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Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Vaara
- Älä koskaan upota päälaitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä huuhtele sitä juoksevalla vedellä.
Varoitus
- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa
paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen
pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on
vaurioitunut. Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata
se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu
laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön
edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat.
- Lasten ei pidä leikkiä laitteella (ei myöskään sen lisävarusteilla).
- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite (myös lisävarusteet)
ja sen johto poissa lasten ulottuvilta.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta.
- Älä koske teriin etenkään laitteen ollessa kytketty
verkkovirtaan. Terät ovat hyvin teräviä.
- Ole varovainen, kun käsittelet teriä, tyhjennät kannun ja
puhdistat laitteen.
- Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta ennen
kuin irrotat kiinni juuttuneet ainekset.
- Laite kuumenee höyrytyksen aikana tai pian sen jälkeen
(etenkin -symbolilla merkityt pinnat) ja voi aiheuttaa
koskettaessa palovamman. Nosta kannu aina kahvasta.
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Kannusta tulee kuumaa höyryä höyrytyksen aikana ja kantta
irrotettaessa.
Varo kuumaa höyryä, jota tulee vesisäiliöstä kantta avattaessa.
Vesisäiliön kannen ja kannun höyryaukoista tulee kuumaa
höyryä vielä jonkin aikaa höyryttämisen jälkeenkin. Ole
varovainen nostaessasi kannua pois päälaitteesta.
Jos laitetta käytetään väärin, kuumaa höyryä voi päästä ulos
vesisäiliön kannen reunasta. Katso ohjeet tämän ongelman
välttämiseen tai ratkaisemiseen kohdasta Vianmääritys.
Ole erityisen varovainen, kun kaadat kuumaa nestettä
kannuun, jotta neste ei pääse läikkymään.
Jos uudelleenlämmität tai sulatat aiemmin soseutettua ruokaa
laitteella, tee se aina säilytysastian avulla.
Älä hienonna laitteella kovia tai tahmeita ruoka-aineita.
Älä koskaan käytä laitteessa valkaisuaineita tai kemiallisia
sterilointiliuoksia/-tabletteja.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen naarmuttavia tai syövyttäviä
puhdistusaineita tai -välineitä (kuten bensiiniä, asetonia tai
alkoholia).
Anna laitteen jäähtyä höyrytyksen jälkeen 10 minuutin ajan,
ennen kuin käynnistät uuden höyrytystoiminnon.
Älä soseuta laitteella kerralla kauemmin kuin 30 sekuntia.
Jos sekoitus ei ole valmis 30 sekunnin kuluttua, irrota
painikkeesta ja odota muutaman sekunnin ajan, ennen kuin
jatkat soseuttamista. Jos päälaite kuumenee, anna sen jäähtyä
muutaman minuutin ajan, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Välttääksesi laitteen vahingoittumisen älä koskaan laita vettä
tai muuta nestettä höyrytyskannuun.
Irrota säilytysastian kansi, ennen kuin lämmität ruokaa astiassa
mikroaaltouunissa.

-4-

Varoitus
- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia,
takuu ei ole voimassa.
- Älä aseta laitetta kuumalle liedelle tai sen lähelle.
- Katkaise aina laitteen virta ja irrota laitteen virtajohto
pistorasiasta, kun aiot jättää laitteen ilman valvontaa, sekä
ennen lisäosien kokoamista, purkamista tai vaihtamista tai
liikkuvien osien puhdistamista tai käsittelyä.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen
puhdistamista.
- Käännä valitsin OFF-asentoon aina höyryttämisen,
uudelleenlämmittämisen tai sulattamisen jälkeen.
- Älä koskaan käytä kannua tai laitteen muita osia (paitsi
säilytysastioita) mikroaaltouunissa. Kannun kahvan ja
teräyksikön metalliosat eivät sovellu mikroaaltouuniin.
- Älä koskaan steriloi kannua tai laitteen muita osia (paitsi
säilytysastioita) sterilointilaitteessa tai mikroaaltouunissa.
Kannun kahvan ja teräyksikön metalliosat eivät sovellu
sterilointilaitteeseen ja mikroaaltouuniin.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-)ammatillisessa
tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti,
takuu mitätöityy, eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista.
- Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle. Laite
tuottaa kuumaa höyryä käytettäessä. Varmista, että laitteen
ympärillä on tarpeeksi tilaa, jotta sen tuottama kuuma höyry ei
vahingoita esim. kaappeja tai muita esineitä.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut lattialle tai vaurioitunut
muutoin. Vie laite Philipsin huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
- Älä käytä höyrytystoimintoa, jos vesisäiliössä ei ole vettä.
- Varmista, että säiliön vesimäärä ei ylitä kylkeen merkittyä
enimmäistasoa (MAX).
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Varmista, että vesisäiliön kansi on tiiviisti paikallaan, ennen
kuin asetat kannun päälaitteeseen.
MAX.
Kun höyrytät aineksia, älä täytä kannua liian
täyteen. Varmista, että ruoka ei peitä teräyksikön
muovista yläreunaa.
Kun käytät soseuttaessasi nesteitä, älä ylitä
MAX.
kannuun merkittyä MAX-enimmäistasoa
(720 ml).
Älä nosta tai siirrä laitetta käytön aikana.
Älä aseta mitään esineitä vesisäiliön kannen
höyrynpoistoaukkoon tai kannun kannen höyryntuloaukkoon.
Älä lisää vesisäiliöön vettä höyrytyksen aikana. Laitteesta voi
roiskua kuumaa vettä ja höyryä.
Varmista aina, että kansi on jäähtynyt höyrytyksen jälkeen,
ennen kuin avaat sen ja lisäät aineksia soseutettavaksi.
Älä liitä laitetta aikakytkimeen tai vastaavaan kytkimeen tai
piiriin, jonka virta katkaistaan ja kytketään säännöllisesti.
Tarkista aina ruoan lämpötila kämmenselälläsi, ennen kuin alat
syöttää lasta.
Tarkista ruoan koostumus, ennen kuin alat syöttää lasta. Löydät
lisätietoa eri ikäisille lapsille sopivasta ruoan koostumuksesta
laitteen mukana toimitetuista vieroitusvinkeistä. Voit myös
kysyä lisää neuvolasta tai lääkäriltä.
Kun otat ruokaa kannusta, käytä ainoastaan laitteen mukana
toimitettua lastaa.
Säännöllinen kalkinpoisto estää laitetta vahingoittumasta.
Laitteen mukana toimitettavaa säilytysastiaa ei saa käyttää
välineenä lapsen syöttämiseen. Älä syötä lasta suoraan
säilytysastiasta.
Ennen kuin otat säilytysastian käyttöön, puhdista se
huolellisesti ja steriloi se Philips Avent -sterilointilaitteella
tai keittämällä sitä kiehuvassa vedessä viiden minuutin
ajan. Steriloinnilla varmistetaan hyvä hygienia. Jos steriloit
säilytysastian keittämällä, varmista, että kattilassa on riittävästi
vettä. Älä pidä astiaa kattilassa liian kauan, jotta kuumuus ei
pääse pehmentämään ja pilaamaan sitä.
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Täytä säilytysastia ruoalla korkeintaan astian laitaan merkittyyn
maksimitasoon saakka. Muuten astia saattaa vuotaa yli.
Kun uudelleenlämmität tai sulatat ruokaa, varmista, että
säilytysastian kansi on tiiviisti paikallaan, ennen kuin laitat
astian kannuun. Muuten astia saattaa vuotaa, kun otat sen
pois kannusta.
Jos lämmität ruokaa säilytysastiassa mikroaaltouunissa,
ruoka voi kuumentua epätasaisesti. Mikroaaltouunissa
lämmittäminen saattaa vaikuttaa ruoan ravintoarvoihin.
Sekoita lämmittämäsi ruoka huolellisesti, jotta lämpö jakautuu
tasaisesti. Tarkista ruoan lämpötila aina ennen kuin alat
syöttää lasta.
Jos lämmität tai sulatat säilytysastiassa olevaa ruokaa
mikroaaltouunissa, älä valitse uunin grillitoimintoa. Jos
olet juuri lopettanut grillitoiminnon käytön, odota, kunnes
mikroaaltouuni on jäähtynyt, ennen kuin laitat säilytysastiat
uuniin. Lämpö saattaa vaurioittaa säilytysastioita.

