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Tähtis!

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolega läbi ja hoidke see edaspidiseks 
alles�

Oht!
 - Ärge kastke mootoriüksust vette või muudesse vedelikesse ega 

loputage seda kraani all�
Hoiatus

 - Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas 
seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu 
pingele�

 - Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade ise 
on kahjustatud�

 - Kui toitekaabel on rikutud, siis tuleb ohtlike olukordade 
vältimiseks lasta toitekaabel vahetada Philipsil, Philipsi 
volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.

 - Seda seadet võivad kasutada füüsilise, sensoorse või vaimse 
puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja 
teadmised, kui nad on järelevalve all või neile on antud juhised 
seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega 
seotud ohte�

 - Lapsed ei tohi seda seadet kasutada� Hoidke seade ja selle 
toitekaabel lastele kättesaamatus kohas�

 - Lapsed ei tohi seadmega mängida�
 - Ärge puudutage lõiketera lõikeääri, kui seade on ühendatud 

vooluvõrku ja kui seadet puhastate� Lõikeservad on väga 
teravad�

 - Kui lõiketera jääb kinni, tõmmake enne lõiketera tõkestavate 
koostisainete eemaldamist toitepistik seinakontaktist välja�

 - Seade muutub aurutamise ajal väga kuumaks ja võib 
katsumisel põletushaavu tekitada� Tõstke kannu ainult 
käepidemest�

 - Arvestage, et aurutamisel ja kannu kaane avamisel tuleb selle 
alt kuuma auru�
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 - Arvestage, et veepaagi täiteava kaane avamisel tuleb selle alt 
kuuma auru�

 - Pärast aurutamise lõpetamist tuleb mootoriüksusel 
olevast auru väljalaskeavast ja kannu kaane auruavast mõne 
aja jooksul veel kuuma auru välja� Kannu mootoriseadme 
küljest eemaldamisel tasub olla ettevaatlik�

 - Seadme vale kasutuse korral võib täiteavast väljuda kuuma 
auru� Selle probleemi vältimiseks või lahendamiseks vt ptk 
„Veaotsing”� 

 - Ärge kunagi jätke töötavat seadet järelvalveta�
 - Ärge võtke mootoriüksust hoolduse või puhastamise eesmärgil 

lahti� Viige see parandamiseks volitatud Philipsi 
teeninduskeskusesse�
Ettevaatust

 - Ärge kasutage kunagi tarvikuid või osi, mis on teiste tootjate 
omad või mida Philips ei ole konkreetselt soovitanud� Selliste 
tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse�

 - Ärge asetage seadet töötava või kuuma ahju või pliidi peale�
 - Enne hoiustamist võtke alati pistik seinakontaktist välja ja laske 

seadmel jahtuda�
 - Ärge kunagi kasutage kannu ega seadme teisi osi 

mikrolaineahjus, sest kannu käepideme ja lõiketera metallist 
osad ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks�

 - Ärge kunagi steriliseerige kannu ega seadme teisi osi 
sterilisaatoris või mikrolaineahjus, sest kannu käepideme ja 
lõiketera metallist osad ei sobi sterilisaatoris ega 
mikrolaineahjus kasutamiseks�

 - Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises� 
Seadme väärkasutusel, kasutamisel professionaalsel või 
poolprofessionaalsel eesmärgil või kui seadet ei kasutata 
kasutusjuhendile vastavalt, kaotab garantii kehtivuse, kusjuures 
Philips ei võta endale vastutust põhjustatud kahjustuste eest�

 - Olge kuuma vedeliku anumasse valamisel ettevaatlik, sest 
kuum vedelik ja aur võivad välja paiskuda ja põletusi 
põhjustada�
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 - Enne järgmise koostisainete koguse aurutamist laske seadmel 
10 minutit jahtuda�

 - Seade ei ole mõeldud tahkete koostisosade, nt jääkuubikute ja 
suhkrukuubikute, ega kleepuvate koostisosade, nt juustu 
tükeldamiseks� 

 - Ärge laske seadmel püreestada üle 30 sekundi korraga� Kui 
olete püreestanud üle 30 sekundi, lülitage seade enne 
jätkamist mõneks sekundiks välja� Kui seade muutub kuumaks, 
laske sellel enne jätkamist mõni minut jahtuda�

 - Asetage seade kindlale, horisontaalsele ja tasasele pinnale� 
Veenduge, et seadme ümber oleks piisavalt vaba ruumi� Muidu 
võivad näiteks kapid ja muud esemed kahjustuda, sest 
seadmest väljub kasutamise ajal kuuma auru�

 - Ärge kasutage mingil juhul seadet, mis on kusagilt alla 
kukkunud või muul moel kahjustatud� Viige see parandamiseks 
volitatud Philipsi teeninduskeskusesse�

 - Seadme kahjustamise vältimiseks ärge pange sellesse kunagi 
aurutamiseks vett, teisi vedelikke või püreestatud toiduaineid�

 - Koostisainete aurutamisel veenduge, et te ei lisaks neid kannu 
üleliia� Veenduge, et roheliste lõiketerade ülaserv ei oleks 
toiduga kaetud�

 - Kui segate vedelikke, ärge ületage kannule märgitud 
maksimaalset täitetaset (450 ml).

