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Tärkeää

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

Vaara
 - Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen� Älä 

myöskään huuhtele sitä vesihanan alla�
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, se on oman turvallisuutesi 
vuoksi hyvä vaihdattaa 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�

 - Lapset eivät saa käyttää laitetta� Pidä laite ja sen virtajohto 
poissa lasten ulottuvilta�

 - Lasten ei pidä leikkiä laitteella�
 - Älä koske teräyksikön teriin etenkään, kun laitteen virtajohto 

on kytketty pistorasiaan tai kun puhdistat laitetta� Terät ovat 
erittäin terävät�

 - Jos teräyksikkö juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta, 
ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet ainekset�

 - Laite tulee höyrytyksen aikana hyvin kuumaksi ja voi 
koskettaessa aiheuttaa palovamman� Nosta kannua vain 
kahvasta�

 - Varo kuumaa höyryä, jota tulee kannusta höyrytyksen aikana ja 
kantta irrotettaessa�
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 - Varo kuumaa höyryä, jota tulee vesisäiliön täyttöaukosta 
kantta avattaessa�

 - Kun höyrytys on valmis, kuumaa höyryä tulee edelleen rungon 
höyrynpoistoaukosta ja kannun kannen höyryaukosta jonkin 
aikaa� Ole varovainen nostaessasi kannua pois rungosta�

 - Jos laitetta käytetään väärin, kuumaa höyryä voi päästä ulos 
täyttöaukosta� Ohjeita tämän välttämiseksi on kohdassa 
Vianmääritys� 

 - Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa�
 - Älä pura runkoa huoltoa ja puhdistusta varten� Toimita laite 

Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen korjattavaksi�
Varoitus

 - Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin valmistamia tai 
suosittelemia� Jos käytät tällaisia osia, takuu raukeaa�

 - Älä laita laitetta kuumalle liedelle�
 - Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen 

puhdistamista�
 - Älä koskaan käytä kannua tai laitteen muita osia 

mikroaaltouunissa� Kannun kahvan ja teräyksikön metalliosat 
eivät sovellu mikroaaltouuniin�

 - Älä koskaan steriloi kannua tai laitteen muita osia 
sterilointilaitteessa tai mikroaaltouunissa� Kannun kahvan ja 
teräyksikön metalliosat eivät sovellu tällaiseen käyttöön�

 - 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�

 - Ole varovainen, kun kaadat kuumaa nestettä sekoituskannuun, 
sillä kuuma neste ja höyry voivat ryöpytä astiasta ja aiheuttaa 
palovammoja�

 - Anna laitteen jäähtyä noin 10 minuuttia, ennen kuin höyrytät 
toisen aineserän�

 - Laitetta ei ole tarkoitettu kovien ainesten, esimerkiksi 
jääkuutioiden tai sokeripalojen, murskaamiseen� 
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 - Soseuta laitteella enintään 30 sekuntia kerrallaan� Jos 
soseuttamista on jatkettava 30 sekunnin kuluttua, katkaise 
laitteesta virta ja odota muutama sekunti ennen kuin jatkat� 
Jos laite kuumenee, anna sen jäähtyä muutaman minuutin 
ajan ennen kuin jatkat�

 - Aseta laite tukevalle, vaakasuoralle ja tasaiselle pinnalle� 
Varmista, että sen ympärillä on tarpeeksi tilaa, jotta esim� 
kaapit tai muut esineet eivät vahingoitu laitteen tuottaessa 
kuumaa höyryä käytön aikana�

 - Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai jollain tavalla 
vahingoittunut� Toimita laite Philipsin valtuuttamaan 
huoltoliikkeeseen korjattavaksi�

 - Välttääksesi laitteen vahingoittumisen älä koskaan laita vettä, 
muuta nestettä tai soseutettua ruokaa höyrytyskannuun�

 - Älä käytä höyrytystoimintoa ilman vettä�
 - Älä täytä vesisäiliötä liian täyteen (enintään 2 dl)� Älä ylitä 

mittamukin enimmäismäärämerkkiä�
 - Höyryttäessäsi aineksia varmista, ettet täytä 

kannua liian täyteen� Varmista, ettei ruoka peitä 
vihreän teräyksikön yläreunaa�

 - Kun käytät nesteitä soseutettaessa älä ylitä 
kannuun merkittyä enimmäistasoa (4,5 dl)�

