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Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem 
den til eventuelt senere brug�

Fare
 - Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre 

væsker eller skylles under vandhanen�
Advarsel

 - Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer 
til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet�

 - Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve 
apparatet er beskadiget�

 - Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips,  
et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende 
kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

 - Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, 
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og 
viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og 
forstår de medfølgende risici�

 - Apparatet må ikke betjenes af børn� Hold apparatet og 
ledningen uden for børns rækkevidde�

 - Lad ikke børn lege med apparatet�
 - Rør ikke ved knivenhedens skæreægge, når apparatet er sat i 

stikkontakten og under rengøringen� Knivbladenes ægge er 
meget skarpe�

 - Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du tage apparatet ud af 
stikkontakten, før du prøver at fjerne de ingredienser, der 
blokerer knivenheden�

 - Apparatet bliver meget varmt under dampning og kan give 
forbrændinger, når det berøres� Løft kun blenderglasset vha� 
håndtaget�

 - Vær opmærksom på den varme damp, der kommer ud af 
dampkogeren under dampning, og når du fjerner låget�

 - Vær opmærksom på den varme damp, der kommer ud af 
vandtankens påfyldningsåbning, når du åbner låget�
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 - Når dampningsprocessen er færdig, kommer der fortsat varm 
damp ud af dampudtaget på motorenheden og damphullet i 
låget i et stykke tid� Vær forsigtig, når du løfter blenderglasset 
af motorenheden�

 - Hvis apparatet ikke bruges korrekt, kan der komme varm damp 
ud af påfyldningsåbningen. Se kapitlet “Fejlfinding” for at 
undgå eller løse problemet� 

 - Lad aldrig apparatet køre uden opsyn�
 - Skil ikke motoren ad til vedligeholdelse eller rengøring� 

Kontakt din Philips-forhandler for eftersyn/reparation�
Forsigtig

 - Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller 
tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da 
reklamationsretten i så fald bortfalder�

 - Stil ikke apparatet på eller i nærheden af ovn eller 
kogeapparat, der er i brug eller stadig er varme�

 - Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle, 
før det rengøres�

 - Brug aldrig blenderglasset eller en anden del af apparatet i en 
mikrobølgeovn, da metaldelene i blenderglassets håndtag og 
knivenheden ikke er egnet til dette�

 - Steriliser aldrig blenderglasset eller en anden del af apparatet i 
en sterilisator, da metaldelene i glassets håndtag og 
knivenheden ikke er egnet til dette�

 - Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug� Hvis det 
anvendes forkert eller til professionelle eller semi-
professionelle formål eller på en måde, der ikke er i 
overensstemmelse med brugsvejledningen, bortfalder 
garantien og dermed Philips’ ansvar for eventuelle skader�

 - Vær forsigtig, når du hælder varm væske i bægeret, da varm 
væske og damp kan sprøjte ud og forårsage skoldning�

 - Lad apparatet køle af i 10 minutter, inden du damper en ny 
portion ingredienser�

 - Apparatet er ikke beregnet til at hakke hårde ingredienser som 
f�eks� isterninger og sukkerknalder� 
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 - Apparatet må ikke blende i mere end 30 sekunder ad gangen� 
Hvis du ikke er færdig med at blende efter 30 sekunder, skal du 
slukke for apparatet og vente et par sekunder, inden du 
fortsætter� Hvis apparatet bliver overophedet, skal du lade det 
køle ned et par minutter, inden du fortsætter�

 - Stil apparatet på et stabilt, vandret og jævnt underlag� Sørg for, 
at der er tilstrækkelig luft omkring det, så du undgår at 
beskadige f�eks� skabe eller andre genstande, da apparatet 
afgiver varm damp under brug�

 - Brug ikke apparatet, hvis det er blevet tabt eller på nogen 
måde er beskadiget� Kontakt din Philips-forhandler for 
eftersyn/reparation�

 - For at undgå beskadigelse af apparatet må du aldrig komme 
vand, andre væsker eller blendet mad i glasset til dampning�

 - Brug aldrig dampningsfunktionen uden vand�
 - Sørg for ikke at overfylde vandtanken (maks� 200 ml)� Overskrid 

ikke den angivne maksimum-markering på målebægeret�
 - Når du damper ingredienser, skal du sørge for ikke 

at overfylde blenderglasset� Sørg for, at den 
øverste del af den grønne knivenhed ikke er 
dækket af mad�

 - Når du blender væsker, må du ikke overskride den 
angivne maksimum-markering på blenderglasset 
(450 ml)�

 - Kom ikke genstande i påfyldningsåbningen eller dampudtaget�
 - Fyld aldrig vand på vandtanken under dampningen, da det kan 

medføre, at varmt vand og damp kommer ud af apparatet�
 - Sørg altid for, at låget er kølet ned efter dampningen, inden du 

åbner det for at påfylde flere ingredienser til blendning, hvis 
dette er nødvendigt�

 - Tilslut aldrig apparatet til en ekstern kontaktenhed som f�eks� 
en timer, og tilslut aldrig til et kredsløb, som jævnligt slås til og 
fra� Dette forhindrer farlige situationer, der kunne opstå som 
følge af en utilsigtet nulstilling af overophedningssikringen�

 - Kontroller altid babymadens temperatur på din håndryg, inden 
du mader dit barn�
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 - Kontroller altid babymadens konsistens� Sørg for, at der ikke er 
klumper i maden�

 - Når dampningsprocessen (maks� 20 minutter) er færdig, bør du 
ikke dampe eller genopvarme babymaden igen�

 - Brug kun den medfølgende paletske til at fjerne mad fra 
blenderglasset�

 - Regelmæssig afkalkning forhindrer skader på apparatet�
 - Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, før du 

skifter tilbehør eller kommer i nærheden af dele, der bevæger 
sig under brug�

 - Vær forsigtig, når du håndterer de skarpe knive, tømmer 
blenderglasset og rengør apparatet�

 - Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis enheden efterlades 
uden opsyn�

 - Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn�
Sikkerhedssystem

Apparatet er udstyret med en indbygget sikkerhedslås� Apparatet virker kun, hvis alle dele 
er samlet korrekt på motorenheden� Hvis alle delene er samlet korrekt, åbnes den 
indbyggede sikkerhedslås�
Apparatet er også udstyret med overophedningsbeskyttelse� Overophedning kan opstå, 
hvis tidsrummet mellem to dampningsprocesser er for kort, hvis blendningsfunktionen 
bruges for længe, eller hvis der er for mange ingredienser i blenderglasset� Hvis 
overophedningsbeskyttelsen slår apparatet fra under brug, skal du indstille kontrolknappen 
til 0 og lade apparatet køle af i et par minutter� Derefter kan du bruge apparatet igen� 

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående 
eksponering for elektromagnetiske felter�

Introduktion

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! For at få fuldt udbytte af den support,  
Philips Avent tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome� 
Denne kombinerede dampkoger og blender er specielt velegnet til tilberedning af små 
portioner babymad� Den kombinerede dampkoger og blender hjælper alle forældre med at 
lave friske måltider til deres børn med en enkel dampnings- og blendningsfunktion 
kombineret i ét apparat�
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Generel beskrivelse

1 Låg med damphul 8 Motorenhed
2 Si 9 Dampindikator
3 Knivenhed 10 Kontrolknap

4 Blenderglas med holder til 
knivenhed 11 Ventil

5 Påfyldningsåbning på vandtank 12 Spatel
6 Dampudtag på motorenheden 13 Målebæger

7 Låseområde til håndtag 14 Bunden af apparatet med 
netledning
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Vær opmærksom på følgende

• Kontroller babymadens temperatur på 
din håndryg, inden du mader dit barn�

• Overskrid ikke den angivne 
maksimum-markering på 
blenderglasset (450 ml).

• Fyld vandtanken med 200 ml 
destilleret vand�

• Hak ikke hårde ingredienser som f�eks� 
isterninger og sukkerknalder�

• Sæt knivenheden fast på 
knivenhedsholderen i blenderglasset, 
før du kommer mad i blenderglasset, 
når du skal dampe eller blende�

• Placer altid sien i blenderglassets låg 
("klik")�

＞30s

• Lad ikke apparatet blende i mere end 
30 sekunder ad gangen�

• Afkalk apparatet hver 4� uge� 
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Før apparatet tages i brug