 - Ärge asetage täiteavasse ega auru väljalaskeavasse ühtegi eset�
 - Ärge kunagi kasutage aurutamisfunktsiooni ilma veeta�
 - Ärge valage veepaaki liiga palju vett (max 200 ml). Ärge 

ületage mõõtekannule märgitud maksimaaltaseme märgendit�
 - Ärge kunagi täitke veepaaki aurutamise ajal, sest 

seadmest võib väljuda kuuma vett ja auru�
 - Kui soovite pärast aurutamist veel koostisaineid 

püreestamiseks lisada, siis veenduge alati, et kaas 
oleks jahtunud�

 - Ärge ühendage seadet välise lülitusseadmega (nt 
taimer) ega vooluahelaga, mida elektrivõrk korrapäraselt sisse-
välja lülitab� See hoiab ära ohtliku olukorra, mis võib tekkida 
termokatkesti ettekavatsematu lähtestamise tagajärjel�
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 - Enne lapse toitmist proovige toidu temperatuuri alati 
oma käeseljal�

 - Enne lapse toitmist kontrollige alati toidu konsistentsi� 
Veenduge, et toidus poleks tükke�

 - Kui aurutamisprotsess (max 20 minutit) on lõpetatud, ärge 
beebitoitu uuesti aurutage ega soojendage�

 - Eemaldage toit kannust ainult kaasasoleva spaatli abil�
 - Regulaarne katlakivi eemaldamine väldib seadme kahjustamist�
 - Enne tarvikute vahetamist või kasutamise ajal liikuvatele osadele 

lähenemisel lülitage seade välja ja eemaldage toitekaabel 
seinakontaktist�

 - Olge ettevaatlik teravate lõiketerade käsitsemisel, purgi 
tühjendamisel ja puhastamisel�

 - Ühendage seade alati seinakontaktist lahti, kui see jääb 
järelevalveta�

 - Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada�
 - Müratase: Lc = 89 dB (A).

Ohutussüsteem
Seade on varustatud sisseehitatud turvalukuga� Seade töötab ainult siis, kui kõik 
mootoriüksuse osad on õigesti paigaldatud� Kui kõik osad on õigesti paigaldatud, avatakse 
sisseehitatud turvalukk�
Seadmele on lisatud ka ülekuumenemiskaitse� Ülekuumenemine võib tekkida siis, kui kahe 
aurutamistsükli vaheline aeg on liiga lühike, kui püreestamisfunktsiooni kasutatakse liiga 
kaua või kui kannus on liiga palju koostisaineid� Kui ülekuumenemiskaitse lülitab seadme 
kasutamise ajal välja, keerake juhtnupp asendisse 0 ja laske seadmel mõni minut jahtuda� 
Pärast seda võite seadet uuesti kasutada� 

Elektromagnetväljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetväljaga kokkupuudet käsitlevatele 
kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele�

Tutvustus

See auruti-kannmikser sobib hästi väikeste beebitoidu koguste valmistamiseks� Auruti-
kannmikseri abil saavad lapsevanemad lihtsa aurutus- ja püreestamisfunktsiooniga hõlpsalt 
lastele värsket toitu valmistada� Õnnitleme ostu puhul ja tervitame teid Philipsi Aventi 
poolt! Philips Aventi pakutavast tootetoest viimase võtmiseks registreerige oma toode 
veebilehel www.philips.com/welcome� 
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Üldine kirjeldus

1 Auruavaga kaas 8 Mootor
2 Sõel 9 Aurutamise märgutuli
3 Lõiketera 10 Juhtnupp
4 Lõiketerahoidikuga kann 11 Klapp
5 Veepaagi täiteava 12 Spaatel
6 Mootori auruava 13 Mõõdunõu
7 Käepideme lukustusala 14 Seadme põhi koos toitejuhtmega
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Märkused

• Enne lapse toitmist kontrollige 
valminud toidu temperatuuri oma 
käeseljal�

• Ärge ületage kannule märgitud 
maksimaaltaseme märgendit (450 ml).

• Kasutage veepaagi täitmiseks 200 ml 
(destilleeritud) vett.