 - Älä laita mitään esineitä täyttö- tai höyryaukkoon�
 - Älä lisää vesisäiliöön vettä höyrytyksen aikana, sillä laitteesta 

voi tällöin roiskua kuumaa vettä ja höyryä�
 - Varmista aina, että kansi on jäähtynyt höyrytyksen jälkeen 

ennen kuin avaat sen ja mahdollisesti lisäät aineksia 
soseutettavaksi�

 - Lämpökatkaisimen huolimattomasta nollaamisesta johtuvien 
vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta ei saa koskaan liittää 
aikakytkimeen tai vastaavaan kytkimeen tai piiriin, jonka virta 
katkaistaan ja kytketään säännöllisesti�

 - Tarkista aina ruoan lämpötila ennen kuin alat syöttää lasta�
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 - Tarkista aina vauvanruoan koostumus� Varmista, ettei siihen ole 
jäänyt paloja�

 - Kun höyrytys (korkeintaan 20 minuuttia) on valmis, älä höyrytä 
tai lämmitä vauvanruokaa uudelleen�

 - Ota ruoka kannusta ainoastaan laitteen mukana toimitetulla 
lastalla�

 - Säännöllinen kalkinpoisto estää laitetta vahingoittumasta�
 - Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen 

kuin vaihdat lisäosia tai aiot koskea osiin, jotka liikkuvat 
käytössä�

 - Ole varovainen, kun käsittelet teriä kannua tyhjentäessäsi ja 
laitetta puhdistaessasi�

 - Irrota laitteen virtajohto aina pistorasiasta, kun jätät laitteen 
ilman valvontaa�

 - Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta�
Turvajärjestelmä

Laitteessa on kiinteä turvalukko� Laite toimii vain, jos kaikki osat on liitetty runkoon oikein� 
Kun osat ovat asianmukaisesti paikoillaan, kiinteä turvalukko sallii käynnistämisen�
Laite on varustettu myös ylikuumenemissuojalla� Ylikuumeneminen on mahdollista, jos 
tauko kahden höyrytyksen välillä on liian lyhyt, jos soseutustoimintoa käytetään liian 
pitkään tai jos kannussa on liikaa aineksia� Jos ylikuumenemissuoja sammuttaa laitteen 
käytön aikana, aseta valitsinnuppi kohtaan 0 ja anna laitteen jäähtyä muutaman minuutin 
ajan� Tämän jälkeen voit käyttää laitetta uudelleen� 

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

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips Avent -tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philips 
Aventin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome� 
Höyrykeittimen ja tehosekoittimen yhdistelmä sopii erityisesti pienten vauvanruokamäärien 
valmistukseen� Vanhempien on helppo valmistaa vauvanruokaa, kun höyrytys- ja 
soseutustoiminnot ovat samassa laitteessa�
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Yleiskuvaus

1 Kansi, jossa on höyryaukko 8 Runko
2 Siivilä 9 Höyrytysvalo
3 Teräyksikkö 10 Valitsin
4 Kannu, jossa on teräyksikön teline 11 Venttiili
5 Vesisäiliön täyttöaukko 12 Lasta
6 Rungon höyrynpoistoaukko 13 Mittamuki
7 Kahvan lukitusalue 14 Laitteen pohja ja virtajohto
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Huomioitavaa

• Tarkista ruoan lämpötila 
kämmenselälläsi, ennen kuin alat 
syöttää lasta�

• Älä ylitä tehosekoittimen kannuun 
merkittyä enimmäismäärää (450 ml).

• Käytä 200 ml (7 oz) tislattua vettä 
vesisäiliön täyttämiseen�

• Älä murskaa kovia aineita, kuten 
jääkuutioita tai sokeripaloja�

• Aseta teräyksikkö kannussa olevaan 
teräyksikkötelineeseen ennen kuin 
laitat ruokaa kannuun höyryttämistä 
tai soseuttamista varten�

• Napsauta aina siivilä kiinni kannun 
kanteen�

＞30s

• Älä soseuta laitteella kerralla 
kauemmin kuin 30 sekuntia�

• Tee kalkinpoisto 4 viikon välein� 
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Käyttöönotto

 1  Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit� 
 2  Puhdista kaikki osat paitsi runko (katso kohtaa Puhdistus ja hoito)�

Käyttö

Varmista aina, että kansi on jäähtynyt höyrytyksen jälkeen ennen kuin otat sen pois ja 
lisäät soseutettavia aineksia� Älä ylitä kannuun merkittyä enimmäistasoa�
Tyhjennä vesisäiliö ennen kuin täytät sen uutta höyrytystä varten�
Varmista aina höyrytyksen alussa, että ruoka ei peitä vihreän teräyksikön yläreunaa� 
Tämä laite on tarkoitettu tuoreiden, kiinteiden ainesten höyryttämiseen ja niiden 
soseuttamiseen vauvanruuaksi� Katso esimerkkejä reseptivihosta� Normaalisti ainekset 
höyrytetään ennen niiden soseuttamista� Laitetta voidaan kuitenkin käyttää myös vain 
höyryttämiseen tai vain soseuttamiseen� Käyttäessäsi laitetta vain soseuttamiseen ohita 
osiot “Vesisäiliön täyttäminen” ja “Höyryttäminen” ja noudata vain osion “Soseuttaminen” 
ohjeita� Älä koskaan höyrytä jo soseutettua ruokaa� Älä koskaan höyrytä samoja aineksia yli 
20 minuuttia tai useammin kuin kerran�
Tätä laitetta EI ole tarkoitettu:

 – ruoan sulattamiseen
 – pakastetun ruoan höyryttämiseen
 – jo soseutetun ruoan höyryttämiseen
 – samojen ainesten höyryttämiseen yli 20 minuutin ajan
 – riisin ja pastan valmistamiseen
 – ainesten soseuttamiseen ennen höyryttämistä
 – nesteiden, esimerkiksi keiton tai veden lämmittämiseen
 – ruoan pitämiseen lämpimänä useiden tuntien ajan
 – ruoan uudelleenlämmitykseen

Vesisäiliön täyttäminen
 1  Ota mittamukiin tarvittava määrä vettä�

Mittamukissa on asteikko millilitroina ja vastaava höyrytysaika minuutteina� Katso erillisestä 
reseptivihosta reseptien suosittelemat määrät� 
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 2  Kaada vesi täyttöaukkoon ja sulje kansi�

Huomautus: Älä koskaan laita vesisäiliöön mitään muuta kuin vettä.

Höyryttäminen
Kun tietyt vihannekset ja hedelmät höyrytetään varovasti, ne sopivat täydellisesti vauvoille,  
jotka opettelevat syömään kiinteää ruokaa� Höyryttäminen on terveellisin tapa valmistaa 
ruokaa, koska ruoan vitamiinit ja muut ravintoaineet säilyvät ruoassa� 
Huomautus: Reseptit ja valmistusajat ovat erillisessä reseptivihkossa. Huomioi, että 
reseptit on järjestetty lapsen iän mukaan.
Huomautus: Älä höyrytä jäisiä aineksia, koska laite ei kykene kuumentamaan 
pakastettua ruokaa höyryttämiseen vaadittavaan lämpötilaan. Sulata aina jäiset 
ainekset ennen niiden höyrytystä tällä laitteella. Ravista liika vesi sulatetuista aineksista, 
ennen kuin laitat ne kannuun.
 1  Aseta terä kannussa olevaan teräyksikkötelineeseen�

 2  Paloittele kiinteät ainekset (enintään 2-3 cm kokoisiksi), ennen kuin laitat ne 
kannuun� 

Huomautus: Älä aseta kannuun kerralla suurta määrää kiinteitä aineita. Hienonna sen 
sijaan kiinteät aineet pieninä annoksina.
 3  Mittaa aineet sekoituskannuun�

Huomautus: Älä ylitä vihreän teräyksikön yläreunaa.
Huomautus: Välttääksesi laitteen vahingoittumisen älä koskaan laita vettä tai muuta 
nestettä höyrytyskannuun.
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 4  Aseta venttiili kanteen�

Huomautus: Varmista, että venttiili kiinnittyy kunnolla. 
 5  Napsauta siivilä kannun kanteen�

 6  Aseta kansi kannun päälle ja kiinnitä se kiertämällä myötäpäivään� Kannen pienten 
ulkonemien tulee työntyä kannun uurteisiin� Varmista, että kannen suuri ulkonema 
asettuu tarkasti kannun kahvan yläpuolelle�

 7  Aseta kannu runkoon ylösalaisin eli kansi alaspäin� Varmista, että kahva on oikealla 
ja se on kunnolla kiinni�

Huomautus: Laite ei aloita höyryttämistä, jos kannua ja kahvaa ei ole asetettu oikein.
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 8  Käännä valitsin höyrytysasentoon�
 » Oranssi höyrytysvalo ilmaisee, että laitteen höyrytystoiminto on käytössä�

Kuuma höyry tai vesi voi polttaa sormia� Älä koske äläkä anna lapsen koskea laitteen 
kuumia osia tai höyryä, sillä ne voivat aiheuttaa palovammoja�

 » Höyrytysaika riippuu vesisäiliön veden määrästä� Katso lisätietoa taulukosta 
kohdassa “Ainekset ja höyrytysajat” sekä reseptivihkosta�

 » Kun höyrytystoiminto on päättynyt, laitteesta kuuluu merkkiääni, ja höyrytysvalo 
sammuu�

 9  Aseta valitsinnuppi pois päältä -asentoon� Odota 2 minuuttia, kunnes höyryä ei 
enää tule höyrynpoistoaukosta� Näin vältät kuuman höyryn aiheuttamat 
palovammat� 

Huomautus: Jos haluat höyryttää toisen aineserän, anna laitteen jäähtyä 10 minuutin 
ajan ennen kuin aloitat höyryttämisen uudelleen.
 10  Jos haluat soseuttaa höyrytetyn ruoan, noudata ohjeita kohdassa “Soseutus 

höyryttämisen jälkeen”�
 11  Normaaliolosuhteissa vesisäiliöön ei jää vettä höyrytyksen jälkeen� Joissakin 

tilanteissa (esim� jos vesisäiliöön on kertynyt kalkkia, höyrytystoiminto on 
keskeytetty tai laitetta on käytetty tarkoitukseen sopimattomalla tavalla), vettä voi 
kuitenkin jäädä vesisäiliöön� Tyhjennä tällöin vesisäiliö käytön jälkeen kokonaan 
bakteerikasvun estämiseksi� Katso ohjeita kalkin poistamiseen vesisäiliöstä 
kohdasta “Puhdistus ja hoito”�
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Soseutus höyryttämisen jälkeen
 1  Tartu kannun kahvaan ja nosta kannu rungosta� Käännä kannu ja ravistele sitä, 

jotta ruoka putoaa terien päälle�

Koske vain kannun kahvaan� Kansi, pohja ja kannun ulkopinta ovat kuumia�

 2  Avaa tarpeen vaatiessa kansi ja laita kannuun lisää soseutettavia aineksia 
(esimerkiksi vettä tai öljyä)�

 Varmista aina, että kannun kansi ja vesisäiliön kansi ovat jäähtyneet höyrytyksen 
jälkeen, ennen kuin avaat ne ja lisäät aineksia kannuun tai poistat veden vesisäiliöstä�
Älä koskaan aseta kannua höyrytysasentoon pantuasi kannuun nesteitä�
 3  Aseta kannu runkoon pystyyn eli kansi ylöspäin� Varmista, että kahva on oikealla 

puolella lukitusalueen kahden pidikkeen välissä�

 4  Käännä valitsinnuppi soseutusasentoon� Pidä nuppi tässä asennossa, kunnes ruoka 
on täysin soseutettu�
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Soseutustoiminnossa on 30 sekunnin ajastin, joka suojaa ylikuumenemiselta� Jos et 
lopeta soseutusta 30 sekunnin kuluttua, laitteesta katkeaa virta ja siitä kuuluu kaksi 
merkkiääntä� Kun laite on jäähtynyt 30 sekunnin ajan, laitteesta kuuluu merkkiääni ja 
voit jatkaa soseuttamista� 
Huomautus: Jos ainekset tarttuvat kannun reunoihin, katkaise laitteesta virta ja irrota 
ainekset lastalla tai lisää nestettä. 
Huomautus: Varmista, että soseutetun vauvanruoan koostumus on oikeanlainen (siinä 
ei ole esimerkiksi paakkuja) ennen kuin tarjoilet sen.
Huomautus: Jos vauvanruoka on edelleen liian kiinteää, lisää nestettä (esimerkiksi 
vettä), kunnes ruoka on pehmeää.
 5  Kun soseuttamista ei tarvitse enää jatkaa, vapauta valitsin�

 » Valitsin palautuu automaattisesti Off-asentoon.
 6  Irrota pistoke pistorasiasta�
 7  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�

Varmista, että vauvanruoka on sopivan lämpöistä�
 8  Normaaliolosuhteissa vesisäiliöön ei jää vettä höyrytyksen jälkeen� Joissakin 

tilanteissa (esim� jos vesisäiliöön on kertynyt kalkkia, höyrytystoiminto on 
keskeytetty tai laitetta on käytetty tarkoitukseen sopimattomalla tavalla), vettä voi 
kuitenkin jäädä vesisäiliöön� Tyhjennä tällöin vesisäiliö käytön jälkeen kokonaan 
bakteerikasvun estämiseksi� Katso ohjeita kalkin poistamiseen vesisäiliöstä 
kohdasta “Puhdistus ja hoito”�

Soseuttaminen höyryttämättä
Laite on tarkoitettu

 – höyrytettyjen ja keitettyjen vauvanruoka-ainesten soseuttamiseen
 – nesteiden ja hedelmien soseuttamiseen vauvojen juomiksi�

Laitetta ei ole tarkoitettu kovien ainesten, esimerkiksi jääkuutioiden tai sokeripalojen, 
murskaamiseen� 

Älä koskaan aseta kannua höyrytysasentoon pantuasi kannuun nesteitä�

Huomautus: Kun käytät nesteitä soseutettaessa varmista, että täytät kannun enintään 
enimmäistasomerkkiin asti.
Huomautus: Älä koskaan höyrytä vauvanruokaa soseutettuasi sen.
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 1  Aseta terä kannussa olevaan teräyksikkötelineeseen�

 2  Paloittele kiinteät ainekset (enintään 2-3 cm kokoisiksi), ennen kuin laitat ne 
kannuun� 

Vinkki: Älä aseta kannuun kerralla suurta määrää kiinteitä aineita. Hienonna sen sijaan 
kiinteät aineet pieninä annoksina. 
 3  Mittaa aineet sekoituskannuun� 

Huomautus: Älä ylitä vihreän teräyksikön yläreunaa. 
 4  Aseta venttiili kanteen�

Huomautus: Varmista, että venttiili kiinnittyy kunnolla. 
 5  Napsauta siivilä kannun kanteen�
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 6  Aseta kansi kannun päälle ja kiinnitä se kiertämällä myötäpäivään� Kannen pienten 
ulkonemien tulee työntyä kannun uurteisiin� Varmista, että kannen suuri ulkonema 
asettuu tarkasti kannun kahvan yläpuolelle�

 7  Aseta kannu runkoon pystyyn eli kansi ylöspäin� Varmista, että kahva on oikealla 
puolella lukitusalueen kahden pidikkeen välissä�

 8  Käännä valitsin soseutusasentoon� Pidä valitsinta tässä asennossa, kunnes ruoka on 
soseutunut kunnolla�

Soseutustoiminnossa on 30 sekunnin ajastin, joka suojaa ylikuumenemiselta� Jos et 
lopeta soseutusta 30 sekunnin kuluttua, laitteesta katkeaa virta ja siitä kuuluu kaksi 
merkkiääntä� Kun laite on jäähtynyt 30 sekunnin ajan, laitteesta kuuluu merkkiääni ja 
voit jatkaa soseuttamista� 
Huomautus: Jos ainekset tarttuvat kannun reunoihin, sammuta laite ja irrota ne lastalla 
tai lisää hieman nestettä. Älä ylitä kannuun merkittyä enimmäistasoa.
Huomautus: Varmista, että soseutetun vauvanruoan koostumus on oikeanlainen (siinä 
ei ole esimerkiksi paakkuja) ennen kuin tarjoilet sen.
Huomautus: Jos vauvanruoka on liian kiinteää, lisää nestettä (esim. vettä), kunnes 
vauvanruoka on pehmeää ja sileää. Älä ylitä kannuun merkittyä enimmäistasoa.
Huomautus: Älä koskaan höyrytä vauvanruokaa soseutettuasi sen.
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 9  Kun soseuttamista ei tarvitse enää jatkaa, vapauta valitsin�

 » Valitsin palautuu automaattisesti Off-asentoon.
 10  Irrota pistoke pistorasiasta�
 11  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�

Varmista, että vauvanruoka on sopivan lämpöistä�

Ainekset ja höyrytysajat

Ruokalaji Ainesosa Arvioitu höyrytysaika*
Hedelmät Omena 5 min

Appelsiini 10 min
Persikka 10 min
Päärynä 5 min
Ananas 15 min
Luumu 10 min

Kasvikset Parsa 10 min
Parsakaali 20 min
Porkkana 15 min
Kukkakaali 15 min
Varsiselleri 15 min
Kesäkurpitsa 15 min
Fenkoli 15 min
Tarhapavut 20 min
Purjo 15 min
Sipuli 15 min
Herneet 20 min
Paprika 15 min
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Ruokalaji Ainesosa Arvioitu höyrytysaika*
Peruna 20 min
Kurpitsa 15 min
Pinaatti 15 min
Lanttu 15 min
Bataatti 15 min
Tomaatti 15 min

Liha Kana, nauta, lammas, sika jne 20 min
Kala Lohi, meriantura, turska, taimen 

jne
15 min

* Kaikki ruoka on paloiteltava kuutioiksi, joiden koko on enintään 2-3 cm� 
Huomautus: Mittamukissa on asteikko millilitroina ja vastaava höyrytysaika 
minuutteina (50 ml = 5 min, 100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min, 200 ml = 20 min)�

Puhdistus ja huolto

Puhdista laite aina käytön jälkeen�
Älä upota runkoa veteen�
Älä koskaan käytä laitteessa valkaisuaineita tai kemiallisia sterilointiliuoksia/-
tabletteja�
Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen 
puhdistamiseen (kuten bensiiniä, asetonia tai alkoholia)� 
 1  Irrota pistoke pistorasiasta ja irrota kannu rungosta�

 2  Irrota kansi kannusta ja käännä kansi ylösalaisin�
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 3  Irrota siivilä ja venttiili kannesta� 

 4  Puhdista venttiili kuumassa vedessä käyttäen astianpesuainetta ja huuhtele hanan 
alla�

 5  Irrota teräyksikkö kannusta�

 6  Puhdista terä kunnolla juoksevalla vedellä heti käytön jälkeen� Muista huuhdella 
myös terän sisäpuoli�

Käsittele teräyksikköä varovasti� Terät ovat erittäin teräviä�
Huomautus: Jos haluat puhdistaa terät perusteellisesti, voit pestä ne tiskikoneessa 
huuhtelun jälkeen.
 7  Puhdista aina ruoan kanssa kosketuksissa olleet muut osat lämpimällä 

pesuainevedellä heti käytön jälkeen�
Huomautus: Runkoa lukuun ottamatta kaikki osat voi pestä myös astianpesukoneessa.
 8  Puhdista runko tarpeen vaatiessa kostealla liinalla�
 9  Tarkasta, onko ruoan palasia päässyt vesisäiliöön� Tee niin katsomalla, näkyykö 

täyttöaukosta ruoan palasia, tarkastamalla veden väri ja haistamalla vesisäiliötä 
epämiellyttävän tai palaneen hajun varalta� Jos havaitset jotakin poikkeavaa, 
puhdista vesisäiliö (katso kohtaa “Vesisäiliön puhdistaminen”)� 

 10  Jätä täyttöaukon kansi auki bakteerikasvun estämiseksi�
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Kalkin poistaminen vesisäiliöstä
Jos ruoan palasia pääsee vesisäiliöön, ne saattavat takertua vesisäiliön 
kuumennusvastukseen seuraavien höyrytyskertojen aikana� Nämä hiukkaset eivät irtoa vain 
vesisäiliötä huuhtelemalla�
Tämän lisäksi laitteesta on poistettava kalkki kuukauden välein, jotta laite toimisi 
moitteettomasti� Kalkin kertymistä voi vähentää käyttämällä keitettyä tai suodatettua 
vettä�
Poista ruoan palaset ja kalkki vesisäiliöstä noudattamalla seuraavia kalkinpoisto-ohjeita� 
 1  Varmista, että laitteesta on katkaistu virta�
 2  Lisää 50 ml ruokaetikkaa (8 % etikkaa) 150 ml:aan vettä�
Huomautus: Voit käyttää myös sitruunahappoa sisältäviä kalkinpoistoaineita. Älä käytä 
muuntyyppisiä kalkinpoistoaineita.
 3  Täytä vesisäiliö ruokaetikkaliuoksella (tai sitruunahappoliuoksella) ja vedellä�
 4  Sulje täyttöaukon kansi� 
 5  Aseta tyhjä kannu (joka ei sisällä lainkaan ruokaa) teräyksiköllä ja kannella 

varustettuna runkoon höyrytysasentoon (ts� kansi osoittaa alaspäin)� 
 6  Käännä valitsin höyrytysasentoon� 

 » Oranssi höyrytysvalo ilmaisee, että laitteen höyrytystoiminto on käytössä�
 7  Sammuta laite 5-6 minuutin höyrytyksen jälkeen ja irrota se pistorasiasta� 
 8  Kaada käytetty ruokaetikkaa (8 % etikkaa) pois vesisäiliöstä�

 9  Huuhtele vesisäiliö ja kannu perusteellisesti raikkaalla vedellä useita kertoja� 
 10  Lisää säiliöön 2 dl vettä ja käytä laitetta yhden 20 minuutin höyrytystoiminnon 

ajan kannun ollessa tyhjä� Sen jälkeen voit käyttää laitetta jälleen ruoanlaittoon� 
 11  Jätä täyttöaukon kansi auki bakteerikasvun estämiseksi�
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Kierrätys

 – Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen 
kotitalousjätteen mukana�

 – Noudata oman maasi sähkölaitteiden kierrätystä ja hävittämistä koskevia 
sääntöjä�

Säilytys

 1  Tyhjennä vesisäiliö ennen laitteen laittamista säilytykseen�

 2  Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia, ennen kuin laitat laitteen 
säilytykseen (katso kohta Puhdistaminen ja huolto)�

 3  Laita laitteen säilytyksen ajaksi terä kannuun�
 4  Älä aseta kantta kannun päälle ja jätä täyttöaukon kansi auki bakteerikasvun 

välttämiseksi�

Tuki

Käy kaikissa tuotetukiasioissa ja lue usein kysytyt kysymykset osoitteessa 
www.philips.com/support� 

Tekniset tiedot

 – Jännite/teho: katso laitteen pohjassa olevaa arvokilpeä�
 – Vesisäiliön enimmäistilavuus: 2 dl�
 – Kannun enimmäistilavuus, nesteet: 4,5 dl�
 – Turvallisuus: ylikuumenemissuoja ja turvalukko�
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Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat� Ellet löydä 
ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support 
vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun� 

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Laite ei toimi� Laitteessa on 

turvalukko� Jos 
laitteen osia ei ole 
kiinnitetty kunnolla 
runkoon, laite ei 
käynnisty�

Kiinnitä kaikki osat kunnolla� Lisäohjeita on 
kohdassa Käyttö�

Höyrytysvalo ei 
pala�

Laitetta ei ole liitetty 
pistorasiaan�

Työnnä pistoke pistorasiaan�

Kannu ei ole 
kunnolla kiinni 
rungossa�

Aseta kannu runkoon�

Haluat käynnistää 
toisen höyrytyskerran 
heti ensimmäisen 
jälkeen�

Katkaise laitteesta virta ja anna sen jäähtyä 
muutaman minuutin ajan ennen kuin 
käynnistät toisen höyrytyksen�

Ainekset eivät 
kuumennu täysin�

Kannussa olevien 
ainesten palat ovat 
liian suuria, kannussa 
on liikaa ruokaa tai 
ruokaa ei ole 
höyrytetty tarpeeksi 
pitkään�

Pilko ruoka pienemmiksi paloiksi (2-3 cm), 
vähennä kannussa olevan ruoan määrää tai 
valitse pidempi höyrytysaika (enintään 
20 minuuttia). Tarkista reseptivihkosta ja/tai 
kohdan “Ainekset ja höyrytysajat” 
taulukosta, että valitset höyrytettäville 
aineksille tai valmistettavalle reseptille 
oikean höyrytysajan�

Laite ei höyrytä� Et ole lisännyt 
laitteeseen vettä�

Katkaise laitteesta virta ja lisää laitteeseen 
oikea määrä vettä�

Et ole asettanut 
kannua runkoon 
oikeaan asentoon�

Aseta kannu laitteeseen oikeaan asentoon  
(katso osaa ”Höyrytys” kohdassa “Käyttö”)�

Höyryttäminen 
kestää liian kauan, 
tai 
höyrytystoiminto ei 
toimi ollenkaan�

Vesisäiliössä on liikaa 
kalkkia�

Poista vesisäiliöstä kalkki� Katso kohdan 
“Puhdistus ja hoito” osaa “Kalkinpoisto”�
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Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Täyttöaukosta 
tulee höyryä�

Täyttöaukon kantta 
ei ole suljettu 
kunnolla�

Napsauta täyttöaukon kansi kiinni�

Rungon 
höyrynpoistoaukko 
on ruoan tai kalkin 
tukkima�

Puhdista höyrynpoistoaukko 
teräväkärkisellä esineellä vahingoittamatta 
tiivistettä ja noudata jatkossa kalkinpoisto-
ohjeita� Katso kohdan “Puhdistus ja hoito” 
osaa “Kalkinpoisto”�

Kannen höyryaukko 
on tukossa�

Irrota venttiili ja puhdista kannen 
höyryaukko perusteellisesti�

Höyrytysvalo syttyy 
uudelleen, kun 
höyrytys on valmis� 
Jonkin ajan 
kuluttua laitteesta 
kuuluu merkkiääni 
uudelleen�

Olet vahingossa 
jättänyt kannun 
alustalle yli 
10 minuutiksi 
katkaisematta virtaa 
laitteesta�

Katkaise laitteesta virta 10 minuutin 
kuluessa höyrytyksen valmistumisesta ja 
soseuta ruoka tai poista se kannusta�

Terä tai moottori 
juuttuu paikalleen�

Kannussa on liikaa 
ruokaa�

Sammuta laite ja käsittele pienempi määrä� 
Älä täytä kannua vihreän teräyksikön 
yläreunan yli�

Rungosta lähtee 
epämiellyttävää 
hajua muutamalla 
ensimmäisellä 
käyttökerralla�

Tämä on normaalia� Jos laitteesta lähtee hajua vielä muutaman 
käyttökerran jälkeenkin, tarkista, että 
käsiteltävät ainesmäärät ja käsittelyaika 
ovat oikein� Katso kohtaa “Ainekset ja 
höyrytysajat”�

Laitteesta lähtee 
epämiellyttävää 
hajua vielä 
muutaman 
käyttökerran 
jälkeen�

Olet laittanut liikaa 
ruokaa kannuun tai 
antanut laitteen 
soseuttaa liian 
kauan�

Käsittele pienempiä määriä äläkä soseuta 
laitteella yli 30 sekuntia kerrallaan�

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

Kannussa on liikaa 
ruokaa�

Katkaise laitteesta virta ja vähennä aineiden 
määrää�

Käytät laitetta liian 
pitkän aikaa 
kerrallaan�

Älä soseuta laitteella yli 30 sekuntia 
kerrallaan�

Kannun kansi 
vuotaa�

Kannun kansi ei ole 
kunnolla paikallaan�

Laita kannun kansi kunnolla paikalleen� 
Lisäohjeita on kohdassa “Käyttö”�
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Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Kannussa on liikaa 
ruokaa�

Katkaise laitteesta virta ja vähennä aineiden 
määrää�

Täyttöaukossa ja/
tai kannussa, 
siivilässä ja 
kannessa on 
valkoisia pilkkuja�

Näihin kohtiin on 
kerääntynyt kalkkia�

Se on normaalia� Poista kalkki säännöllisesti� 
Lisätietoja on kohdassa “Puhdistus ja hoito”�

Laitteesta lähtee 
kova ääni 
soseutuksen 
aikana�

Siivilä ei ole kiinni 
kannun kannessa�

Varmista, että siivilä on kiinni kannun 
kannessa�

Vesisäiliön vesi on 
epätavallisen 
väristä kaataessasi 
sitä pois 
vesisäiliöstä tai sen 
siirtyessä kannuun 
höyrytyksen 
aikana, tai 
vesisäiliön vesi on 
epämiellyttävän 
hajuista�

Ruoan palasia on 
päässyt vesisäiliöön 
käytön aikana�

Puhdista vesisäiliö kohdan “Puhdistus ja 
hoito” osan “Vesisäiliön puhdistus” ohjeiden 
mukaisesti� Käytä laitetta ainoastaan 
ohjeiden mukaan� Varmista, ettet täytä 
vesisäiliötä liian täyteen (enintään 2 dl), etkä 
täytä kannua liian täyteen ruokaa (älä täytä 
kannua vihreän teräyksikön yläreunan yli)� 
Älä höyrytä samoja aineksia yli 20 minuuttia 
äläkä pane höyrytettävää vettä suoraan 
kannuun� Varmista myös, että venttiili on 
kiinnitetty kanteen�

Vesisäiliöstä tulee 
grillatun tai 
palaneen ruoan 
hajua

Ruoan palasia on 
päässyt vesisäiliöön 
käytön aikana ja ne 
ovat takertuneet 
kuumennusvastuk-
seen�

Puhdista vesisäiliö kohdan “Puhdistus ja 
hoito” osan “Vesisäiliön puhdistus” ohjeiden 
mukaisesti� Käytä laitetta ainoastaan 
ohjeiden mukaan� Varmista, ettet täytä 
vesisäiliötä liian täyteen (enintään 2 dl), etkä 
täytä kannua liian täyteen ruokaa (älä täytä 
kannua vihreän teräyksikön yläreunan yli)� 
Älä höyrytä samoja aineksia yli 20 minuuttia 
äläkä pane höyrytettävää vettä suoraan 
kannuun� Varmista myös, että venttiili on 
kiinnitetty kanteen�

Vauvanruoassa on 
tummia täpliä tai 
vesisäiliön vesi on 
epätavallisen 
väristä�

Ruoan palasia on 
päässyt vesisäiliöön 
käytön aikana ja ne 
ovat takertuneet 
kuumennusvastuk-
seen� Tämän vuoksi 
ruokahiukkasten 
jäännöksiä päätyy 
kannuun höyrytyksen 
aikana�

Puhdista vesisäiliö kohdan “Puhdistus ja 
hoito” osan “Vesisäiliön puhdistus” ohjeiden 
mukaisesti� Käytä laitetta ainoastaan 
ohjeiden mukaan� Varmista, ettet täytä 
vesisäiliötä liian täyteen (enintään 2 dl), etkä 
täytä kannua liian täyteen ruokaa (älä täytä 
kannua vihreän teräyksikön yläreunan yli)� 
Älä höyrytä samoja aineksia yli 20 minuuttia 
äläkä pane höyrytettävää vettä suoraan 
kannuun� Varmista myös, että venttiili on 
kiinnitetty kanteen�
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