Turvajärjestelmät
Tämä laite on varustettu sisäänrakennetulla turvakytkimellä. Laite toimii vain, jos osat on
koottu oikein. Kun osat ovat asianmukaisesti paikoillaan, sisäänrakennettu turvakytkin sallii
käynnistämisen.

Laite on varustettu myös ylikuumenemissuojalla. Ylikuumeneminen on mahdollista, jos
tauko kahden höyrytyksen välillä on liian lyhyt. Jos ylikuumenemissuoja sammuttaa laitteen
höyrytyksen aikana, aseta valitsin OFF-asentoon ja anna laitteen jäähtyä muutaman
minuutin ajan. Tämän jälkeen voit alkaa taas käyttää laitetta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja
säännöksiä.

Johdanto
Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philips Avent -käyttäjäksi! Käytä
hyväksesi Philips Avent -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.
4-in-1-vauvanruokakoneen avulla terveellisen vauvanruoan valmistaminen sujuu
vanhemmilta helposti, koska höyrytys- ja soseutustoiminnot ovat samassa laitteessa. Voit
käyttää konetta myös vauvanruoan sulattamiseen ja lämmittämiseen.
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Tuotteen yleiskuva
A

Kannen läppä

K

Vesimäärän merkinnät

B
C

Kannun kannen liitin

L

Vesimäärän MAX-merkintä

Kannun kansi

M

Vesisäiliö (ei irrotettava)

D

Tiiviste

N

Boileri

E

Lukitusnasta

O

Päälaite

F

Siivilä

P

Valitsin

G

Teräyksikkö

Q

Soseutuspainike

H

Teräyksikköteline

R

Virtajohto

I

Kulho

S

Vesisäiliön lukitusalue

J

Vesisäiliön kansi

Asetusten yleiskuva
T

Sulatusasetus

V

Lämmitysasetus 120 ml:n
säilytysastialle

U

Lämmitysasetus 240 ml:n
säilytysastialle

W

Höyrytysvalo

Z

Lasta

Lisävarusteet
X

Säilytysastia

Y

Säilytysastian kansi

Käyttöönotto

1
2
3

Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit.

Puhdista kaikki osat huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Katso ohjeet
kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto.

Suosittelemme, että teet yhden höyrytyksen tyhjällä kannulla, ennen kuin käytät
laitetta varsinaisesti ensimmäisen kerran. Katso lisätietoja kohdista Vesisäiliön
täyttäminen ja Höyrytys.
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Käyttö
Varoitus
• Tarkista aina ruoan lämpötila kämmenselälläsi, ennen kuin alat syöttää lasta.
Tämä laite on tarkoitettu tuoreiden, kiinteiden ainesten höyryttämiseen ja niiden
soseuttamiseen vauvanruoaksi. Löydät terveellisiä ja herkullisia ruokaohjeita mukana
toimitetusta reseptikirjasesta. Laitetta voi käyttää myös pelkkään höyryttämiseen tai
soseuttamiseen. Jos haluat vain soseuttaa ruokaa, katso lisätietoja kohdasta Soseuttaminen
höyryttämättä.
Laitteen avulla voi myös sulattaa tai uudelleenlämmittää aiemmin soseutettua ruokaa,
jota on säilytetty Philips Avent -säilytysastioissa. Kun sulatat tai uudelleenlämmität ruokaa,
tee se aina näissä astioissa. Jos et käytä säilytysastioita, ruoka putoaa siivilän läpi kannun
kannelle.
Kun kannussa on sosetta, älä aseta kannua päälaitteeseen sen ollessa höyrytysasennossa.
Älä höyrytä samoja raakoja aineksia kauemmin kuin 30 minuuttia kerrallaan tai useammin
kuin kerran.