• Ärge hakkige kõvasid koostisaineid, 
nagu jääkuubikud ja suhkrukuubikud�

• Enne kui toidu aurutamiseks või 
püreestamiseks kannu asetate, 
paigaldage lõiketera�

• Paigaldage alati sõel kannu kaane sisse 
(„klõps“).

＞30s

• Ärge laske seadmel püreestada üle 
30 sekundi korraga.

• Puhastage seade katlakivist iga nelja 
nädala järel� 
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Enne esimest kasutamist

 1  Eemaldage seadme küljest kõik pakkematerjalid� 
 2  Puhastage kõik osad peale mootoriosa (vt ptk „Puhastamine ja hooldus“)�

Seadme kasutamine

Enne kui pärast aurutamist kannu kaane avate, et vajaduse korral püreestamiseks 
rohkem koostisaineid lisada, veenduge, et kannu kaas oleks jahtunud� Ärge ületage 
kannule märgitud maksimaaltaseme märgendit�
Enne uut aurutamisprotsessi tühjendage veepaak veejääkidest ja täitke see uuesti�
Veenduge alati, et rohelise lõiketera ülaserv ei oleks aurutamise alustamisel toiduga 
kaetud� 
See seade on ette nähtud värskete tahkete koostisainete aurutamiseks ja püreestamiseks, 
et valmistada beebitoitu� Vaadake ka retseptiraamatut� Tavaliselt aurutatakse koostisaineid 
ja seejärel püreestatakse need� Seadet saab aga kasutada ka ainult aurutamiseks või 
püreestamiseks� Kui kasutate seadet üksnes püreestamiseks, võite peatükid „Veepaagi 
täitmine” ja „Aurutamine” vahele jätta ning järgida ainult juhiseid peatükis „Püreestamine“� 
Ärge juba püreestatud toitu kunagi aurutage� Ärge aurutage samu koostisaineid kunagi 
üle 20 minuti või üle ühe korra�
Seade EI ole ette nähtud järgmiseks�

 – Toidu sulatamine
 – Külmutatud toidu aurutamine
 – Juba püreestatud toidu aurutamine
 – Samade koostisainete aurutamine kauem kui 20 minutit
 – Riisi ja pasta valmistamine
 – Esmalt koostisainete püreestamine ja seejärel nende aurutamine
 – Vedelike, nt supi või vee soojendamine
 – Mitu tundi toidu soojana hoidmine
 – Toidu ülessoojendamine

Veepaagi täitmine
 1  Täitke mõõtenõu veega kuni vajaliku tasemeni�

Mõõtekann näitab milliliitreid ja vastavat aurutamisaega minutites�  
Retseptide soovitatavate koguste kohta vt eraldi retseptivihikut� 
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 2  Valage vesi täiteavasse ja sulgege kaas�

Märkus. Ärge kunagi pange veepaaki midagi muud peale vee.

Aurutamine
Kui teatud köögivilju ja puuvilju aurutatakse õrnalt, sobivad need suurepäraselt imikutele, 
kes alles alustavad tahke toidu söömist� Aurutamine on kõige tervislikum viis toidu 
valmistamiseks, kuna toit säilitab palju vitamiine ja muid tervislikke toitaineid� 
Märkus. Retseptid ja nendega seotud valmistusajad leiate eraldi retseptiraamatust. 
Pange tähele, et retseptid on seotud lapse vanusega.
Märkus. Ärge aurutage külmutatud koostisaineid, sest seade ei suuda kuumutada 
külmutatud toiduaineid aurutamiseks vajaliku temperatuurini. Enne külmutatud 
koostisainete aurutamist selles seadmes sulatage need alati üles. Enne sulatatud 
koostisainete kannu asetamist raputage neilt liigne vesi maha.
 1  Pange lõiketera kannus olevale lõiketera hoidikule�

 2  Enne kannu panemist lõigake tahked koostisosad väikesteks tükkideks (kuubikud 
mitte suuremad kui 2–3 cm)� 

Märkus. Ärge töödelge korraga suures koguses tahkeid koostisaineid. Selle asemel 
töödelge neid mitme väikse portsjonina.
 3  Asetage toiduained kannu�

Märkus. Ärge ületage rohelise lõiketera ülemist serva.
Märkus. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge valage aurutamiseks kannu kunagi vett 
ega muid vedelikke.
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 4  Pange klapp kaane sisse�

Märkus. Veenduge, et klapp on korralikult kinnitatud. 
 5  Paigaldage sõel kannu kaane sisse („klõps“)�

 6  Pange kannule kaas peale ja keerake seda kinnitamiseks päripäeva� Kaanel olevad 
väikesed väljaulatuvad osad peavad libisema kannu soontesse� Veenduge, et kaane 
suur osa asetseks täpselt kannu käepideme peal�

 7  Asetage kann mootoriseadmele tagurpidi, st kaanega allapoole� Veenduge, et 
käepide paikneb paremal küljel ja et see oleks korralikult kinnitatud�

Märkus. Seade ei hakka aurutama, kui kann ja käepide ei ole õiges asendis.
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 8  Keerake juhtnupp aurutamisasendisse�
 » Aurutamise märgutuli muutub oranžiks, mis näitab, et seade aurutab.

