Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips AVENT!
Acest lucru – combinatia gatitului pe aburi şi blender este deosebit
de potrivita pentru pregătirea unor cantităţi mici de alimente pentru
copii. Aparatul combina gatirea pe aburi şi blenderul sprijinind toţi
părinţii în pregătirea meselor proaspete pentru copiii lor
Descriere generala (Fig. 1)
A-Capac cu orificiu de aburi:
B- Valva
C- Sita
D- Lama
E- Borcan cu suport unitate de lama
F- Priza de abur pe unitatea cu motor
G- Zona de blocare pentru mâner
H- Deschiderea zonei de umplere a rezervorului de apă
I- Unitatea motorului
J- Ledul ce semnalizeaza functia de gatire cu aburi
K- Buton de comandă
L- Partea de jos a aparatului cu cablul de alimentare
M- Cupa masurare
N- Spatula
Important
Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza aparatul şipăstraţi-l
pentru referinţă în viitor.
ATENTIE!
- Nu introduceţi blocul motor în apă sau în orice alt lichid, nici nu îl
clătiţi sub robinet.
Avertisment
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- Verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii
locale înainte de a conecta aparatul.
- Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de alimentare sau
aparatul este deteriorat.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de Philips, de către un centru de service autorizat
Philips sau de persoane calificate, în scopul de a evita un pericol.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi reduse fizice, senzoriale sau mentale, sau
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care acestea
au fost instruite , sub supraveghere cu privire la instrucţiunile cu privire
la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţă lor.
- Copiii trebuie supravegheaţi , asigurati-va că acestia nu se joaca
cu aparatul. – NU Păstraţi aparatul la îndemâna copiilor.!
- Nu atingeţi lamele, mai ales atunci când aparatul este conectat.
Lamele sunt foarte ascuţite.!
- Dacă lamele se blochează, deconectaţi aparatul înainte de a
îndepărta ingredientele care blochează lamele.
- Aparatul devine foarte fierbinte în timpul gatirii cu abur şi poate
provoca arsuri la atingere. Ridicaţi borcanul numai de mâner.
- Feriţi-vă de aburul cald care vine din vas în timpul gatirii la abur şi,
atunci când scoateţi capacul acestuia
- Feriţi-vă de aburul cald care vine din deschiderea de umplere a
rezervorului de apă atunci când deschideţi capacul sau.
- Atunci când procesul gatirii la abur este terminat, aburul fierbinte
continuă să iasă de la orificiul de evacuare a aburului . Fiţi atenţi atunci
când ridicaţi vasul de pe blocul motor. În cazul în care aparatul este
utilizat în mod necorespunzător, aburul fierbinte ar putea
veni din deschiderea de umplere.
Consultaţi capitolul "Depanare" în scopul evitarii sau pentru a rezolva
acest lucru.
Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze nesupravegheat.
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ATENTIE
-Nu aşezaţi aparatul pe sau lângă un sistem de operare sau soba
încă fierbinte sau aragaz
- Scoateţi întotdeauna aparatul din priza înainte de a –l asambla sau
dezasambla (oricare dintre părţi) şi înainte de
a-l curăţa.
- Nu sterilizaţi borcanul sau orice altă parte a aparatului într-un
sterilizator sau într-un cuptor cu microunde.Părţile metalice ale mânerul
vasului şi unitatea lamei nu sunt adecvate pentru această operatiune
-Acest aparat este destinat numai utilizării casnice. Dacă aparatul
este utilizat în mod abuziv sau în scopuri profesionale sau semiprofesionale sau dacă nu este utilizat în conformitate cu instrucţiunile
din manualul de utilizare, garanţia devine nulă şi Philips refuză orice
responsabilitate pentru daunele cauzate
-Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă, orizontală şi la nivel.
-Asiguraţi-vă că este suficient de liber spaţiul din jurul acestuia pentru a
preveni deteriorarea de exemplu,a dulapurilor sau a altor obiecte
( aparatul emite abur fierbinte în timpul utilizării)
-Nu folosiţi aparatul dacă a căzut sau este deteriorat în vreun fel.