Laitetta EI ole tarkoitettu:
-

jäisten ainesten höyryttämiseen
aiemmin soseutetun ruoan höyryttämiseen ilman säilytysastiaa
samojen ainesten höyryttämiseen yli 30 minuutin ajan
riisin ja pastan valmistamiseen
ensin soseuttamiseen, sitten höyryttämiseen
nesteiden (esim. keitot, kastikkeet tai vesi) lämmittämiseen ja
uudelleenlämmittämiseen
ruoan pitämiseen lämpimänä useiden tuntien ajan
kovien ainesten (esim. jääkuutiot ja sokeripalat) tai tahmeiden ainesten (esim. juusto)
leikkaamiseen
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Vesisäiliön täyttäminen
Huomautus
• Varmista, että säiliön vesimäärä ei ylitä kylkeen merkittyä enimmäistasoa (MAX).
• Suosittelemme käyttämään pehmeää tai puhdistettua vettä, sillä hanaveden
mineraalit voivat kerryttää kalkkia vesisäiliöön nopeammin.
• Älä laita vesisäiliöön muita nesteitä kuin vettä (paitsi silloin, kun poistat kalkkia
säiliöstä).

1

Avaa vesisäiliö kääntämällä sen kantta vastapäivään. Lisää säiliöön sopiva määrä
vettä tasomerkintöjen mukaisesti. Katso ohjeita veden määrästä käyttöoppaan
kohdasta Ainekset ja höyrytysajat tai mukana toimitetusta reseptikirjasesta.

2

2

1

Aseta kansi vesisäiliön päälle. Kiinnitä kansi tiiviisti paikalleen kääntämällä sitä
myötäpäivään.

»

Kun vesisäiliön kansi on oikein paikallaan, kannen -merkki ja vesisäiliön
-merkki osuvat kohdakkain.

Huomautus
•

Varmista, että olet lukinnut vesisäiliön kannen paikalleen, ennen kuin käynnistät
laitteen.
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Höyryttäminen
Varoitus
• Kuuma höyry tai vesi voi polttaa sormesi. Älä koske laitteen kuumiin osiin tai sen
päältä tulevaan höyryyn, äläkä anna myöskään lasten koskea niihin. Kuumuus voi
aiheuttaa palovammoja.

Huomautus
• Sulata jäiset ainekset, ennen kuin asetat ne kannuun höyryttämistä varten. Ravista
liika vesi sulatetuista aineksista, ennen kuin laitat ne kannuun.
• Kun lisäät aineksia, varmista, että ruoka ei peitä teräyksikön muovista yläreunaa.
• Välttääksesi laitteen vahingoittumisen älä koskaan laita vettä tai muuta nestettä
höyrytyskannuun.
• Laite ei aloita höyrytystä, jos kannu ei ole kunnolla paikallaan.
• Varmista ennen höyryttämistä, että tiiviste on hyvin paikallaan kannun kannen
ympärillä ja että tiivisteen litteä puoli osoittaa ulospäin.

1

Irrota kansi kannusta työntämällä kannen läppää vastapäivään.

2

Jos teräyksikkö ei ole kannussa, aseta se kannun teräyksikkötelineeseen.

3

Suosittelemme kuutioimaan kiinteät aineet pieniksi paloiksi (enintään 1 cm).
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4

Mittaa aineet sekoituskannuun.

5

Paina siivilä paikalleen kannun kanteen.

6

Aseta kansi kannun päälle ja sulje se kääntämällä myötäpäivään.

1

2

Huomautus
• Kannussa on urat, joiden avulla lukitusnastat ja kannen saa ohjattua helposti
paikoilleen. Varmista, että kannen läppä liukuu kannun kahvaan.

7

Jos et ole vielä täyttänyt vesisäiliötä höyryttämistä varten, katso ohjeet kohdasta
Vesisäiliön täyttäminen. Lisää vettä vesisäiliöön, ennen kuin asetat kannun
päälaitteeseen.
Huomautus

• Varmista, että vesisäiliön kansi on tiiviisti paikallaan, ennen kuin asetat kannun
päälaitteeseen.
- 13 -

8

9

10
11
12

Käännä kannu ylösalaisin niin, että sen kansi tulee pohjaksi.

Kohdista kannen liitin vesisäiliön lukitusalueeseen. Aseta kannu päälaitteeseen
niin, että kansi on pohjana. Paina kannua alaspäin, jolloin se lukittuu paikalleen
päälaitteeseen. Varmista, että kahva on oikealla puolella.

Jos valitsin ei ole OFF-asennossa, käännä se siihen.
Työnnä pistoke pistorasiaan.

Valitse haluamasi höyrytysaika kiertämällä valitsinta. Löydät tietoa suositelluista
höyrytysajoista kohdan Ainekset ja höyrytysaika taulukosta ja reseptikirjasesta.

»
»

13

Höyrytysvalo
on käytössä.

muuttuu valkoiseksi ja ilmaisee, että laitteen höyrytystoiminto

Kun höyrytystoiminto on päättynyt, laitteesta kuuluu merkkiääni ja höyrytysvalo
sammuu.

Käännä valitsin takaisin OFF-asentoon. Odota kaksi minuuttia tai kunnes laitteen
päältä ei enää tule höyryä, ennen kuin irrotat kannun.
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Varoitus
• Jos haluat jatkaa höyryttämistä, anna laitteen ensin jäähtyä 10 minuutin ajan. Poista
vesisäiliöön mahdollisesti jäänyt vesi, ennen kuin täytät säiliön uudelleen ja aloitat
höyrytyksen.