Kuum aur või kuum vesi võib sõrmi põletada� Vältige alati enda ja laste kokkupuudet 
kuumade osade ja auruga, sest see võib tekitada põletushaavu�

 » Aurutamisaeg sõltub veekogusest, mille olete veepaaki pannud� Vaata tabelit 
peatükis „Koostisosad ja aurutamisajad“ ja retseptivihikut�

 » Kui aurutamine on lõppenud, kostab seadmest sumisev heli ja aurutamise 
märgutuli kustub�

 9  Seadke juhtnupp väljalülitatud asendisse� Oodake 2 minutit, kuni auru 
väljalaskeavast enam auru välja ei tule, et vältida kuuma auru põhjustatud 
põletusi� 

Märkus. Enne uue toiduportsjoni aurutamist laske seadmel 10 minutit jahtuda.
 10  Kui soovite jätkata aurutatud toidu püreestamisega, järgige peatükis 

„Püreestamine pärast aurutamist“ toodud juhiseid�
 11  Normaalsete tingimuste korral ei jää pärast aurutamist veepaaki vett� Mõnes 

olukorras (nt veepaaki katlakivi kogunemise, aurutamisprotsessi katkemise või 
tahtmatu kasutamise korral) võib veepaaki jääda vett� Sellisel juhul tühjendage 
veepaak pärast kasutamist täielikult, et bakterid ei saaks paljuneda� Veepaagi 
katlakivi eemaldamiseks vt peatükki „Puhastamine ja hooldus“�
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Püreestamine pärast aurutamist
 1  Haarake kannu käepidemest ja tõstke kann mootoriseadmelt maha� Pöörake kann 

ümber ja raputage seda nii, et toit kukuks lõiketerale�

Puudutage ainult kannu käepidet� Kannu kaas, põhi ja välispind on kuumad�

 2  Vajaduse korral eemaldage kaas ja lisage püreestamiseks täiendavaid koostisaineid 
(nt vesi või õli)�

 Veenduge alati, et kannu kaas ja veepaagi kaas oleks pärast aurutamist jahtunud, 
enne kui avate need, et lisada kannu rohkem koostisaineid või eemaldada veepaagist 
allesjäänud vesi�
Pärast vedeliku valamist kannu ärge asetage kunagi kannu aurutamisasendisse�
 3  Asetage kann mootoriseadmele püsti, st kaanega ülespoole� Veenduge, et käepide 

paikneb paremal küljel ja lukustusala kahe kandi vahel�
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 4  Keerake juhtnupp püreestamisasendisse� Hoidke nuppu selles asendis, kuni toit on 
korralikult segunenud�

Püreestamisfunktsioonil on ülekuumenemiskaitsena 30-sekundiline taimer� Kui 
püreestamine ei ole 30 sekundi jooksul lõppenud, lülitub seade välja ja piiksub 
märguandmiseks kaks korda� Pärast 30-sekundilist jahutamist piiksub seade üks kord 
ning püreestamist või uuesti alustada� 
Märkus. Kui koostisained kleepuvad kannu külge, siis lülitage seade välja ja lükake 
kleepunud osad spaatliga lahti või lisage veidi vedelikku. 
Märkus. Enne serveerimist veenduge, et püreestatud beebitoit oleks õige konsistentsiga 
(ilma tükkideta).
Märkus. Kui beebitoit on ikka liiga tahke, lisage veidi vedelikku (nt vett), kuni toit on 
pehme ja sile.
 5  Kui olete püreestamise lõpetanud, vabastage lihtsalt juhtnupp�

 » Nupp naaseb automaatselt väljalülitatud asendisse�
 6  Eemaldage seadme pistik seinakontaktist�
 7  Eemaldage lõiketera� Lõiketera eemaldamisel tuleb olla ettevaatlik, kuna lõiketera 

võib olla kuum� Eemaldage püreestatud toit kannust� Vajaduse korral kasutage 
seadmega kaasas olevat spaatlit�

Veenduge, et imikutoidu temperatuur oleks teie lapsele ohutu�
 8  Normaalsete tingimuste korral ei jää pärast aurutamist veepaaki vett� Mõnes 

olukorras (nt veepaaki katlakivi kogunemise, aurutamisprotsessi katkemise või 
tahtmatu kasutamise korral) võib veepaaki jääda vett� Sellisel juhul tühjendage 
veepaak pärast kasutamist täielikult, et bakterid ei saaks paljuneda� Veepaagi 
katlakivi eemaldamiseks vt peatükki „Puhastamine ja hooldus“�
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Püreestamine ilma aurutamiseta
Seade on ette nähtud järgmiseks�

 – Aurutatud ja kuumtöödeldud koostisainete püreestamine beebitoidu jaoks
 – Vedelike ja puuviljade segamine beebijoogi jaoks

Seade ei ole mõeldud tahkete koostisosade, nt jääkuubikute ja suhkrukuubikute, ega 
kleepuvate koostisosade, nt juustu tükeldamiseks� 
Pärast vedeliku valamist kannu ärge asetage kunagi kannu aurutamisasendisse�
Märkus. Vedelike püreestamisel veenduge, et te ei täidaks kannu üle kannule märgitud 
maksimaalse taseme.
Märkus. Ärge kunagi aurutage beebitoitu pärast selle püreestamist.
 1  Pange lõiketera kannus olevale lõiketera hoidikule�

 2  Enne kannu panemist lõigake tahked koostisosad väikesteks tükkideks (kuubikud 
mitte suuremad kui 2–3 cm)� 

Nõuanne. Ärge töödelge korraga suures koguses tahkeid koostisaineid. Selle asemel 
töödelge neid mitme väikse portsjonina. 
 3  Asetage toiduained kannu� 

Märkus. Ärge ületage rohelise lõiketera ülemist serva. 
 4  Pange klapp kaane sisse�

Märkus. Veenduge, et klapp on korralikult kinnitatud. 
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 5  Paigaldage sõel kannu kaane sisse („klõps“)�

 6  Pange kannule kaas peale ja keerake seda kinnitamiseks päripäeva� Kaanel olevad 
väikesed väljaulatuvad osad peavad libisema kannu soontesse� Veenduge, et kaane 
suur osa asetseks täpselt kannu käepideme peal�  

 7  Asetage kann mootoriseadmele püsti, st kaanega ülespoole� Veenduge, et käepide 
paikneb paremal küljel ja lukustusala kahe kandi vahel�

 8  Keerake juhtnupp püreestamisasendisse� Hoidke nuppu selles asendis, kuni toit on 
korralikult segunenud�

Püreestamisfunktsioonil on ülekuumenemiskaitsena 30-sekundiline taimer� Kui 
püreestamine ei ole 30 sekundi jooksul lõppenud, lülitub seade välja ja piiksub 
märguandmiseks kaks korda� Pärast 30-sekundilist jahutamist piiksub seade üks kord 
ning püreestamist või uuesti alustada� 
Märkus. Kui koostisained kleepuvad kannu külge, siis lülitage seade välja ja lükake 
kleepunud osad spaatliga lahti või lisage veidi vedelikku. Ärge ületage kannule 
märgitud maksimaaltaseme märgendit.
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Märkus. Enne serveerimist veenduge, et püreestatud beebitoit oleks õige konsistentsiga 
(ilma tükkideta).
Märkus. Kui beebitoit on ikka liiga tahke, lisage veidi vedelikku (nt vett), kuni toit on 
pehme ja sile. Ärge ületage kannule märgitud maksimaaltaseme märgendit.
Märkus. Ärge kunagi aurutage beebitoitu pärast selle püreestamist.
 9  Kui olete püreestamise lõpetanud, vabastage lihtsalt juhtnupp� 

 » Nupp naaseb automaatselt väljalülitatud asendisse�
 10  Eemaldage seadme pistik seinakontaktist�
 11  Eemaldage lõiketera� Lõiketera eemaldamisel tuleb olla ettevaatlik, kuna lõiketera 

võib olla kuum� Eemaldage püreestatud toit kannust� Vajaduse korral kasutage 
seadmega kaasas olevat spaatlit�

Veenduge, et imikutoidu temperatuur oleks teie lapsele ohutu�

Koostisained ja aurutamisajad

Toidu liik Koostisained Umbkaudne 
aurutamisaeg*

Puuvili Õun 5 min
Apelsinid 10 min
Virsik 10 min
Pirn 5 min
Ananass 15 min
Ploom 10 min

Aedvili Spargel 10 min
Brokoli 20 min
Porgand 15 min
Lillkapsas 15 min
Seller 15 min
Suvikõrvits 15 min
Apteegitill 15 min
Prantsuse oad 20 min
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Toidu liik Koostisained Umbkaudne 
aurutamisaeg*

Porrulauk 15 min
Sibul 15 min
Herned 20 min
Pipar 15 min
Kartul 20 min
Kõrvits 15 min
Spinat 15 min
Kaalikas 15 min
Magus kartul 15 min
Tomat 15 min

