir 
komen�

Opmerking

•  Zorg er altijd voor dat u het deksel van het waterreservoir goed hebt dichtgedraaid 
voordat u het apparaat aanzet�
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Stomen

Let op

• U kunt uw vingers verbranden aan hete stoom of heet water� Raak de hete 
onderdelen van het apparaat of de stoom die aan de bovenkant vrijkomt nooit aan 
en zorg ervoor dat kinderen dit ook niet doen, aangezien dit brandwonden kan 
veroorzaken�

Opmerking

• Ontdooi bevroren, rauwe ingrediënten altijd voordat u ze in de kan stopt om ze te 
stomen� Schud overtollig water van de ontdooide ingrediënten voordat u ze in de kan 
stopt�

• Vul niet verder dan de bovenrand van het plastic deel van de mesunit bij het 
toevoegen van ingrediënten�

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

• Het apparaat begint niet met stomen als de kan niet goed op zijn plek staat�
• Zorg dat de afsluitring rond het deksel van de kan zit voordat u gaat stomen en dat de 

vlakke kant van de afsluitring aan de buitenkant zit�

1 Druk de dekselgreep naar links om het deksel van de kan los te maken�

2 Als de mesunit niet in de kan zit, moet u de mesunithouder in de kan drukken�
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3 We raden aan vaste ingrediënten in kleine stukjes te snijden (blokjes van 
maximaal 1 cm)�

4 Doe de ingrediënten in de kan� 

5 Druk de zeef in het deksel van de kan�

6 Plaats het deksel op de kan en draai dit rechtsom totdat het goed vastzit�

1
2

Opmerking

• De kan heeft groeven, zodat de vergrendelpinnen soepel worden geleid en het deksel 
stevig vastzit� Zorg ervoor dat de dekselgreep in de hendel van de kan schuift�

7 Als u het waterreservoir nog niet hebt gevuld met water om te stomen, verwijzen 
we u naar het hoofdstuk 'Het waterreservoir vullen' voordat u de kan op het 
apparaat zet�
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Opmerking

• Zorg ervoor dat het deksel van het waterreservoir goed vastzit voordat u de kan op 
het apparaat zet�

8 Draai de kan om, zodat het deksel van de kan aan de onderkant zit�

9 Sluit de verbinding op het deksel van de kan aan op het vergrendelgebied van 
het waterreservoir en plaats de kan dan op het apparaat met het deksel aan de 
onderkant� Druk de kan naar beneden zodat die stevig op het apparaat staat en 
zorg ervoor dat het handvat aan de rechterkant zit�

10 Als de bedieningsknop niet op de uit-stand (OFF) staat, moet u deze eerst in de 
uit-stand zetten�

11 Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact�
12 Draai de bedieningsknop om de gewenste stoomtijd te selecteren� Wij 

verwijzen u naar de tabel in het hoofdstuk 'Ingrediënten en stoomtijden' en het 
receptenboekje voor de aanbevolen stoomtijd� 

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

 » Als het stoomproces is afgelopen, piept het apparaat en gaat het stoomlampje 
uit�
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13 Draai de bedieningsknop terug naar de uit-stand (OFF)� Wacht 2 minuten of 
totdat er geen stoom meer uit de bovenkant van het apparaat komt voordat u de 
kan verwijdert� 

Let op

• Als u nog een stoomproces wilt starten, moet u het apparaat 10 minuten laten 
afkoelen en eventueel water uit het waterreservoir verwijderen voordat u deze hervult 
en een nieuw stoomproces start�

14 Voor het mengen van gestoomde ingrediënten verwijzen we u naar het 
hoofdstuk 'Mengen na stomen'�

15 Er kan na een stoomproces water achterblijven in het waterreservoir� Dit is 
normaal� Wacht totdat het apparaat is afgekoeld tot kamertemperatuur en leeg 
dan het waterreservoir� Als u het waterreservoir wilt legen of reinigen, verwijzen 
we u naar het hoofdstuk 'Schoonmaken en ontkalken'�

Mengen na stomen

Let op

• De kan en het deksel worden heet na het stoomproces� Houd de kan alleen vast aan 
het speciaal ontworpen hittebestendige handvat� 

• Zorg er altijd voor dat het deksel van de kan goed is afgesloten als het apparaat in 
gebruik is�

• Zorg er altijd voor dat het deksel na het stomen is afgekoeld voordat u het opent om 
meer ingrediënten toe te voegen (vul de kan niet verder dan de bovenste rand van het 
plastic gedeelte van mesunit) of om het waterreservoir te legen�

• Als u extra vloeistoffen hebt toegevoegd, moet u de kan nooit in de stoompositie 
zetten, omdat de vloeistof dan door de zeef gaat�
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1 Vanuit de stoompositie kunt u de kan bij het handvat optillen en omdraaien� 
Schud de kan, zodat de gestoomde ingrediënten naar beneden vallen op de 
mesunit�

2 Indien nodig verwijdert u het deksel en voegt u extra ingrediënten toe om te 
mengen (bijvoorbeeld water voor puree of extra gekookte ingrediënten als rijst 
of pasta)� Plaats het deksel terug op de kan voordat u gaat mengen�

3 Plaats de kan op het apparaat met het deksel aan de bovenkant, zorg ervoor 
dat het -pictogram van de kan op één lijn staat met het -pictogram op het 
apparaat en draai de kan rechtsom zodat deze stevig op het apparaat staat� Zorg 
ervoor dat het handvat aan de rechterkant zit�

21

 » Als de kan juist op het apparaat staat, staat het -pictogram op de kan op één 
lijn met het -pictogram op het apparaat�

4 Houd de mengknop ingedrukt totdat de ingrediënten naar wens zijn gemengd�

Let op

• Laat het apparaat niet langer dan 30 seconden achtereen mengen� Als u na 30 seconden 
nog niet klaar bent met mengen, moet u de knop loslaten en een paar seconden wachten 
voordat u verder gaat� Als het apparaat warm wordt, moet u dit een paar minuten laten 
afkoelen voordat u verder gaat�
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5 Als u klaar bent met mengen, kunt u de mengknop loslaten� 

6 Haal de stekker uit het stopcontact�
7 Verwijder de mesunit� Wees voorzichtig wanneer u de mesunit verwijdert; deze 

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

Mengen zonder stomen

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de volgende doeleinden:
 - Gestoomde en gekookte ingrediënten pureren
 - Vloeistoffen en fruit mengen

Let op

• Het apparaat is niet bedoeld voor het hakken van harde ingrediënten zoals ijsklontjes 
en suikerklontjes of kleverige ingrediënten als kaas�

• Als u extra vloeistoffen hebt toegevoegd, moet u de kan nooit in de stoompositie 
zetten, omdat de vloeistof dan door de zeef gaat�

Opmerking

• Let er bij het mengen van ingrediënten met vloeistoffen op dat u de kan niet verder 
vult dan het MAX-niveau op de kan�

• Vul niet verder dan de bovenrand van het plastic deel van de mesunit bij het 
toevoegen van ingrediënten�

• Zet de kan met gemengde voeding nooit op de stoompositie op het apparaat�
• Als de ingrediënten aan de zijkant van de kan zitten of als de gemengde ingrediënten 

nog te vast zijn, kunt u de mengknop loslaten, de kan van het apparaat halen en 
de ingrediënten met de spatel loshalen of extra vloeistof (bijvoorbeeld drinkwater) 
toevoegen totdat het gemengde eten de juiste dikte heeft voor uw baby� Als u 
vloeistof in de kan doet, moet u de kan nooit verder vullen dan het MAX-niveau op de 
kan�

• Zorg ervoor dat de gemengde babyvoeding de juiste dikte heeft voordat u uw baby 
voedt� Om erachter te komen welke voedseldiktes geschikt zijn voor verschillende 
leeftijdscategorieën, verwijzen we naar het deskundige advies dat bij dit apparaat 
wordt meegeleverd, of raden wij u aan om advies te vragen aan een dokter of 
specialist�

• Verwerk geen grote hoeveelheden vaste ingrediënten tegelijkertijd� Verwerk deze 
ingrediënten in kleine porties voor een fijnere textuur.
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1 Plaats de mesunit op de mesunithouder in de kan�

2 Snijd vaste ingrediënten in kleine stukjes (blokjes van maximaal 1 cm) voordat u 
ze in de kan doet�

3 Doe de ingrediënten in de kan� 

4 Druk de zeef in het deksel van de kan�

5 Plaats het deksel op de kan en draai dit rechtsom totdat het goed vastzit�

1
2
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Opmerking

• De kan heeft groeven, zodat de vergrendelpinnen soepel worden geleid en het deksel 
stevig vastzit� Zorg ervoor dat de dekselgreep in de hendel van de kan schuift (afb� m)�

6 Plaats de kan op het apparaat met het deksel aan de bovenkant, zorg ervoor 
dat het -pictogram van de kan op één lijn staat met het -pictogram op het 
apparaat en draai de kan rechtsom zodat deze stevig op het apparaat staat� Zorg 
ervoor dat het handvat aan de rechterkant zit�

21

 » Als de kan juist op het apparaat staat, staat het -pictogram op de kan op één 
lijn met het -pictogram op het apparaat�

7 Houd de mengknop ingedrukt totdat het voedsel naar wens is gemengd�

Let op

• Laat het apparaat niet langer dan 30 seconden achtereen mengen� Als u na 30 
seconden nog niet klaar bent met mengen, moet u de knop loslaten en een paar 
seconden wachten voordat u verder gaat� Als het apparaat warm wordt, moet u dit 
een paar minuten laten afkoelen voordat u verder gaat�
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8 Als u klaar bent met mengen, kunt u de mengknop loslaten� 

9 Haal de stekker uit het stopcontact�
10 Verwijder de mesunit� Wees voorzichtig wanneer u de mesunit verwijdert; deze 

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

Opnieuw opwarmen
Dit apparaat wordt geleverd met een bewaarkan van 120 ml� Gebruik de bewaarkan om 
babyvoeding die u met dit apparaat hebt gemaakt opnieuw op te warmen�

Opmerking

• Doe eerder gemengde voeding altijd in de bewaarkan als u dit wilt opwarmen� 
• Zorg dat de afsluitring rond het deksel van de kan zit voordat u gaat opwarmen en 

dat de vlakke kant van de afsluitring aan de buitenkant zit�

1 Giet 160 ml water in het waterreservoir (d�w�z� tot de markering voor 
10/15 minuten).

2 Doe het deksel van het waterreservoir op het reservoir en draai het rechtsom om 
het vast te zetten�

 » Als het deksel van het waterreservoir vastzit, zal het -pictogram op het deksel 
van het waterreservoir op één lijn met het -pictogram op het waterreservoir 
komen�
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3 Haal de mesunit uit de kan�

4 Draai de bewaarkan om en plaats deze op de mesunithouder in de kan�

5 Plaats het deksel op de kan en draai dit rechtsom totdat het goed vastzit� 

1
2

Opmerking

• De kan heeft groeven, zodat de vergrendelpinnen soepel worden geleid en het deksel 
stevig vastzit� Zorg ervoor dat de dekselgreep in de hendel van de kan schuift�

6 Draai de kan om, zodat het deksel van de kan aan de onderkant zit�
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7 Sluit de verbinding op het deksel van de kan aan op het vergrendelgebied van 
het waterreservoir en plaats de kan dan op het apparaat met het deksel aan de 
onderkant� Druk de kan naar beneden zodat die stevig op het apparaat staat en 
zorg ervoor dat het handvat aan de rechterkant zit�

Opmerking

• Zorg ervoor dat het deksel van het waterreservoir goed vastzit voordat u de kan op 
het apparaat zet�

8 Als de bedieningsknop niet op de uit-stand (OFF) staat, moet u deze eerst in de 
uit-stand zetten�

9 Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact�
10 Draai de bedieningsknop om de verwarmingstijd te selecteren die past bij de 

bewaarkan die in de kan is geplaatst� 

 » Kies 15 minuten ( )�
 » Het stoomlampje  brandt wit om aan te geven dat het apparaat bezig is met 

opwarmen�
11 Als het opwarmproces is afgelopen, piept het apparaat en gaat het stoomlampje 

 uit�
12 Draai de bedieningsknop terug naar de uit-stand (OFF). Wacht 2 minuten of 

totdat er geen stoom meer uit de bovenkant van het apparaat komt voordat u de 
kan verwijdert� 



- 24 -

13 Open het deksel van de kan en gebruik de haak aan de spatel om de bewaarkan 
eruit te halen�

14 Er kan na een opwarmproces water achterblijven in het waterreservoir� Dit is 
normaal� Wacht totdat het apparaat is afgekoeld tot kamertemperatuur en leeg 
dan het waterreservoir� Als u het waterreservoir wilt legen of reinigen, verwijzen 
we u naar het hoofdstuk 'Schoonmaken en ontkalken'�

Ontdooien
Als u de speciale bewaarkannen hebt gebruikt om gemengde voeding in te vriezen, 
kunt u het apparaat gebruiken om de ingevroren voeding voorzichtig te ontdooien.

Opmerking

• Doe eerder gemengde voeding altijd in de bewaarkan als u dit wilt ontdooien�
• Zorg dat de afsluitring rond het deksel van de kan zit voordat u gaat ontdooien en dat 

de vlakke kant van de afsluitring aan de buitenkant zit�

1 Zorg ervoor dat het water in het reservoir niet boven het op het waterreservoir 
aangegeven MAX-niveau of het MAX-niveau aan de binnenkant van het 
waterreservoir uitkomt�

2 Volg stappen 2 - 8 uit het hoofdstuk 'Opwarmen'�
3 Draai de bedieningsknop en kies 30 minuten  � 

 » Het stoomlampje  brandt wit om aan te geven dat het apparaat bezig is met 
ontdooien�

4 Als het ontdooiproces is afgelopen, piept het apparaat en gaat het stoomlampje 
 uit�
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5 Draai de bedieningsknop terug naar de uit-stand (OFF)� Wacht 2 minuten of 
totdat er geen stoom meer uit de bovenkant van het apparaat komt voordat u de 
kan verwijdert� 

6 Open het deksel van de kan en gebruik de haak aan de spatel om de bewaarkan 
eruit te halen�

7 Er kan na een ontdooiproces water achterblijven in het waterreservoir� Dit is 
normaal� Wacht totdat het apparaat is afgekoeld tot kamertemperatuur en leeg 
dan het waterreservoir� Als u het waterreservoir wilt legen of reinigen, verwijzen 
we u naar het hoofdstuk 'Schoonmaken en ontkalken'�

Opmerking

• Ontdooi dezelfde portie eten slechts eenmaal�
• Als u klaar bent met ontdooien, raden we u aan nog een opwarmproces te starten, 

zodat het eten goed wordt opgewarmd�
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Ingrediënten en stoomtijden

Soort voedsel Ingrediënt Geschatte stoomtijd 
(min.)*

Waterniveau in het 
waterreservoir (ml)

Fruit Appel 15 160
Sinaasappel/mandarijn 15 160
Perziken 10 160
Peer 15 160
Ananas 20 200
Pruim 10 160
Aardbei 15 160