14
15

Katso ohjeet höyrytettyjen ainesten soseuttamiseen kohdasta Soseutus
höyryttämisen jälkeen.
Vesisäiliöön saattaa jäädä vettä vielä höyrytystoiminnon päättymisen jälkeen.
Tämä on normaalia. Odota, kunnes laite jäähtyy huoneenlämpöiseksi. Poista
sitten ylimääräinen vesi vesisäiliöstä. Katso ohjeet vesisäiliön tyhjentämiseen ja
puhdistamiseen kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto.

Soseutus höyryttämisen jälkeen
Varoitus
• Kannu ja sen kansi kuumenevat höyryttämisen aikana. Tartu kannuun aina
lämmönkestävästä kahvasta.
• Varmista, että kannun kansi on tiiviisti paikallaan, kun laite on käytössä.
• Varmista aina, että kansi on jäähtynyt höyrytyksen jälkeen, ennen kuin avaat sen ja
lisäät aineksia (varmista, että ainekset eivät peitä teräyksikön muovista yläreunaa) tai
poistat jäljelle jääneen veden kannusta.
• Jos olet lisännyt kannuun nestettä, älä valitse höyrytysasentoa, sillä neste kulkee
siivilän läpi.

1

2

Jos höyrytysasento on valittuna, nosta kannu kahvasta ja käännä se ylösalaisin.
Ravista kannua, jotta höyrytetyt ainekset siirtyvät sen pohjalle, missä
soseutusterät ovat.

Irrota tarvittaessa kannun kansi ja lisää soseutettavia aineksia (esim. vettä tai
keitettyä riisiä tai pastaa). Aseta kansi takaisin kannuun, ennen kuin aloitat
soseuttamisen.
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3

Aseta kannu päälaitteeseen siten, että kannun kansi on ylöspäin. Kohdista
kannun -merkki päälaitteen -merkin kanssa. Käännä kannua myötäpäivään,
jotta se lukittuu paikalleen päälaitteeseen. Varmista, että kahva on oikealla
puolella.

2

1

»

4

Kun kannu on oikein paikallaan päälaitteessa, kannun
-merkki osuvat kohdakkain.

-merkki ja päälaitteen

Aloita soseuttaminen painamalla soseutuspainiketta. Pidä sitä painettuna.
kunnes ruoka saavuttaa haluamasi koostumuksen.

Varoitus
• Älä soseuta laitteella kerralla kauemmin kuin 30 sekuntia. Jos sekoitus ei ole valmis 30
sekunnin kuluttua, irrota painikkeesta ja odota muutaman sekunnin ajan, ennen kuin
jatkat soseuttamista. Jos päälaite kuumenee, anna sen jäähtyä muutaman minuutin ajan,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.

5

6
7

Kun olet valmis, päästä irti soseutuspainikkeesta.

Irrota pistoke pistorasiasta.

Irrota teräyksikkö. Ole varovainen, kun irrotat teräyksikköä, sillä se saattaa olla
kuuma. Ota soseutettu ruoka pois kannusta. Tarvittaessa voit käyttää apuna
laitteen mukana toimitettua lastaa.
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Soseuttaminen höyryttämättä
Laite on tarkoitettu:
-

höyrytettyjen ja keitettyjen ruoka-aineiden soseuttamiseen
nesteiden ja hedelmien soseuttamiseen
Varoitus

• Laitetta ei ole tarkoitettu kovien ainesten (esim. jääkuutiot ja sokeripalat) tai
tahmeiden ainesten (esim. juusto) leikkaamiseen.
• Jos olet lisännyt kannuun nestettä, älä valitse höyrytysasentoa, sillä neste kulkee
siivilän läpi.
Huomautus
• Kun käytät soseuttaessasi nesteitä, varmista, että täytät kannun enintään MAXmerkkiin asti.
• Kun lisäät aineksia, varmista, että ruoka ei peitä harmaan teräyksikön yläreunaa.
• Kun lisäät aineksia, varmista, että ruoka ei peitä teräyksikön muovista yläreunaa.
• Jos ruokaa jää kiinni kannun laitoihin tai jos soseutetut ainekset ovat edelleen liian
kiinteitä, päästä irti soseutuspainikkeesta ja ota kannu pois päälaitteesta. Sekoittele
aineksia lastalla tai lisää nestettä (esim. juomavettä), kunnes soseen koostumus on
sopiva lapsesi ikään nähden. Kun lisäät nestettä, varmista, että täytät kannun enintään
MAX-merkkiin asti.
• Varmista, että soseutetun vauvanruoan koostumus on oikeanlainen, ennen kuin alat
syöttää lasta. Löydät lisätietoa eri ikäisille lapsille sopivasta ruoan koostumuksesta
laitteen mukana toimitetuista vieroitusvinkeistä. Voit myös kysyä lisää neuvolasta tai
lääkäriltä.
• Älä käsittele kerralla suurta määrää kiinteitä aineksia. Kun hienonnat ne pienissä
osissa, soseesta tulee sileämpää.

1

2

Aseta terä kannussa olevaan teräyksikkötelineeseen.

Kuutioi kiinteät aineet pieniksi paloiksi (enintään 1 cm), ennen kuin lisäät ne
kannuun.
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3

Mittaa aineet sekoituskannuun.

4

Paina siivilä paikalleen kannun kanteen.

5

Aseta kansi kannun päälle ja sulje se kääntämällä myötäpäivään.

1

2

Huomautus
• Kannussa on urat, joiden avulla lukitusnastat ja kannen saa ohjattua helposti
paikoilleen. Varmista, että kannen läppä liukuu kannun kahvaan.
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6

Aseta kannu päälaitteeseen siten, että kannun kansi on ylöspäin. Kohdista
kannun -merkki päälaitteen -merkin kanssa. Käännä kannua myötäpäivään,
jotta se lukittuu paikalleen päälaitteeseen. Varmista, että kahva on oikealla
puolella.