Liha Kana-, looma-, lamba-, sealiha 
jne

20 min

Kala Lõhe, merikeel, tursk, forell 
jne

15 min

* Kogu toit tuleb lõigata väikesteks kuni 2–3 cm kuubikuteks� 
Märkus� Mõõtekannul on milliliitrid ja vastav aurutamisaeg minutites (50 ml = 5 min, 
100 ml = 10 min, 150 ml = 15 min, 200 ml = 20 min)�

Puhastamine ja hooldus

Puhastage seadet alati pärast kasutamist�
Ärge kastke mootoriseadet kunagi vette�
Ärge kunagi kasutage seadmes valgendit või keemilisi steriliseerimislahuseid või 
-tablette�
Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid 
puhastusvahendeid ega sööbivaid vedelikke, nagu bensiin, atsetoon või alkohol� 
 1  Võtke seade elektrivõrgust välja ja eemaldage kann mootoriseadme küljest�
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 2  Eemaldage kannult kaas ja keerake kaas tagurpidi�

 3  Eemaldage sõel ja klapp kaanelt�  

 4  Puhastage klappi soojas vees, kuhu on lisatud natuke nõudepesuvedelikku, 
seejärel loputage seda kraani all�

 5  Võtke lõiketera kannu küljest lahti�

 6  Puhastage lõiketera vahetult pärast kasutamist põhjalikult kraaniveega� Peske 
kindlasti ka lõiketera toru sisemus�

Lõiketera käsitsemisel tuleb olla väga ettevaatlik� Lõikeservad on väga teravad�
Märkus. Kui soovite lõiketera põhjalikumalt puhastada, võite selle pärast loputamist ka 
nõudepesumasinas pesta.
 7  Puhastage kõik muud toiduga kokku puutunud osad vahetult pärast kasutamist 

kuuma veega, kuhu on lisatud pisut nõudepesuvedelikku�
Märkus. Kõiki osi (v.a mootoriseade) võib pesta nõudepesumasinas.
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 8  Vajaduse korral puhastage mootorit niiske lapiga�
 9  Kontrollige, kas veepaaki on sattunud toiduosakesi� Selleks vaadake täiteavast 

sisse, et näha, kas paagis on toiduosakesi� Samuti võite kontrollida, kas vesi on 
ebaharilikku värvi või kas veepaagist tuleb ebameeldivat või kõrbelõhna�  
Sellisel juhul puhastage veepaak (vt peatükki „Veepaagi puhastamine”)� 

 10  Jätke täiteava kaas bakterite kasvu takistamiseks avatuks�

Veepaagist katlakivi eemaldamine
Kui toiduosakesed satuvad veepaaki, võivad need järgmiste aurutustoimingute ajal jääda 
veepaagis oleva kütteelemendi külge� Neid osakesi ei saa lihtsalt veepaagi loputamisega 
eemaldada�
Seadmest tuleb ka iga nelja nädala järel katlakivi eemaldada, et tagada jätkuv 100% 
tõhususega töö� Katlakivi tekke vähendamiseks tuleks seadmes kasutada eelnevalt 
keedetud või filtreeritud vett.
Veepaagi sees olevate toiduosakeste eemaldamiseks ja seadme katlakivi eemaldamiseks 
järgige allolevaid katlakivi eemaldamise juhiseid� 
 1  Veenduge, et seade on välja lülitatud�
 2  Lisage 150 ml veele 50 ml lauaäädikat (8% äädikhapet)�
Märkus. Võite kasutada ka sidrunhappel põhinevaid katlakivieemaldajaid. Ärge 
kasutage muud tüüpi katlakivieemaldajaid.
 3  Täitke veepaak äädika (või sidrunhappe) ja vee lahusega�
 4  Sulgege täiteava kaas� 
 5  Asetage tühi kann (ilma toiduaineteta) koos lõiketera ja kaanega täielikult 

kokkupanduna mootoriseadmele aurutamisasendisse (st kaanega allapoole)� 
 6  Keerake juhtnupp aurutamisasendisse� 

 » Aurutamise märgutuli muutub oranžiks, mis näitab, et seade aurutab.
 7  Lülitage seade pärast 5–6-minutilist aurutamist välja ja eemaldage elektrivõrgust� 
 8  Valage kasutatud äädika (8% äädikhape) ja vee lahus veepaagist välja�

 9  Loputage veepaaki ja kannu mitu korda põhjalikult värske veega� 
 10  Enne kui seadmesse uuesti toitu panete, täitke paak 200 ml veega ja laske seadmel 

lõpetada 20-minutiline aurutamisprotsess tühja kannuga� 
 11  Jätke täiteava kaas bakterite kasvu takistamiseks avatuks�
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Jäätmekäitlus

 – See sümbol tähendab, et elektritooteid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete 
hulka�

 – Järgige oma riigi elektritoodete lahuskogumist reguleerivaid eeskirju�

Hoiustamine

 1  Enne seadme hoiustamist tühjendage veepaak�

 2  Enne seadme hoiustamist veenduge, et kõik osad oleksid puhtad ja kuivad (vt ptk 
„Puhastamine ja hooldus”)�

 3  Hoiustamiseks asetage lõiketera kannu, et vältida kahjustusi�
 4  Ärge asetage kannule kaant peale ja jätke täiteava kaas bakterite kasvu 

takistamiseks avatuks�

Tugi

Kogu tootetoe koos korduma kippuvate küsimustega leiate aadressilt 
www.philips.com/support�

Tehnilised andmed

 – Pinge/võimsus: vt tüübiplaati seadme põhjal�
 – Veepaagi maksimaalne mahutavus: 200 ml�
 – Kannu maksimaalne mahutavus, vedelikud: 450 ml�
 – Kaitse: temperatuuriga reguleeritav küttesüsteem ja turvalukk�
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Veaotsing

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil seadmega tekkida 
võivad� Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage 
www.philips.com/support,  kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke 
ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega� 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus
Seade ei tööta� Seadmel on 

turvalukk� Kui osad 
pole 
mootoriseadmele 
õigesti paigaldatud, 
siis seade ei tööta�

Pange kõik osad õigesti� Vt ptk „Seadme 
kasutamine”�

Aurutamise 
märgutuli ei hakka 
põlema�

Seade ei ole 
elektrivõrku 
ühendatud�

Sisestage pistik pistikupessa�

Kann ei ole 
mootoriseadmele 
õigesti paigaldatud�

Paigutage kann mootoriseadmele õigesti�

Soovite alustada 
teist 
aurutamisprotsessi 
kohe pärast ühe 
aurutamisprotsessi 
lõppu�

Lülitage seade välja ja laske sellel mõned 
minutid jahtuda, enne kui alustate järgmist 
aurutamisprotsessi�

Toit pole läbi 
kuumutatud�

Kannus olevad tükid 
on liiga suured, 
kannus on liiga 
palju toitu või te 
pole toitu piisavalt 
kaua aurutanud�

Lõigake toit väiksemateks tükkideks (2–3 cm), 
vähendage toidukogust kannus või valige 
pikem aurutamisaeg (max 
20 minutit). Vaadake retseptiraamatut ja/või 
tabelit peatükis „Koostisained ja 
aurutamisajad”, kas olete valinud soovitud 
koostisainetele või retseptile vastava 
aurutamisaja�

Seade ei tekita 
auru�

Te ei ole seadmesse 
vett pannud�

Lülitage seade välja ja valage seadmesse õige 
kogus vett�

Te pole pannud 
kannu 
mootoriseadmele 
õiges asendis�

Asetage kann seadmele õiges asendis (vt 
jaotist „Aurutamine” peatükis „Seadme 
kasutamine”).

Aurutamine võtab 
liiga kaua aega või 
aurufunktsioon ei 
tööta üldse�

Veepaagis on liiga 
palju katlakivi�

Eemaldage veepaagist katlakivi� Vt peatüki 
„Puhastamine ja hooldus” jaotist „Katlakivi 
eemaldamine”�
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Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Täiteavast tuleb 
välja auru�

Täiteava kaas ei ole 
korralikult suletud�

Sulgege täiteava kaas korralikult („klõps”).

Mootoriseadme 
auru väljalaskeava 
on blokeeritud 
toidu või katlakivi 
tõttu�

Puhastage auru väljalaskeava terava esemega  
ilma tihendit kahjustamata ja järgige 
edaspidi katlakivi eemaldamise juhiseid� Vt 
peatüki „Puhastamine ja hooldus” jaotist 
„Katlakivi eemaldamine”�

Auruava kaanel on 
blokeeritud�

Eemaldage klapp ja puhastage kaane 
auruava korralikult�

Aurutamise 
märgutuli süttib 
uuesti pärast 
aurutamisprotsessi 
lõppu� Mõne aja 
pärast sumiseb 
seade uuesti�

Olete jätnud kannu 
kogemata alusele 
kauemaks kui 10 
minutiks ilma 
seadet välja 
lülitamata�

Lülitage seade 10 minuti jooksul pärast 
aurutamisprotsessi lõppu välja ja seejärel 
püreestage toiduained või eemaldage need 
kannust�

Lõiketera või 
mootoriseade on 
blokeeritud�

Kannus on liiga 
palju toitu�

Lülitage seade välja ja töödelge väikeste 
portsude kaupa� Ärge täitke kannu kunagi 
üle rohelise lõiketera ülemise serva�

Esimestel 
kasutuskordadel 
tuleb 
mootoriseadmest 
ebameeldivat 
lõhna�

See on normaalne� Kui seade jätkab selle lõhna eraldamist pärast 
seda, kui olete seda mõned korrad 
kasutanud, kontrollige, kas töötlemiskogus ja 
-aeg on õiged� Vaadake peatükki 
„Koostisosad ja aurutamisajad“�

Pärast seda, kui 
olen seadet 
mõned korrad 
kasutanud, 
eraldab see 
jätkuvalt 
ebameeldivat 
lõhna�

Panite kannu liiga 
palju toitu või lasite 
seadmel liiga kaua 
püreestada�

Töödelge väiksemaid koguseid ja ärge laske 
seadmel püreestada üle 30 sekundi korraga.