Groenten Asperges 15 160
Broccoli 15 160
Wortel 20 200
Bloemkool 15 160
Bleekselderij 15 160
Aubergine 15 160
Venkel 15 160
Sperziebonen 20 200
Prei 15 160
Ui 15 160
Erwten 15 160
Paprika 15 160
Aardappel 20 200
Pompoen 15 160
Spinazie 15 160
Koolraap 15 160
Mais 15 160
Zoete aardappel 15 160
Tomaat 15 160
Knolraap 15 160
Courgette 15 160

Vlees Kip, rundvlees, 
lamsvlees, varkensvlees 
enz� 

20 200

Vis Zalm, wijting, tong, 
kabeljauw, forel enz� 

15 160

*  De stoomtijden kunnen variëren� De geschatte tijden zijn gebaseerd op ingrediënten die 
allemaal in kleine blokjes zijn gesneden van niet groter dan 1 cm en in totaal niet meer 
wegen dan 250 gram�
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Schoonmaken en ontkalken

Reiniging

Let op

• Maak het apparaat na ieder gebruik schoon�
• Dompel het apparaat nooit onder in water� Spoel het apparaat nooit af onder de 

kraan�
• Gebruik nooit bleekwater of chemische sterilisatievloeistoffen/-tabletten in het 

apparaat�
• Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve 

vloeistoffen zoals benzine, aceton of alcohol om het apparaat schoon te maken.

Opmerking

• Alle onderdelen, met uitzondering van het apparaat, kunnen ook in de 
vaatwasmachine worden schoongemaakt�

• Doe de afsluitring altijd rond het deksel van de kan nadat u die hebt verwijderd 
om schoon te maken en zorg ervoor dat de vlakke kant van de afsluitring aan de 
buitenkant zit�

1 Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de kan van het apparaat�

2 Druk de dekselgreep naar links om het deksel van de kan los te maken�
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3 Pak het uitsteeksel van de zeef vast en trek eerst één kant van de zeef eruit om 
vervolgens de zeef uit het deksel van de kan te verwijderen�

4 Haal de afsluitring van het deksel van de kan wanneer u deze moet 
schoonmaken�

5 Verwijder de mesunit�

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

Let op

• Wees zeer voorzichtig wanneer u de mesunit vastpakt� De snijkanten zijn zeer scherp�

7 Draai het deksel van het waterreservoir naar links om dit van het waterreservoir 
te halen�

12

8 Spoel het deksel van het waterreservoir af onder de kraan� 
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9 Giet eventueel overtollig water uit het waterreservoir� Giet als dat nodig is vers 
water in het waterreservoir en spoel het uit� Herhaal indien nodig totdat het 
waterreservoir schoon is�

 
10 Maak de overige onderdelen die met voedsel in aanraking zijn geweest direct na 

gebruik schoon met warm water en een schoonmaakmiddel�
11 Droog het apparaat en alle onderdelen na het afspoelen�

Het waterreservoir ontkalken
Voor optimale prestaties raden wij u aan het apparaat elke 4 weken te ontkalken� Om de 
ophoping van kalkaanslag te verminderen, raden wij u aan om zacht of gezuiverd water te 
gebruiken om te stomen, op te warmen en te ontdooien�
Als u het apparaat wilt ontkalken, moet u de volgende instructies volgen:
1 Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld�
2 Meng 80 ml witte azijn (6% azijnzuur) met 80 ml water of gebruik citroenzuur 

met warm water om het waterreservoir te ontkalken�
3 Voeg de oplossing toe aan de boiler in het waterreservoir�
4 Doe het deksel van het waterreservoir op het reservoir en draai het rechtsom om 

het vast te zetten�
5 Wacht 6 uur/een nacht of totdat alle kalkaanslag is opgelost�
6 Giet de gebruikte oplossing uit het waterreservoir� 

7 Als de kalkaanslag niet volledig is opgelost, moet u het ontkalkingsproces bij stap 
1 - 6 in dit hoofdstuk herhalen�
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8 Giet wat vers water in het waterreservoir en spoel het uit� Herhaal indien nodig 
totdat het waterreservoir schoon is�

 
9 Spoel het deksel van waterreservoir zorgvuldig af onder de kraan�
10 Vul het waterreservoir met 200 ml water en laat het apparaat een stoomproces 

van 20 minuten doorlopen met een lege kan voordat u er weer voedsel mee gaat 
bereiden�

Opbergen

1 Leeg het waterreservoir voordat u het apparaat opbergt�

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

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

4 Zorg er altijd voor dat de deksels van zowel het waterreservoir als de kan goed op 
hun plaats zitten als u het apparaat opbergt�

Recycling

Dit symbool betekent dat elektrische apparaten niet samen met het gewone 
huishoudelijke afval mogen worden weggegooid�
Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische 
producten�

Ondersteuning

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

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het 
gebruik van uw apparaat� Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp 
van de onderstaande informatie, Neem voor informatie contact op met de Philips 
Klantenservice in uw land�

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het apparaat werkt 
niet�

Dit apparaat is voorzien van 
een veiligheidsvergrendeling� 
Het apparaat werkt niet als 
de onderdelen niet juist op 
het apparaat zijn geplaatst�

Plaats alle onderdelen op de juiste 
wijze� Voordat u gaat stomen, moet 
u de kan verticaal op het apparaat 
zetten met het deksel van de kan aan 
de onderkant� Voordat u gaat mengen 
moet u de kan op het apparaat zetten 
met het deksel aan de bovenkant 
en de kan vergrendelen door deze 
rechtsom te draaien�

Het stoomlampje 
 gaat niet aan�

Het apparaat is niet op 
netspanning aangesloten�

Steek de stekker in het stopcontact�

De kan is niet goed op het 
apparaat geplaatst�

Plaats de kan goed op het apparaat 
met het deksel van de kan aan de 
onderkant�

U hebt direct na het eerste 
stoomproces een tweede 
stoomproces gestart�

Schakel het apparaat uit en laat het 
10 minuten afkoelen voordat u het 
tweede stoomproces start�

De bedieningsknop is 
niet in de uit-stand (OFF) 
gezet nadat het vorige 
stoomproces was afgerond�

Draai de bedieningsknop eerst naar 
de uit-stand (OFF) en draai deze 
vervolgens om een bereidingstijd te 
kiezen�

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

U hebt het waterreservoir 
voor gebruik niet 
schoongemaakt�

Wij verwijzen naar het hoofdstuk 
'Schoonmaken en ontkalken' om het 
waterreservoir schoon te maken en 
daarna een stoomproces te doorlopen 
met een lege kan�

Het apparaat 
stoomt niet�

U hebt geen water in het 
waterreservoir gedaan�

Zet het apparaat uit, haal de stekker 
uit het stopcontact en doe vervolgens 
water in het waterreservoir�

Er bevindt zich te veel 
kalkaanslag in het 
waterreservoir�

Ontkalk het waterreservoir� Zie de 
sectie 'Ontkalken' in het hoofdstuk 
'Schoonmaken en ontkalken'�
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Er lekt stoom uit 
het waterreservoir�

Het deksel van het 
waterreservoir is niet goed 
gesloten�

Bevestig het deksel goed op het 
waterreservoir� Zorg ervoor dat het 

-pictogram op het deksel van het 
waterreservoir op één lijn staat met het 

-pictogram op het waterreservoir�
De kan is niet goed op het 
apparaat geplaatst�

Plaats de kan goed op het apparaat�

De stoomopening op het 
deksel van het waterreservoir 
zit verstopt met vuil of 
kalkaanslag�

Maak de stoomopening op het deksel 
van het waterreservoir schoon�

De stoomopening op het 
deksel van de kan zit verstopt 
door vuil�

Maak de stoomopening op het deksel 
van de kan schoon�

De ingrediënten 
zijn niet volledig 
opgewarmd�

De stukken in de kan zijn te 
groot�

Snijd het voedsel in kleinere stukken 
(blokjes niet groter dan 1 cm)�

Er zit te veel voedsel in de 
kan�

Verminder de hoeveelheid voedsel in 
de kan�

Er zit te veel of te weinig 
water in het waterreservoir�

Zorg voor de juiste hoeveelheid water 
die nodig is voor de stoomtijd� Kijk in 
het receptenboekje en/of de tabel 
in het hoofdstuk 'Ingrediënten en 
stoomtijden' om ervoor te zorgen dat 
u de juiste hoeveelheid water toevoegt 
voor de benodigde stoomtijd voor de 
ingrediënten die u wilt stomen of het 
recept dat u wilt bereiden�

De stoomtijd is te kort� Kies een langere stoomtijd (maximaal 
30 minuten)�

De kan is niet goed op het 
apparaat geplaatst�

Plaats de kan goed op het apparaat 
met het deksel van de kan aan de 
onderkant�

Er bevindt zich te veel 
kalkaanslag in het 
waterreservoir�

Ontkalk het waterreservoir� Zie de 
sectie 'Ontkalken' in het hoofdstuk 
'Schoonmaken en ontkalken'�

Het deksel van de 
kan lekt�

Er zit te veel voedsel in de 
kan�

Schakel het apparaat uit en verwerk 
een kleinere hoeveelheid�

Het deksel zit niet goed op 
de kan�

Plaats het deksel op de kan en draai dit 
rechtsom totdat het goed vastzit�
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De afsluitring rond het deksel 
is niet goed of niet geplaatst� 

Zorg ervoor dat de afsluitring goed 
rond het deksel is geplaatst en dat de 
vlakke kant aan de buitenkant zit�

De mengfunctie 
werkt niet�

Er zit te veel voedsel in de 
kan�

Schakel het apparaat uit en verwerk 
een kleinere hoeveelheid� Rauwe 
voeding mag niet boven de mesunit 
uitkomen�

De kan is niet goed op het 
apparaat geplaatst�

Plaats de kan op het apparaat met het 
deksel aan de bovenkant, zorg ervoor 
dat het -pictogram van de kan op 
één lijn staat met het -pictogram op 
het apparaat en draai de kan rechtsom 
zodat deze stevig op het apparaat 
staat�

Het deksel zit niet goed op 
de kan� 

Plaats het deksel op de kan en draai dit 
rechtsom totdat het goed vastzit�

U gebruikt het apparaat om 
kleverig voedsel zoals kaas te 
mengen�

Raadpleeg het receptenboekje om 
te zien welke ingrediënten u kunt 
mengen�

U hebt de mengfunctie meer 
dan 30 seconden achtereen 
gebruikt�

Stop met mengen en laat het apparaat 
een paar seconden afkoelen voordat u 
verdergaat�

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

Er zit te veel voedsel in de 
kan�

Schakel het apparaat uit en verwerk 
een kleinere hoeveelheid�

U hebt de mengfunctie te 
lang gebruikt�

Laat het apparaat niet langer dan 30 
seconden achtereen werken�

Het apparaat 
produceert veel 
lawaai en trillingen 
tijdens het mengen�

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

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

De temperatuur 
van het ontdooide 
voedsel is nog 
steeds laag�

Er zit te veel voedsel in de 
bewaarkan�

Zorg ervoor dat de hoeveelheid 
voedsel in de bewaarkan niet boven de 
markering aan de zijkant van de kan 
uitkomt�

De voeding in de bewaarkan 
is te kleverig�

Laat het apparaat 10 minuten afkoelen 
en ontdooi de voeding daarna weer�

De bewaarkan 
lekt tijdens het 
opwarmen/
ontdooien�

Het deksel zit niet goed op 
de bewaarkan�

Zorg ervoor dat het deksel goed op 
de bewaarkan zit voordat u deze in de 
kan plaatst om voeding op te warmen 
of te ontdooien�
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het water in het 
waterreservoir 
heeft een 
ongewone kleur 
wanneer u het uit 
het waterreservoir 
giet of wanneer 
het in de kan komt 
tijdens het stomen, 
of het water in 
het waterreservoir 
heeft een 
onaangename 
geur�

Voedseldeeltjes zijn 
tijdens het gebruik 
in het waterreservoir 
terechtgekomen�

Maak het waterreservoir schoon volgens de 
instructies in het hoofdstuk 'Schoonmaken 
en ontkalken'� Gebruik het apparaat precies 
volgens de instructies� Zorg ervoor dat er 
niet te veel water in het waterreservoir zit 
(max� 250 ml) en dat u niet te veel voedsel 
in de kan doet (vul de kan niet verder dan 
de bovenste rand van het plastic gedeelte 
van mesunit)� Stoom dezelfde ingrediënten 
niet langer dan 30 minuten en doe geen 
vloeistof in de kan om te stomen� Nadat u 
vloeistoffen in de kan hebt gedaan, mag u 
de kan nooit in de stoomstand zetten als 
het deksel van de kan aan de onderkant zit�

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

Er is kalkaanslag op deze 
onderdelen ontstaan�

Dit is normaal� Ontkalk het apparaat 
regelmatig� Maak het deksel van 
het waterreservoir, de kan, het 
deksel van de kan en de zeef 
schoon met een vochtige doek� 
Ontkalk het waterreservoir� Zie de 
sectie 'Ontkalken' in het hoofdstuk 
'Schoonmaken en ontkalken'�

De oppervlakken 
die in contact 
komen met 
voeding zijn 
verkleurd�

Voedingskleurstoffen 
kunnen onderdelen die in 
contact komen met voeding 
verkleuren�

Dit is normaal� Alle onderdelen kunnen 
nog steeds veilig worden gebruikt en 
zijn niet schadelijk voor de bereide 
voeding�

Het apparaat 
piept 5 keer en 
het stoomlampje 
knippert tijdens het 
stomen, opwarmen 
of ontdooien�

De kan staat niet goed 
vast of staat niet op het 
apparaat tijdens het stomen, 
opwarmen of ontdooien�

Draai de bedieningsknop naar de uit-
stand (OFF), controleer de hoeveelheid 
water in het waterreservoir, plaats de kan 
goed op het apparaat en kies opnieuw 
de bereidingstijd om het proces te 
herstarten�

De hoeveelheid water in het 
waterreservoir is niet genoeg 
voor de geselecteerde 
bereidingstijd�

Draai de bedieningsknop naar de 
uit-stand (OFF) en voeg de juiste 
hoeveelheid water toe�

Er bevindt zich te veel 
kalkaanslag in het 
waterreservoir�

Ontkalk het waterreservoir� Zie de 
sectie 'Ontkalken' in het hoofdstuk 
'Schoonmaken en ontkalken'�
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Er zitten 
voedselresten in de 
binnenste laag aan 
de onderkant van 
de kan�

Tijdens het schoonmaken 
komen er kleine 
voedseldeeltjes in de 
binnenste laag aan de 
onderkant van de kan�

Verwijder de kan van de hoofdunit� 
Verwijder het deksel en de mesunit van 
de kan�
Zet de kan ondersteboven, houd het 
kleine gaatje onder de kraan en spoel 
met water� Gebruik warm water voor 
een beter schoonmaakresultaat�
Houd het handvat van de kan vast en 
schud de kan ongeveer 15 seconden 
om het water met de verzamelde 
resten te mengen�
Giet het water uit het kleine gaatje�
Herhaal de bovenstaande stappen 
meerdere keren tot de resten zijn 
verwijderd�

Technische specificaties

 - Voltage/vermogen: zie het typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat
 - Maximale capaciteit van het waterreservoir: 250 ml
 - Maximale capaciteit van de kan: 1050 ml
 - Werkingstemperatuur: 10 °C tot 40 °C
 - Beveiliging: verwarmingssysteem met temperatuurregeling
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