2

1

»

7

Kun kannu on oikein paikallaan päälaitteessa, kannun
-merkki osuvat kohdakkain.

-merkki ja päälaitteen

Aloita soseuttaminen painamalla soseutuspainiketta. Pidä sitä painettuna.
kunnes ruoka saavuttaa haluamasi koostumuksen.

Varoitus
• Älä soseuta laitteella kerralla kauemmin kuin 30 sekuntia. Jos sekoitus ei ole valmis 30
sekunnin kuluttua, irrota painikkeesta ja odota muutaman sekunnin ajan, ennen kuin
jatkat soseuttamista. Jos päälaite kuumenee, anna sen jäähtyä muutaman minuutin
ajan, ennen kuin jatkat sen käyttöä.

8

9
10

Kun olet valmis, päästä irti soseutuspainikkeesta.

Irrota pistoke pistorasiasta.

Irrota teräyksikkö. Ole varovainen, kun irrotat teräyksikköä, sillä se saattaa olla
kuuma. Ota soseutettu ruoka pois kannusta. Tarvittaessa voit käyttää apuna
laitteen mukana toimitettua lastaa.
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Uudelleenlämmitys
Laitteen mukana toimitetaan 120 ml:n säilytysastia. Käytä tätä astiaa, kun haluat
uudelleenlämmittää laitteella valmistamaasi vauvanruokaa.
Huomautus
• Uudelleenlämmitä aiemmin soseutettu ruoka aina säilytysastiassa.
• Varmista ennen uudelleenlämmittämistä, että tiiviste on hyvin paikallaan kannun
kannen ympärillä ja että tiivisteen litteä puoli osoittaa ulospäin.

1
2

Kaada vesisäiliöön 160 ml vettä (eli 10/15 minuutin merkintään saakka).

Aseta kansi vesisäiliön päälle. Kiinnitä kansi tiiviisti paikalleen kääntämällä sitä
myötäpäivään.

»

Kun vesisäiliön kansi on oikein paikallaan, kannen -merkki ja vesisäiliön
-merkki osuvat kohdakkain.

3

Irrota teräyksikkö kannusta.

4

Käännä säilytysastia ylösalaisin ja aseta se kannun teräyksikkötelineeseen.
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5

Aseta kansi kannun päälle ja sulje se kääntämällä myötäpäivään.

1

2

Huomautus
• Kannussa on urat, joiden avulla lukitusnastat ja kannen saa ohjattua helposti
paikoilleen. Varmista, että kannen läppä liukuu kannun kahvaan.

6

7

Käännä kannu ylösalaisin niin, että sen kansi tulee pohjaksi.

Kohdista kannen liitin vesisäiliön lukitusalueeseen. Aseta kannu päälaitteeseen
niin, että kansi on pohjana. Paina kannua alaspäin, jolloin se lukittuu paikalleen
päälaitteeseen. Varmista, että kahva on oikealla puolella.

Huomautus
• Varmista, että vesisäiliön kansi on tiiviisti paikallaan, ennen kuin asetat kannun
päälaitteeseen.

8

Jos valitsin ei ole OFF-asennossa, käännä se siihen.
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9
10

Työnnä pistoke pistorasiaan.

Valitse sopiva uudelleenlämmitysaika säilytysastian mukaan kiertämällä
valitsinta.

»
»

11
12

13

14

Valitse lämmitysajaksi 15 minuuttia (

).

Höyrytysvalo
muuttuu valkoiseksi ja ilmaisee, että laitteen
uudelleenlämmitystoiminto on käytössä.

Kun uudelleenlämmitystoiminto on päättynyt, laitteesta kuuluu merkkiääni ja
höyrytysvalo
sammuu.

Käännä valitsin takaisin OFF-asentoon. Odota kaksi minuuttia tai kunnes laitteen
päältä ei enää tule höyryä, ennen kuin irrotat kannun.

Avaa kannun kansi ja ota säilytysastia pois lastan koukun avulla.

Vesisäiliöön saattaa jäädä vettä vielä uudelleenlämmitystoiminnon päättymisen
jälkeen. Tämä on normaalia. Odota, kunnes laite jäähtyy huoneenlämpöiseksi.
Poista sitten ylimääräinen vesi vesisäiliöstä. Katso ohjeet vesisäiliön
tyhjentämiseen ja puhdistamiseen kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto.
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Pakasteen sulatus

Jos olet pakastanut soseuttamaasi ruokaa säilytysastioissa, voit sulattaa sen laitteen
avulla.
Huomautus

• Sulata aiemmin soseutettu, pakastettu ruoka aina säilytysastiassa.
• Varmista ennen sulattamista, että tiiviste on hyvin paikallaan kannun kannen
ympärillä ja että tiivisteen litteä puoli osoittaa ulospäin.

1
2
3

Lisää vesisäiliöön vettä korkeintaan merkittyyn enimmäistasoon (MAX) asti.
Noudata kohdan Uudelleenlämmitys vaiheissa 2–8 annettuja ohjeita.
Valitse ajaksi 30 minuuttia kääntämällä valitsinta

»

4
5

6

Höyrytysvalo
käytössä.

.

muuttuu valkoiseksi ja ilmaisee, että laitteen sulatustoiminto on

Kun sulatustoiminto on päättynyt, laitteesta kuuluu merkkiääni ja höyrytysvalo
sammuu.

Käännä valitsin takaisin OFF-asentoon. Odota kaksi minuuttia tai kunnes laitteen
päältä ei enää tule höyryä, ennen kuin irrotat kannun.

Avaa kansi ja ota säilytysastia pois lastan koukun avulla.
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7

Vesisäiliöön saattaa jäädä vettä vielä sulatustoiminnon päättymisen jälkeen.
Tämä on normaalia. Odota, kunnes laite jäähtyy huoneenlämpöiseksi. Poista
sitten ylimääräinen vesi vesisäiliöstä. Katso ohjeet vesisäiliön tyhjentämiseen ja
puhdistamiseen kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto.
Huomautus

• Älä sulata yhtä ruokaerää useammin kuin kerran.
• Kun olet sulattanut ruoan, uudelleenlämmitä se läpikotaisin.