 1  Fjern al emballage fra apparatet� 
 2  Rengør alle dele undtagen motorenheden (Se afsnittet “Rengøring og 

vedligeholdelse”)�

Sådan bruges apparatet

Sørg altid for, at låget er kølet ned efter dampningen, inden du fjerner det for at 
påfylde flere ingredienser til blendning, hvis dette er nødvendigt. Overskrid ikke den 
angivne maksimum-markering på blenderglasset�
Tøm vandtanken, før du fylder den igen for at starte en ny dampningsproces�
Sørg altid for, at den grønne knivenheds øverste kant ikke er dækket af mad, når du 
starter dampningen� 
Dette apparat er beregnet til at dampe friske faste ingredienser og derefter blende dem til 
babymad� Se opskriftshæftet for at få eksempler� Normalt vil man først dampe 
ingredienserne og derefter blende dem� Du kan imidlertid også bruge apparatet til kun at 
dampe eller blende med� Hvis du kun bruger apparatet til blendning, kan du springe 
afsnittene “Påfyldning af vandtanken” og “Dampning” over og nøjes med at følge 
instruktionerne i afsnittet “Blendning”. Efter blendning må du aldrig dampe mad, der 
allerede er blendet� Damp aldrig den samme portion ingredienser i længere tid end 20 
minutter eller mere end én gang�
Dette apparat er IKKE beregnet til:

 – Optøning af mad
 – Dampning af frossen mad
 – Dampning af mad, der allerede er blendet
 – Dampning af de samme ingredienser i mere end 20 minutter
 – Tilberedning af ris og pasta
 – Blendning af ingredienser først og derefter dampning af dem
 – Opvarmning af væsker, f�eks� supper eller vand
 – At holde mad varm i flere timer
 – Genopvarmning af mad

Påfyldning af vandtanken
 1  Fyld vand i målebægeret op til det ønskede niveau�

Målebægeret viser millimeter og den tilsvarende dampningstid i minutter� Se det separate 
opskriftshæfte for at få oplysninger om de anbefalede mængder til opskrifterne� 
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 2  Hæld vand i påfyldningsåbningen og luk låget�

Bemærk: Kom aldrig andet end vand i vandtanken.

Dampning
Hvis bestemte grøntsager og frugter dampes nænsomt, er de perfekte til børn, som 
begynder at spise fast føde� Dampning er den sundeste måde at tilberede mad på, fordi 
maden bevarer mange vitaminer og andre sunde næringsstoffer. 
Bemærk: Du kan finde opskrifter og tilberedningstider i det separate opskriftshæfte.  
Bemærk sammenhængen mellem opskrifterne og barnets alder.
Bemærk: Damp ikke frosne ingredienser, da apparatet ikke opvarme frossen mad til den 
temperatur, der kræves til dampning. Optø altid faste ingredienser, før du damper dem 
i apparatet. Ryst overskydende vand af optøede ingredienser, før du kommer dem i 
blenderglasset.
 1  Sæt knivenheden fast på knivenhedsholderen i blenderglasset�

 2  Skær faste ingredienser i små stykker (terninger på 2-3 cm), inden du putter dem i 
blenderglasset� 

Bemærk: Undlad at blende store mængder faste ingredienser på én gang. Blend i stedet 
denne type ingredienser i små portioner ad gangen.
 3  Kom ingredienserne op i blenderglasset�

Bemærk: Overskrid ikke den grønne knivenheds øverste kant.
Bemærk: For at undgå beskadigelse af apparatet må du aldrig komme vand eller andre 
væsker i blenderglasset for at dampe dem.
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 4  Sæt ventilen i låget�

Bemærk: Sørg for, at ventilen sidder ordentligt fast. 
 5  Placer sien i blenderglassets låg (“klik”)�

 6  Sæt låget på blenderglasset, og drej det med uret for at fastgøre det� De små 
cirkler rundt om låget skal passe med rillerne på blenderglasset� Sørg for, at den 
store tap på låget er placeret nøjagtig over blenderglassets håndtag�

 7  Placer blenderglasset på hovedet på motorenheden, dvs� med låget nedad� Sørg 
for, at håndtaget er på højre side, og at det sidder ordentligt fast�

Bemærk: Apparatet starter ikke dampningen, hvis blenderglasset og håndtaget ikke er i 
den korrekte position.
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 8  Drej kontrolknappen til dampningsindstillingen�
 » Dampindikatoren lyser orange for at vise, at apparatet er i gang med dampningen�

Varm damp eller varmt vand kan brænde dine fingre. Rør aldrig varme dele eller 
damp, og lad aldrig børn røre, da det kan forårsage skoldning�

 » Dampningstiden afhænger af den mængde vand, du har kommet i vandtanken� Se 
tabellen i kapitlet “Ingredienser og dampningstider” og opskriftshæftet�

 » Når dampningsprocessen er afsluttet, afgiver apparatet en summende lyd, og 
dampindikatoren slukkes�

 9  Indstil kontrolknappen til off-positionen. Vent i 2 minutter, indtil der ikke kommer 
mere damp ud af dampudtaget, for at undgå at blive skoldet af varm damp� 

Bemærk: Hvis du vil dampe en ny portion ingredienser, skal du lade apparatet køle ned i 
10 minutter, før du starter dampningen igen.
 10  Hvis du vil fortsætte med at blende den dampede mad, skal du følge 

instruktionerne i afsnittet “Blendning efter dampning” nedenfor�
 11  Under normale forhold er der ikke noget vand tilbage i vandtanken efter 

dampning. I visse tilfælde (f.eks. hvis der er kalkaflejringer i vandtanken, hvis 
dampningsprocessen afbrydes eller ved utilsigtet brug), kan der være lidt vand 
tilbage i vandtanken� I så fald skal du tømme vandtanken helt efter brug for at 
undgå bakterievækst� Hvis du vil afkalke vandtanken, skal du se kapitlet 
“Rengøring og vedligeholdelse”�
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Blendning efter dampning
 1  Tag fat i blenderglassets håndtag, og løft glasset af motorenheden� Vend 

blenderglasset, og ryst det, så maden falder ned på knivenheden�

Rør kun blenderglassets håndtag� Låget, bunden og blenderglassets udvendige 
overflade er varme.

 2  Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne låget og tilføje yderlige ingredienser til 
blendning (f�eks� vand eller olie)�

Kontrollér altid, at blenderglassets låg og låget til vandtanken er kølet ned efter 
dampningen, inden du åbner dem for at påfylde flere ingredienser eller for at fjerne 
det resterende vand fra vandtanken�
Når du har kommet væsker i blenderglasset, må du aldrig sætte glasset i 
dampningspositionen�
 3  Placer blenderglasset opretstående på motorenheden med låget opad� Sørg for, at 

håndtaget er på højre side, og at det er placeret mellem låseområdets to riller�
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 4  Drej kontrolknappen til blendningsindstillingen� Hold knappen i denne position, 
indtil maden er blendet�

Der er en 30 sekunders timer til blendefunktionen som beskyttelse mod 
overophedning� Hvis du ikke er færdig med at blende efter 30 sekunder, slukker 
apparatet og bipper to gange som meddelelse� Når apparatet er kølet ned i 
30 sekunder, bipper apparatet én gang, og du kan begynde at blende igen. 
Bemærk: Hvis ingredienserne sidder fast på indersiden af blenderglasset, skal du slukke 
for apparatet og fjerne dem med spatelen eller hælde lidt væske i. 
Bemærk: Sørg for, at den blendede babymad har den rigtige konsistens (f.eks. ingen 
klumper), inden du serverer den.
Bemærk: Hvis babymaden stadig er for fast, skal du komme væske i (f.eks. vand), indtil 
den er blød og jævn.
 5  Når du er færdig med at blende, skal du blot slippe kontrolknappen�

 » Knappen vender automatisk tilbage til off-positionen.
 6  Tag stikket ud af stikkontakten�
 7  Fjern kniven� Vær forsigtig, når du fjerner kniven, eftersom den kan være varm� Tag 

den blendede mad ud af blenderglasset� Brug om nødvendigt den medfølgende 
spatel�

Sørg for, at babymaden har en temperatur, der er sikker for dit barn�
 8  Under normale forhold er der ikke noget vand tilbage i vandtanken efter 

dampning. I visse tilfælde (f.eks. hvis der er kalkaflejringer i vandtanken, hvis 
dampningsprocessen afbrydes eller ved utilsigtet brug), kan der være lidt vand 
tilbage i vandtanken� I så fald skal du tømme vandtanken helt efter brug for at 
undgå bakterievækst� Hvis du vil afkalke vandtanken, skal du se kapitlet 
“Rengøring og vedligeholdelse”�
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Blendning uden dampning
Dette apparat er beregnet til:

 – purering af dampede og kogte ingredienser til babymad
 – blendning af væske og frugt til drikke til barnet

Apparatet er ikke beregnet til at hakke hårde ingredienser som f�eks� isterninger og 
sukkerknalder� 
Når du har kommet væsker i blenderglasset, må du aldrig sætte glasset i 
dampningspositionen�
Bemærk: Når du blender væske, skal du sørge for, at du ikke fylder blenderglasset mere 
end til maksimum-markeringen.
Bemærk: Damp aldrig babymad, efter at du har blendet den.
 1  Sæt knivenheden fast på knivenhedsholderen i blenderglasset�

 2  Skær faste ingredienser i små stykker (terninger på 2-3 cm), inden du putter dem i 
blenderglasset� 

Tip: Undlad at blende store mængder faste ingredienser på én gang. Blend i stedet 
denne type ingredienser i små portioner ad gangen. 
 3  Kom ingredienserne op i blenderglasset� 

Bemærk: Overskrid ikke den grønne knivenheds øverste kant. 
 4  Sæt ventilen i låget�

Bemærk: Sørg for, at ventilen sidder ordentligt fast. 
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 5  Placer sien i blenderglassets låg (“klik”)�

 6  Sæt låget på blenderglasset, og drej det med uret for at fastgøre det� De små 
cirkler rundt om låget skal passe med rillerne på blenderglasset� Sørg for, at den 
store tap på låget er placeret nøjagtig over blenderglassets håndtag� 

 7  Placer blenderglasset opretstående på motorenheden med låget opad� Sørg for, at 
håndtaget er på højre side, og at det er placeret mellem låseområdets to riller�

 8  Drej kontrolknappen til blendeindstillingen� Lad knappen blive i denne indstilling, 
indtil maden er blendet tilstrækkeligt�

Der er en 30 sekunders timer til blendefunktionen som beskyttelse mod 
overophedning� Hvis du ikke er færdig med at blende efter 30 sekunder, slukker 
apparatet og bipper to gange som meddelelse� Når apparatet er kølet ned i 
30 sekunder, bipper apparatet én gang, og du kan begynde at blende igen. 
Bemærk: Hvis ingredienserne sidder fast på indersiden af blenderglasset, skal du slukke 
for apparatet og fjerne dem med spatelen eller hælde lidt væske i. Overskrid ikke 
maksimum-markeringen på blenderglasset.
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Bemærk: Sørg for, at den blendede babymad har den rigtige konsistens (f.eks. ingen 
klumper), inden du serverer den.
Bemærk: Hvis babymaden stadig er for fast, skal du komme væske i (f.eks. vand), indtil 
den er blød og jævn. Overskrid ikke maksimum-markeringen på blenderglasset.
Bemærk: Damp aldrig babymad, efter at du har blendet den.
 9  Når du er færdig med at blende, skal du blot slippe kontrolknappen� 

 » Knappen vender automatisk tilbage til off-positionen.
 10  Tag stikket ud af stikkontakten�
 11  Fjern kniven� Vær forsigtig, når du fjerner kniven, eftersom den kan være varm� Tag 

den blendede mad ud af blenderglasset� Brug om nødvendigt den medfølgende 
spatel�

Sørg for, at babymaden har en temperatur, der er sikker for dit barn�

Ingredienser og dampningstider

Madvare Ingredienser Anslået dampningstid*
Frugt Æble 5 min�

Appelsiner 10 min�
Fersken 10 min�
Pære 5 min�
Ananas 15 min�
Blomme 10 min�

Grøntsager Asparges 10 min�
Broccoli 20 min�
Gulerod 15 min�
Blomkål 15 min�
Selleri 15 min�
Courgette 15 min�
Fennikel 15 min�
Grønne bønner 20 min�
Porre 15 min�
Løg 15 min�
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Madvare Ingredienser Anslået dampningstid*
Ærter 20 min�
Peberfrugt 15 min�
Kartoffel 20 min�
Græskar 15 min�
Spinat 15 min�
Kålroe 15 min�
Sød kartoffel 15 min�
Tomat 15 min�

Kød Kylling, oksekød, lam, svin 
osv�

20 min�

Fisk Laks, søtunge, torsk, ørred 
osv�

15 min�

* Al mad skal skæres i små terninger, der ikke er større end 2-3 cm�
Bemærk: Målebægeret viser millimeter og den tilsvarende dampningstid i minutter  
(50 ml = 5 min�, 100 ml = 10 min�, 150 ml = 15 min�, 200 ml = 20 min�)� 

Rengøring og vedligeholdelse

Rengør altid apparatet efter brug�
Kom aldrig motorenheden ned i vand�
Anvend aldrig blegemiddel eller kemisk steriliseringsvæske/kemiske tabletter i 
apparatet�
Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom benzin, acetone eller 
sprit til rengøring af apparatet� 
 1  Tag stikket ud af stikkontakten, og fjern blenderglasset fra motorenheden�
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 2  Fjern låget fra blenderglasset, og vend låget med bunden i vejret�

 3  Fjern sien og ventilen fra låget� 

 4  Rengør ventilen i varmt vand med lidt opvaskemiddel, og skyl den under 
vandhanen�

 5  Fjern knivenheden fra blenderglasset�

 6  Rengør knivenheden grundigt under hanen umiddelbart efter brug� Sørg for, at du 
også renser indersiden af knivenhedens rør�

Håndter knivenheden meget forsigtigt� Knivbladenes ægge er meget skarpe�
Bemærk: Hvis du vil rengøre knivenheden grundigere, kan du også komme den i 
opvaskemaskinen, efter du har renset den.
 7  Vask de andre dele, der har været i kontakt med fødevarerne, med varmt vand 

tilsat lidt opvaskemiddel umiddelbart efter brug�
Bemærk: Alle dele undtagen motorenheden kan vaskes i opvaskemaskine.
 8  Rengør motorenheden med en fugtig klud, hvis det er nødvendigt�



- 20 -

 9  Kontroller, om der er kommet madpartikler i vandtanken� Du kan gøre dette ved at 
se ind i påfyldningsåbningen for at se, om der sidder madpartikler i den, eller ved 
kontrollere, om vandet har en usædvanlig farve, samt om vandtanken afgiver en 
ubehagelig eller brændt lugt� Hvis dette er tilfældet, skal du rengøre vandtanken 
(se afsnittet “Rengøring af vandtanken”i dette kapitel)� 

 10  Lad låget til påfyldningsåbningen stå åbent for at forhindre bakterievækst�

Afkalkning af vandtanken
Hvis der kommer madpartikler i vandtanken, kan de blive brændt fast på vandtankens 
varmelegeme under de næste dampningsprocesser� Disse partikler kan ikke fjernes blot ved 
at skylle vandtanken�
Desuden skal du afkalke apparatet hver fjerde uge for at sikre, at det fortsætter med at 
fungere 100 % effektivt. Reducer tilkalkningen ved at anvende kogt eller filtreret vand i 
apparatet�
Hvis du vil fjerne madpartikler i vandtanken og afkalke apparatet, skal du følge 
afkalkningsinstruktionerne nedenfor� 
 1  Kontroller, at apparatet er slukket�
 2  Tilsæt 50 ml hvid eddike (8 % eddikesyre) til 150 ml vand�
Bemærk: Du kan også bruge afkalkningsmiddel, der er baseret på citronsyre. Brug ikke 
andre former for afkalkningsmiddel.
 3  Fyld vandtanken med opløsningen af eddike (eller citronsyre) og vand�
 4  Luk låget til påfyldningsåbningen� 
 5  Sæt det tomme blenderglas (uden mad i) fuldt samlet med knivenhed og låg på 

motorenheden i dampningsposition (dvs� med låget pegende nedad)� 
 6  Drej kontrolknappen til dampningsindstillingen� 

 » Dampindikatoren lyser orange for at vise, at apparatet er i gang med dampningen�
 7  Sluk apparatet efter 5-6 minutters dampning, og tag stikket ud� 
 8  Hæld den brugte opløsning af hvid eddike (8 % eddikesyre) og vand ud af tanken�

 9  Skyl vandtanken og blenderglasset grundigt flere gange med frisk vand. 
 10  Fyld tanken med 200 ml vand, og lad apparatet udføre en dampningsproces på 

20 minutter med tomt blenderglas, inden du bruger apparatet til mad igen. 
 11  Lad låget til påfyldningsåbningen stå åbent for at forhindre bakterievækst�
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Genbrug

 – Dette symbol betyder, at elektriske produkter ikke må bortskaffes sammen 
med almindeligt husholdningsaffald.

 – Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter�

Opbevaring

 1  Tøm vandtanken inden opbevaring af apparatet�

 2  Sørg for, at alle dele er rene og tørre, inden apparatet stilles væk (se afsnittet 
“Rengøring og vedligeholdelse”)�

 3  Opbevar apparatet med knivenheden i blenderglasset for at undgå beskadigelse�
 4  Sæt ikke låget på blenderglasset, og lad låget til påfyldningsåbningen stå åbent 

for at undgå bakterievækst�

Støtte

For produktsupport, såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge 
www.philips.com/support�

Tekniske specifikationer

 – Volt/watt: Se identifikationspladen i bunden af maskinen.
 – Vandtankens maksimale kapacitet: 200 ml.
 – Blenderglassets maksimale kapacitet, væske: 450 ml.
 – Beskyttelse: temperaturkontrolleret opvarmningssystem og sikkerhedslås.
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Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af 
apparatet� Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/
support for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter� 

Problem Mulig årsag Løsning
Apparatet fungerer 
ikke�

Apparatet er 
udstyret med en 
sikkerhedslås� Hvis 
delene ikke er 
monteret korrekt 
på motorenheden, 
fungerer 
apparatet ikke�

Saml alle dele korrekt� Se afsnittet “Sådan 
bruges apparatet”.

Dampindikatoren 
tænder ikke�

Apparatet er ikke 
tilsluttet lysnettet�

Sæt stikket i stikkontakten�

Blenderglasset er 
ikke placeret 
korrekt på 
motorenheden�

Placer blenderglasset korrekt på 
motorenheden�

Du ønsker at 
starte en 
dampningsproces 
umiddelbart efter 
at have afsluttet 
en�

Sluk for apparatet, og lad det køle ned et 
par minutter, inden du starter anden 
dampningsproces�

Ingredienserne bliver 
ikke helt varme�

Stykkerne i 
blenderglasset er 
for store, der er 
for meget mad i 
glasset, eller du 
har ikke dampet 
maden længe 
nok�

Skær maden i mindre stykker (2-3 cm), kom 
mindre mad i blenderglasset, eller vælg en 
længere dampningstid (maks� 20 
minutter)� Se opskriftshæftet og/eller 
tabellen i kapitlet “Ingredienser og 
dampningstider” for at være sikker på, at du 
vælger den korrekte dampningstid til de 
ingredienser, du vil dampe, eller den opskrift, 
du vil tilberede�

Apparatet damper 
ikke�

Du har ikke 
kommet vand i 
apparatet�

Sluk for apparatet, og put den rigtige 
mængde vand i apparatet�



- 23 -

Problem Mulig årsag Løsning
Du har ikke sat 
blenderglasset på 
motorenheden i 
den korrekte 
position�

Sæt blenderglasset på apparatet i den 
korrekte position (se afsnittet “Dampning” 
i kapitlet “Sådan bruges apparatet”.

Dampningen tager for 
lang tid, eller 
dampningsfunktionen 
fungerer overhovedet 
ikke�

Der er for meget 
kalk i vandtanken�

Afkalk vandtanken� Se i afsnittet 
“Rengøring og vedligeholdelse” under 
“Afkalkning”.

Der kommer damp ud 
af 
påfyldningsåbningen�

Låget til 
dampindtaget er 
ikke lukket 
ordentligt�

Luk låget til påfyldningsåbningen (“klik”).

Dampudtaget på 
motorenheden er 
blokeret af mad 
eller kalk�

Rengør dampudtaget med en spids 
genstand uden at ødelægge lukningen, og 
følg afkalkningsinstruktionerne for 
fremtiden� Se afsnittet “Rengøring og 
vedligeholdelse” under “Afkalkning”.

Lågets damphul 
er blokeret�

Fjern ventilen, og rengør damphullet i 
låget ordentligt�

Dampindikatoren 
tændes igen, når 
dampningsprocessen 
er færdig. Efter et 
stykke tid summer 
apparatet igen�

Du har ved et 
uheld ladet 
blenderglasset stå 
på basisenheden i 
mere end 10 
minutter uden at 
slukke for 
apparatet�

Sluk for apparatet inden for 10 minutter, 
efter dampningsprocessen er færdig, og 
blend derefter maden, eller fjern den fra 
blenderglasset�

Kniv- eller motorenhed 
er blokeret�

Der er for meget 
mad i 
blenderglasset�

Sluk for apparatet, og tilbered en mindre 
portion� Fyld ikke blenderglasset mere end 
til den grønne knivenheds øverste kant�

Motorenheden afgiver 
en ubehagelig lugt 
under de første par 
ganges brug�

Dette er normalt� Hvis apparatet fortsat afgiver denne lugt 
efter et par ganges brug, skal mængden, 
der tilberedes, og tilberedningstiden 
kontrolleres� Se kapitlet “Ingredienser og 
dampningstider”.
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Problem Mulig årsag Løsning
Apparatet bliver ved 
med at afgive en 
ubehagelig lugt, efter 
at jeg har brugt det et 
par gange�

Du har puttet for 
meget mad i 
blenderglasset, 
eller du har ladet 
apparatet blende 
for længe�

Tilbered mindre mængder, og lad ikke 
apparatet blende i mere end 30 sekunder 
ad gangen�

Apparatet larmer 
kraftigt, afgiver en 
ubehagelig lugt, er 
varmt at røre ved, 
udsender røg osv�

Der er for meget 
mad i 
blenderglasset�

Sluk for apparatet, og tilbered en mindre 
portion�

Du lader 
apparatet køre for 
længe uden 
pause�

Lad ikke apparatet blende i mere end  
30 sekunder ad gangen�

Blenderglassets låg er 
utæt�

Låget er ikke sat 
korrekt på 
blenderglasset�

Sæt låget korrekt på blenderglasset� Se 
afsnittet “Sådan bruges apparatet”.

Der er for meget 
mad i 
blenderglasset�

Sluk for apparatet, og tilbered en mindre 
portion�

Der er hvide pletter på 
påfyldningsåbningen 
og/eller på 
blenderglasset, sien og 
låget�

Der er aflejret kalk 
på disse dele�

Dette er normalt� Fjern kalken jævnligt�  
Se afsnittet “Afkalkning” i kapitlet 
“Rengøring og vedligeholdelse”.

Apparatet larmer 
meget, når det blender�

Sien er ikke sat på 
blenderglassets 
låg�

Sørg for, at sien er sat på blenderglassets 
låg�

Vandet i vandtanken 
har en usædvanlig 
farve, når du hælder 
det ud at vandtanken, 
eller når det kommer 
ind i blenderglasset, 
eller vandet i 
vandtanken har en 
ubehagelig lugt�

Der er kommet 
madpartikler i 
vandtanken 
under brug�

Rengør vandtanken efter instruktionerne i 
afsnittet “Rengøring af vandtanken” i kapitlet 
“Rengøring og vedligeholdelse”. Brug 
apparatet i overensstemmelse med 
instruktionerne� Sørg for ikke at overfylde 
vandtanken med vand (maks. 200 ml) og ikke 
at overfylde blenderglasset med mad (fyld 
ikke blenderglasset mere end til den grønne 
knivenheds øverste kant)� Damp ikke de 
samme ingredienser i mere end 20 minutter, 
og kom ikke vand til dampning direkte i 
blenderglasset� Sørg også for, at ventilen er 
fastgjort i låget�
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Problem Mulig årsag Løsning
Der kommer lugt af 
grillet eller brændt 
mad fra vandtanken

Der er kommet 
madpartikler i 
vandtanken 
under brug, og de 
har brændt sig 
fast på 
varmelegemet�

Rengør vandtanken efter instruktionerne i 
afsnittet “Rengøring af vandtanken” i kapitlet 
“Rengøring og vedligeholdelse”. Brug 
apparatet i overensstemmelse med 
instruktionerne� Sørg for ikke at overfylde 
vandtanken med vand (maks. 200 ml) og ikke 
at overfylde blenderglasset med mad (fyld 
ikke blenderglasset mere end til den grønne 
knivenheds øverste kant)� Damp ikke de 
samme ingredienser i mere end 20 minutter, 
og kom ikke vand til dampning direkte i 
blenderglasset� Sørg også for, at ventilen er 
fastgjort i låget�

Der er mørke pletter i 
babymaden eller 
vandet i blenderglasset 
har en usædvanlig 
farve�

Der er kommet 
madpartikler i 
vandtanken 
under brug, og de 
har brændt sig 
fast på 
varmelegemet� 
Dette medfører, 
at rester af disse 
madpartikler 
kommer i 
blenderglasset 
under dampning�

Rengør vandtanken efter instruktionerne i 
afsnittet “Rengøring af vandtanken” i kapitlet 
“Rengøring og vedligeholdelse”. Brug 
apparatet i overensstemmelse med 
instruktionerne� Sørg for ikke at overfylde 
vandtanken med vand (maks. 200 ml) og ikke 
at overfylde blenderglasset med mad (fyld 
ikke blenderglasset mere end til den grønne 
knivenheds øverste kant)� Damp ikke de 
samme ingredienser i mere end 20 minutter, 
og kom ikke vand til dampning direkte i 
blenderglasset� Sørg også for, at ventilen er 
fastgjort i låget�
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