- Adresati-va la un centru de service autorizat Philips pentru reparaţii.
- Nu folosiţi funcţia de aburi fără apă.
- Asiguraţi-vă că nu umpleţi rezervorul de apă (max. 200 ml) peste
limita. Nu depăşeşti valoarea maximă a nivelul indicat pe cupa de
măsurare
-Când ingredientele sunt la abur, asiguraţi-vă că nu umpleţi borcanul
pana depasiti nivelul maxim sau ca marginea lamei unităţii verde nu
este acoperita cu alimente (Fig. 2).
- Cand se amestecati lichide, asigurati-va ca nu depăşesc nivelul
maxim indicat pe pahar (450ml).
- Nu ridicaţi şi mutaţi aparatul în timp ce acesta funcţionează.
- Nu introduceţi nici un obiect si deschideti unitatea in timp ce aceasta
functioneaza.
-Nu reumpleti rezervorul de apă în timpul procesului de aburire
- Asiguraţi-vă întotdeauna că capacul a fost răcit după utilizarea functiei
de gatire la abur înainte de a deschide o pentru a adăuga mai multe
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ingrediente pentru amestecare, dacă este necesar.
- Nu conectaţi acest aparat la un timer sau sistem de control de la
distanţă, în scopul de a evitarii unei situaţii periculoase.
- Verificati intotdeauna temperatura alimentelor pentru copii pe partea
din spate a mâinii înainte de a vă hrăni copilul.
- Verificaţi întotdeauna consistenta alimentelor pentru copii.Asiguraţivă că nu sunt bucăţi in mancarea destinata lor
- Atunci când procesul de abur (max. 20 de minute) este terminat,
nu utilizati aburul sau nu reincalziti alimentele pentru copii din nou.
- Utilizaţi numai spatula furnizata de a lua produse alimentare din
borcan.
- Îndepărtarea depunerilor de calcar regulata previne deteriorarea
aparatului.
Sistem de siguranţă
Aparatul este echipat cu un sistem de blocare de siguranţă incorporata
Aparatul funcţionează numai dacă aţi asamblat corect toate piesele de
pe blocul motor. În cazul în care toate piesele sunt
asamblate corect, built-in de blocare de siguranţă va fi deblocat.
Aparatul este, de asemenea, echipat cu protecţie la supraîncălzire.
Supraîncălzirea ar putea apărea în cazul in care timpul dintre două
procese de aburire este prea scurt, în cazul în care funcţia
de amestecare este utilizat prea mult timp sau dacă sunt
ingredientele prea multe în borcan.
Dacă supraîncălzirea s-a produs si aparatul nu porneste , setaţi butonul
de control la 0 şi lăsaţi aparatul să se răcească timp de câteva
minute. După aceasta, puteţi utiliza aparatul din nou.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la
câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi
în conformitate cu instrucţiunile din acest manualde
4

utilizare, aparatul este sigur de utilizat, pe baza dovezilor ştiinţifice
disponibile în prezent
Înainte de prima utilizare
1 Scoateţi toate materialele de ambalare de la aparat.
2 Curăţaţi toate componentele, cu excepţia unităţii motorului (a se
vedea "Curăţare şi întreţinere").
Utilizarea aparatului
Întotdeauna verificaţi temperatura alimentelor pentru copii pe partea din
spate a mânii înainte de a vă hrăni copilul.
Întotdeauna asiguraţi-vă că capacul a fost răcit după abur înainte de a
deschide o pentru a adăuga mai multe ingrediente pentru
amestecare, dacă este necesar. Nu depăşiţi nivelul maxim indicat
pe borcan.
Goliţi rezervorul de apă înainte de a vă umple din nou pentru a începe
un nou proces de abur.
Întotdeauna asiguraţi-vă că marginea de sus a unităţii lama verde
nu este acoperita cu alimente, atunci când începe gatirea cu abur.