Ainekset ja höyrytysajat
Ruokalaji
Hedelmät

Kasvikset

Ainesosa

Arvioitu höyrytysaika
(min)*
Omena
15
Appelsiini/mandariini 15
Persikka
10
Päärynä
15
Ananas
20
Luumu
10
Mansikka
15
Parsa
15
Parsakaali
15
Porkkana
20

Veden määrä
vesisäiliössä (ml)
160
160
160
160
200
160
160
160
160
200

Kukkakaali
Varsiselleri
Munakoiso
Fenkoli
Tarhapavut
Purjo
Sipuli
Herneet
Paprika
Peruna
Kurpitsa
Pinaatti
Lanttu
Maissi
Bataatti
Tomaatti

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

15
15
15
15
20
15
15
15
15
20
15
15
15
15
15
15
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Ruokalaji

Ainesosa

Liha

Nauris
Kesäkurpitsa
Kana, nauta, lammas,
sika jne
Lohi, meriantura,
turska, taimen jne.

Kala

Arvioitu höyrytysaika
(min)*
15
15
20

Veden määrä
vesisäiliössä (ml)
160
160
200

15

160

* Höyrytysajat voivat vaihdella. Arvioidut ajat on laskettu sillä oletuksella, että ainekset on
pilkottu pieniksi kuutioiksi (enintään 1 cm) ja ainesten kokonaispaino on 250 g.

Puhdistus ja kalkinpoisto
Puhdistus
Varoitus
• Puhdista laite aina käytön jälkeen.
• Älä upota päälaitetta veteen. Älä huuhtele päälaitetta juoksevalla vedellä.
• Älä koskaan käytä laitteessa valkaisuaineita tai kemiallisia sterilointiliuoksia/tabletteja.
• Älä käytä laitteen puhdistamiseen naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai
-välineitä (kuten bensiiniä, asetonia tai alkoholia).
Huomautus
• Päälaitetta lukuun ottamatta kaikki osat voi pestä astianpesukoneessa.
• Jos irrotat kannun kannen tiivisteen puhdistusta varten, muista asettaa se takaisin
paikalleen. Varmista, että tiivisteen litteä puoli osoittaa ulospäin.

1

Irrota pistoke pistorasiasta ja irrota kannu päälaitteesta.
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2

3

4
5

6

Irrota kansi kannusta työntämällä kannen läppää vastapäivään.

Ota kiinni siivilän ulkonemasta ja vedä ensin ulos sen toinen laita. Irrota sitten
koko siivilä kannun kannesta.

Irrota tarvittaessa puhdistusta varten myös tiiviste kannun kannesta.
Irrota teräyksikkö.

Puhdista teräyksikkö huolellisesti juoksevalla vedellä heti käytön jälkeen. Muista
huuhdella myös teräyksikön putken sisäpuoli.

Varoitus
• Käsittele teräyksikköä varovasti. Terät ovat erittäin teräviä.
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7

Kierrä vesisäiliön kantta vastapäivään ja irrota se vesisäiliöstä.

2

8
9

10
11

1

Pese vesisäiliön kansi juoksevalla vedellä.

Kaada säiliöstä ylimääräinen vesi pois. Kaada vesisäiliöön tarvittaessa raikasta
vettä ja huuhtele säiliö. Toista tarvittaessa, kunnes vesisäiliö on puhdas.

Puhdista aina ruoan kanssa kosketuksissa olleet muut osat lämpimällä
pesuainevedellä heti käytön jälkeen.
Kuivaa päälaite ja kaikki osat pesun jälkeen.

Kalkin poistaminen vesisäiliöstä
Suosittelemme kalkinpoistoa 4 viikon välein, jotta laitteen suorituskyky pysyy parhaana
mahdollisena. Jotta kalkkia pääsisi muodostumaan mahdollisimman vähän, suosittelemme
käyttämään höyryttämisessä, uudelleenlämmittämisessä ja sulattamisessa pehmeää tai
puhdistettua vettä.
Poista kalkki seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1
2
3
4
5

Varmista, että laitteesta on katkaistu virta.

Sekoita 80 ml ruokaetikkaa (6 % etikkaa) ja 80 ml vettä. Voit käyttää
kalkinpoistoon myös sitruunahapon ja lämpimän veden seosta.
Lisää kalkinpoistoaine vesisäiliön boileriin.

Aseta kansi vesisäiliön päälle. Kiinnitä kansi tiiviisti paikalleen kääntämällä sitä
myötäpäivään.
Odota kuuden tunnin ajan (tai yön yli, jos mahdollista), jotta säiliö puhdistuu
kalkista.
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6

7
8

9
10

Kaada käytetty kalkinpoistoliuos säiliöstä.

Jos kalkkikertymät eivät ole puhdistuneet täysin, toista vaiheet 1–6.

Kaada vesisäiliöön raikasta vettä ja huuhtele säiliö. Toista tarvittaessa, kunnes
vesisäiliö on puhdas.

Huuhtele vesisäiliön kansi huolellisesti juoksevalla vedellä.

Lisää vesisäiliöön 2 dl vettä ja käytä laitetta yhden 20 minuutin
höyrytystoiminnon ajan kannun ollessa tyhjä. Sen jälkeen voit käyttää laitetta
jälleen ruoanlaittoon.

Säilytys

1

2
3
4

Tyhjennä vesisäiliö, ennen kuin laitat laitteen säilytykseen.

Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia, ennen kuin laitat laitteen
säilytykseen (katso kohta Puhdistus ja kalkinpoisto).
Laita laitteen säilytyksen ajaksi terä kannuun.