Seade teeb palju 
müra, levitab 
ebameeldivat 
lõhna, on katsudes 
tuline, suitseb jne�

Kannus on liiga 
palju toitu�

Lülitage seade välja ja töödelge väikeste 
portsude kaupa�

Lasite seadmel liiga 
kaua ilma 
katkestusteta 
töötada�

Ärge laske seadmel püreestada üle  
30 sekundi korraga�

Kannu kaas lekib� Kaas pole kannule 
korralikult peale 
pandud�

Pange kaas kannule korralikult peale� Vt ptk 
„Seadme kasutamine”�
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Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Kannus on liiga 
palju toitu�

Lülitage seade välja ja töödelge väikeste 
portsude kaupa�

Täitmisaval ja/või 
kannul, sõelal ja 
kaanel on valged 
laigud�

Nendele osadele on 
kogunenud 
katlakivi�

See on normaalne� Eemaldage regulaarselt 
katlakivi�  
Vt peatüki „Puhastamine ja hooldus”  
jaotist „Katlakivi eemaldamine”�

Seade teeb 
püreestamise ajal 
tugevat müra�

Sõel ei ole kannu 
kaane küljes kinni�

Veenduge, et sõel oleks kannu kaane küljes 
kinni�

Veepaagis olev 
vesi on veepaagist 
väljavalamisel või 
aurutamise ajal 
kannu sattudes 
ebatavalist värvi 
või on veepaagis 
olev vesi 
ebameeldiva 
lõhnaga�

Toiduosakesed on 
kasutamise ajal 
veepaaki sattunud�

Veepaagi puhastamiseks järgige peatüki 
„Puhastamine ja hooldus“ jaotises „Veepaagi 
puhastamine” toodud juhiseid� Kasutage 
seadet täpselt juhiste järgi� Veenduge, et te ei 
täida veepaaki üle määratud taseme (max 
200 ml) ega täida kannu toiduga üle 
määratud taseme (ärge täitke kannu üle 
rohelise lõiketera ülemise serva) . Ärge 
aurutage samu koostisosi üle 20 minuti ja 
ärge pange aurutamisvett otse kannu� 
Veenduge ka, et klapp on kaane sisse 
kinnitatud�

Veepaagist tuleb 
välja grillitud või 
kõrbenud toidu 
lõhna

Toiduosakesed on 
kasutamise ajal 
veepaaki sattunud 
ja paakunud 
kütteelemendile�

Veepaagi puhastamiseks järgige peatüki 
„Puhastamine ja hooldus“ jaotises „Veepaagi 
puhastamine” toodud juhiseid� Kasutage 
seadet täpselt juhiste järgi� Veenduge, et te ei 
täida veepaaki üle määratud taseme (max 
200 ml) ega täida kannu toiduga üle 
määratud taseme (ärge täitke kannu üle 
rohelise lõiketera ülemise serva) . Ärge 
aurutage samu koostisosi üle 20 minuti ja 
ärge pange aurutamisvett otse kannu� 
Veenduge ka, et klapp on kaane sisse 
kinnitatud�

Imikutoidus on 
tumedad laigud 
või purgis olev vesi 
on ebatavalise 
värviga�

Toiduosakesed on 
kasutamise ajal 
veepaaki sattunud 
ja paakunud 
kütteelemendile�  
See põhjustab 
nende 
toiduosakeste 
jääkide sattumist 
aurutamise ajal 
kannu�

Veepaagi puhastamiseks järgige peatüki 
„Puhastamine ja hooldus“ jaotises „Veepaagi 
puhastamine” toodud juhiseid� Kasutage 
seadet täpselt juhiste järgi� Veenduge, et te ei 
täida veepaaki üle määratud taseme (max 
200 ml) ega täida kannu toiduga üle 
määratud taseme (ärge täitke kannu üle 
rohelise lõiketera ülemise serva) . Ärge 
aurutage samu koostisosi üle 20 minuti ja 
ärge pange aurutamisvett otse kannu� 
Veenduge ka, et klapp on kaane sisse 
kinnitatud�
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