Nu depăşiţi nivelul maxim indicat pe borcan (450ml), atunci când se
amesteca lichide.
Acest aparat este destinat pentru gatirea ingrediente proaspete,
solide şi apoi amestecarea lor pentru a obţine pireuri pentru copii.
Vezi broşura reteta pentru câteva exemple.
În mod normal,se recomanda gatirea la abur a alimentelor si apoi
terciurea lor.
Cu toate acestea, puteţi utiliza, de asemenea, aparatul de abur sau de
amestecare numai blenderul.
Când utilizaţi aparatul de amestecare numai, săriti peste secţiunile
"Umplerea rezervorului de apă" şi "aburire" şi urmaţi instrucţiunile
numai din sectiunea "Blending" .
După amestecare, nu puneti la aburi alimentele de deja amestecate.
5

Nu gatiti la abur acelaşi lot de ingrediente pentru mai mult de 20 de
minute sau mai mult decât o dată.
Nu este destinat pentru:
- dezghetarea alimentelor
- gatirea alimentelor congelate
- gatirea alimentelor deja amestecate (maruntite)
- gatirea acelorasi ingrediente pentru mai mult de 20 de minute
- Orez gătit şi paste
- Ingrediente maruntite deja
Încălzire lichidelor, de exemplu, supă sau apă
- Păstrarea alimentelor calde pentru mai multe ore
- Reîncălzirea alimentelor
Umplerea rezervorului de apă
1 Umpleţi cana de măsurare cu apă până la nivelul necesar (Fig.3).
Cupa de măsurare arată ml şi de timp corespunzătoare abur în câteva
minute. Vezi broşura reteta separat pentru cantităţilerecomandate de reţ
ete.
Notă: Nu depăşiţi nivelul maxim indicat pe cupa de
măsurare(200ml), pentru a vă asigura că nu umpleţi rezervorul de apă.
Notă: Vă sfătuim să nu utilizaţi apă minerală, ca şi mineraleleconţinute
în acest tip de scară cauza apei pentru a construi în
interiorul rezervorului de apă.
2 Se toarnă apă în deschiderea de umplere şi închideţi capacul (Fig4)
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Notă: Nu pune nimic altceva decât apă în rezervorul de apă.
Gatirea cu abur
În cazul în care anumite legume şi fructe sunt usor aburite, acestea sunt
perfecte pentru copii, care încep să mănânce alimente solide. Abur este cea
mai sanatoasa modalitate de prepararea hranei, ca aliment îşi păstrează o
mulţime de vitamine şi alte elemente nutritive sanatoase.
Notă: Puteţi găsi reţete, precum şi ori de gătit necesare pentru aceste reţete
din carte de bucate separat. Reţineţi că reţetele sunt legate de vârsta
copilului.
Notă: Nu ingrediente de abur îngheţate, deoarece aparatul nu se pot încălzi
până alimentele congelate la temperatura necesară pentru abur. Întotdeauna
decongelare congelate ingredientele solide înainte de a le abur în acest
aparat. Se agită pe orice apa în exces din ingrediente decongelate înainte de
a le pune în borcan.
1 Puneţi unitatea pe lama titularului unităţii de lama în borcan (fig. 5).
2 Tăiaţi ingredientele solide în bucăţi mici (cuburi, nu mai mare de 2-3cm),
înainte de a le pune în borcan.
Notă: Nu a procesa o cantitate mare de ingrediente solide în acelaşi
timp. Procesa aceste ingrediente într-o serie de loturi mici in loc.
3 Puneţi ingredientele în borcan. (Fig. 6)
Notă: Nu depăşiţi marginea de sus a unităţii lama verde.
Notă: Nu puneţi niciodată apă sau orice alt lichid în borcan pentru abur,
pentru a evita deteriorarea aparatului.
4 Puneţi supapa de la capacul vasului (fig. 7).
Notă: Asiguraţi-vă că robinetul este fixat în capac.