Varmista ennen säilytykseen laittamista, että vesisäiliön ja kannun kannet ovat
tiiviisti paikoillaan.
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Kierrätys
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).

Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä.
Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa on ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon
osoitteessa www. philips.  com / avent tai ota yhteys paikalliseen Philipsin asiakaspalveluun
(yhteystiedot löytyvät laitteen mukana toimitetusta takuulehtisestä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

Vianmääritys
Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi
laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä maasi
kuluttajapalvelukeskukseen.
Ongelma
Laite ei toimi.

Mahdollinen syy
Laitteessa on
turvalukko. Laite
ei toimi, jos osia
ei ole kiinnitetty
päälaitteeseen oikein.

Höyrytysvalo

ei pala. Laitetta ei ole liitetty
virtalähteeseen.
Kannu ei ole kunnolla
kiinni päälaitteessa.
Olet käynnistänyt
uuden
höyrytystoiminnon
välittömästi edellisen
päätyttyä.
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Ratkaisu
Asenna kaikki osat oikein paikoilleen.
Jos haluat höyryttää ruokaa, aseta
kannu päälaitteeseen pystyasennossa
siten, että kannun kansi on pohjana.
Jos haluat soseuttaa ruokaa, aseta
kannu päälaitteeseen siten, että
kansi on ylöspäin. Käännä kannua
myötäpäivään, jotta se lukittuu
paikalleen.
Työnnä pistoke pistorasiaan.
Aseta kannu päälaitteeseen siten, että
kannun kansi on pohjana.
Katkaise laitteesta virta ja anna sen
jäähtyä 10 minuutin ajan, ennen kuin
käynnistät toisen höyrytyksen.

Ongelma

Vesisäiliöstä lähtee
epämiellyttävää
hajua muutamalla
ensimmäisellä
käyttökerralla.
Laite ei tuota lainkaan
höyryä.

Vesisäiliöstä vuotaa
höyryä.

Ainekset eivät
kuumennu täysin.

Mahdollinen syy
Valitsinta ei
ole käännetty
OFF-asentoon
höyrytystoiminnon
päätyttyä.
Et ole pessyt vesisäiliötä
ennen käyttöä.

Ratkaisu
Käännä valitsin OFF-asentoon. Valitse
sitten käyttöaika kääntämällä valitsinta
uudelleen.

Et ole lisännyt
vesisäiliöön vettä.
Vesisäiliössä on liikaa
kalkkia.

Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta.
Lisää sitten vesisäiliöön vettä.
Poista kalkki vesisäiliöstä. Katso ohjeet
kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto –
Kalkin poistaminen vesisäiliöstä.
Sulje vesisäiliön kansi tiiviisti. Varmista,
että kannen -merkki ja vesisäiliön
-merkki osuvat kohdakkain.
Aseta kannu oikein paikalleen
päälaitteeseen.
Puhdista vesisäiliön kannen
höyrynpoistoaukko.

Vesisäiliön kansi ei ole
kunnolla paikallaan.
Kannu ei ole kunnolla
kiinni päälaitteessa.
Vesisäiliön kannen
höyrynpoistoaukkoon
on kertynyt
epäpuhtauksia tai
kalkkia, jotka tukkivat
sen.
Kannun kannen
höyryntuloaukkoon on
kertynyt epäpuhtauksia,
jotka tukkivat sen.
Kannussa olevat
ainekset ovat liian
suurina paloina.
Kannussa on liikaa
ruokaa.
Vesisäiliössä on liikaa
tai liian vähän vettä.

Höyrytysaika on liian
lyhyt.
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Katso ohjeet vesisäiliön puhdistamiseen
kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto. Tee
yksi höyrytys tyhjällä kannulla.

Puhdista kannun kannen
höyryntuloaukko.
Kuutioi ruoka pienemmiksi paloiksi
(enintään 1 cm).
Vähennä kannussa olevan ruoan
määrää.
Lisää sopiva määrä vettä
höyrytysajan mukaan. Tarkista
oikea vesimäärä valmistettavalle
reseptille tai höyrytettäville aineksille
reseptikirjasesta ja/tai kohdan Ainekset
ja höyrytysajat taulukosta.
Valitse pidempi höyrytysaika (enintään
30 minuuttia).

Ongelma

Kannun kansi vuotaa.

Soseutustoiminto ei
toimi.

Laite pitää kovaa
ääntä, siitä lähtee
epämiellyttävää hajua tai
käryä, se tuntuu käteen
kuumalta jne.

Mahdollinen syy
Kannu ei ole kunnolla
kiinni päälaitteessa.
Vesisäiliössä on liikaa
kalkkia.

Ratkaisu
Aseta kannu päälaitteeseen siten, että
kannun kansi on pohjana.
Poista kalkki vesisäiliöstä. Katso ohjeet
kohdasta Puhdistus ja kalkinpoisto –
Kalkin poistaminen vesisäiliöstä.
Kannussa on liikaa
Katkaise laitteesta virta ja vähennä
ruokaa.
aineiden määrää.
Kansi ei ole tiiviisti
Aseta kansi kannun päälle ja sulje se
kiinni kannussa.
kääntämällä myötäpäivään.
Kannun kannen tiiviste Varmista, että tiiviste on kunnolla
ei ole oikein paikallaan paikallaan kannun kannessa ja että sen
tai tiiviste puuttuu
litteä puoli osoittaa ulospäin.
kokonaan.
Kannussa on liikaa
Katkaise laitteesta virta ja vähennä
ruokaa.
aineiden määrää. Voit täyttää kannun
raaka-aineilla korkeintaan teräyksikön
yläreunaan saakka.
Kannu ei ole kunnolla Aseta kannu päälaitteeseen siten, että
kiinni päälaitteessa.
kannun kansi on ylöspäin. Kohdista
kannun -merkki päälaitteen -merkin
kanssa. Käännä kannua myötäpäivään,
jotta se lukittuu paikalleen
päälaitteeseen.
Kansi ei ole tiiviisti
Aseta kansi kannun päälle ja sulje se
kiinni kannussa.
kääntämällä myötäpäivään.
Olet yrittänyt soseuttaa Tutustu reseptikirjasen ohjeisiin
laitteella tahmeaa
sopivien raaka-aineiden käytöstä.
ruokaa (esim. juustoa).
Olet käyttänyt
Keskeytä soseuttaminen ja anna
soseutustoimintoa
laitteen jäähtyä muutaman sekunnin
kerralla kauemmin kuin ajan, ennen kuin jatkat.
30 sekunnin ajan.
Kannussa on liikaa
Katkaise laitteesta virta ja vähennä
ruokaa.
aineiden määrää.

Olet käyttänyt
Älä soseuta laitteella kerralla kauemmin
soseutustoimintoa liian kuin 30 sekuntia.
kauan.
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Ongelma
Laitteesta lähtee
kova ääni ja se tärisee
soseutuksen aikana.
Sulatettu ruoka on liian
kylmää.

Mahdollinen syy
Siivilä ei ole kiinni
kannun kannessa.

Ratkaisu
Varmista, että siivilä on kunnolla kiinni
kannun kannessa.

Säilytysastiassa on liikaa Täytä säilytysastia ruoalla
ruokaa.
korkeintaan astian laitaan merkittyyn
maksimitasoon saakka.
Säilytysastian ruoka on Anna laitteen jäähtyä 10 minuuttia ja
liian tahmeaa.
kokeile sulatustoimintoa uudelleen.
Säilytysastia vuotaa
Säilytysastian kansi ei
Varmista, että kansi on tiiviisti kiinni,
uudelleenlämmityksen ole kunnolla paikallaan. ennen kuin asetat säilytysastian
tai sulatuksen aikana.
kannuun uudelleenlämmitystä tai
sulatusta varten.
Vesisäiliön vesi on
Ruoan palasia on
Puhdista vesisäiliö kohdan Puhdistus
epätavallisen väristä
päässyt vesisäiliöön
ja kalkinpoisto ohjeiden mukaisesti.
kaataessasi sitä pois
käytön aikana.
Käytä laitetta ainoastaan ohjeiden
vesisäiliöstä tai sen
mukaan. Varmista, ettet täytä
siirtyessä kannuun
vesisäiliötä liian täyteen (enintään
höyrytyksen aikana,
250 ml) etkä laita kannuun liikaa
tai vesisäiliön vesi on
ruokaa (varmista, että ainekset eivät
epämiellyttävän hajuista.
peitä teräyksikön muovista yläreunaa).
Älä höyrytä samoja aineksia yli 30
minuutin ajan äläkä lisää nestettä
kannuun höyryttäessäsi. Jos olet
lisännyt kannuun nestettä, älä valitse
höyrytysasentoa (kannun kansi
pohjana).
Vesisäiliössä, vesisäiliön Osiin on kertynyt
Tämä on normaalia. Puhdista kalkki
kannessa, kannussa,
kalkkia.
säännöllisin väliajoin. Puhdista
kannun kannessa ja
vesisäiliön kansi, kannu, kannun kansi
siivilässä on valkoisia
ja siivilä kostealla liinalla. Poista kalkki
pilkkuja.
vesisäiliöstä. Katso ohjeet kohdasta
Puhdistus ja kalkinpoisto – Kalkin
poistaminen vesisäiliöstä.
Ruoan kanssa
Ruoan väriaineet
Tämä on normaalia. Kaikkia osia on
kosketuksissa olevat
saattavat värjätä osia, silti turvallista käyttää, eivätkä ne
pinnat värjäytyvät.
jotka ovat kosketuksissa vahingoita ruokaa.
ruoan kanssa.
Laite päästää
Kannu ei ole kunnolla Käännä valitsin OFF-asentoon,
viisi äänimerkkiä
paikallaan tai se on
tarkista veden määrä vesisäiliössä,
ja höyrytysvalo
irrotettu päälaitteesta aseta kannu kunnolla paikalleen
vilkkuu höyrytyksen,
kesken toiminnon.
päälaitteeseen ja käynnistä toiminto
uudelleenlämmityksen
uudelleen valitsemalla haluamasi
tai sulatuksen aikana.
käyttöaika.
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Ongelma

Kannun välipohjassa
voi olla ruoanjäämiä.

Mahdollinen syy
Vesisäiliössä ei
ole tarpeeksi vettä
valitulle käyttöajalle.
Vesisäiliössä on liikaa
kalkkia.

Puhdistuksen aikana
kannun välipohjaan
voi jäädä pieniä
ruoanjäämiä.

Ratkaisu
Käännä valitsin OFF-asentoon ja lisää
vettä, kunnes sitä on riittävästi.
Poista kalkki vesisäiliöstä. Katso
ohjeet kohdasta Puhdistus ja
kalkinpoisto – Kalkin poistaminen
vesisäiliöstä.
Irrota kannu laitteesta. Irrota kansi ja
teräyksikkö kannusta.
Käännä kannu ympäri ja ohjaa
vesihanasta tuleva vesi kannun
pohjassa olevaan pieneen reikään.
Saat parhaan puhdistustuloksen
käyttämällä lämmintä vettä.
Pidä kiinni kannun kahvasta ja
ravista kannua noin 15 sekuntia, jotta
ruoanjäämät irtoavat ja sekoittuvat
veteen.
Kaada vesi ulos pienestä reiästä.
Toista edellä kuvatut vaiheet, kunnes
kaikki ruoanjäämät ovat irronneet.

Tekniset tiedot
-

Jännite/teho: Katso laitteen pohjassa olevaa arvokilpeä
Vesisäiliön enimmäistilavuus: 250 ml
Kannun enimmäistilavuus: 1 050 ml
Käyttölämpötila: 10–40 °C
Suojaus: Lämpötilasäädelty lämmitysjärjestelmä
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