5 Puneţi sita în capacul borcanului ("click") (fig. 8).
6 Aşezaţi capacul pe vas şi rotiţi-l sensul acelor de ceasornic pentru a
remedia problema. Proiecţiile mici de pe capac trebuie să alunece în
canelurile din borcan. Asiguraţi-vă că proiecţia mare a capacului este plasat
exact pe mânerul vasului (fig. 9).
7 borcan cu capul în jos pe blocul motor, adică cu capacul în jos. Asiguraţivă că mânerul este pe partea dreapta (fig. 10).
Notă: Aparatul nu începe abur dacă borcanul şi mânerul nu sunt în poziţia
corectă.
8 Rotiţi butonul de control în poziţia abur.
,, Luminile de aburire aprinde portocaliu pentru a indica faptul că aparatul
este abur (fig. 11).
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Abur fierbinte sau apa calda ar putea arde degetele. Nu atingeţi şi nu
permiteţi copiilor să atingă părţile fierbinţi şi de abur, deoarece acest lucru
poate provoca arsuri (fig. 12).
,, Timp abur depinde de cantitatea de apă care le-aţi pus în rezervorul de
apă. Vezi tabelul de la "ingrediente şi ori de aburire" Capitolul şi carte de
bucate.,, Atunci când procesul de abur este terminat, aparatul produce un
sunet zumzet şi abur lumina se stinge.
9 Setati butonul de control în poziţia oprit. Aşteptaţi 2 minute, până când
aburul nu mai iese din priza de abur, pentru a evita opărire cu abur
fierbinte. (Fig. 13)
Dacă doriţi pentru a servi alimente pentru copii aburit, fără amestecul acesta,
testarea produselor alimentare de pe spatele de mana pentru a vă asigura că
este la o temperatură de siguranţă pentru copilul tau.
Notă: Dacă doriţi să abur un alt lot de ingrediente, lăsaţi aparatul să se
răcească timp de 10 minute înainte de a începe din nou abur.
10 Dacă doriţi să continuaţi cu amestecul
de alimente aburit,urmaţi instrucţiunile din secţiunea "Amestecul
de după aburi" de mai jos.
11 În condiţii normale, nu rămâne în urmă de apă în rezervorul de
apă după abur.
Cu toate acestea, în unele situaţii (de exemplu, în cazul de scarăconstruiup în interiorul rezervorului de apă, întrerupereaprocesului de abur sau de
utilizare neintenţionat), unele de apă ar putea rămâne în urmă în rezervorul
de apă. În acest caz, goliţirezervorul de apă complet după utilizare, pentru a
evitadezvoltarea bacteriilor. Să se dizolve crusta rezervorul de apă, a se
vedea "Curăţare şi întreţinere" capitol.
Maruntirea după gatitul la abur
Prindeti borcanul şi ridicaţi vasul de pe blocul motor. Rotiţi vasul şi se
agită în jurul axului, astfel încât produsele alimentare sa cada pe unitatea
de lama (fig. 14).
Atentie, Suprafaţa capacului , partea de jos şi
exteriorul al vasului sunt fierbinti (Fig. 15).
2 Dacă este necesar, scoateţi capacul şi se adaugă ingredientesuplimentare
pentru amestecare (de exemplu, apă sau ulei).
Întotdeauna asiguraţi-vă că capacul a fost răcit după abur înainte de a
deschide o pentru a adăuga mai multe ingrediente (să nu depăşească nivelul
maxim indicaţie), sau pentru a îndepărta apa rămasă de la rezervorul de apă.
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După ce aţi pus lichide în borcan, niciodată nu a pus borcanul înpoziţia
de abur.
Puneţi vasul în poziţie verticală pe blocul motor, adică în
sus cucapac. Asiguraţi-vă că mânerul este pe partea
dreaptă şi poziţionat între cele două culmi ale zonei de blocare (fig. 16).
Rotiţi butonul de control în poziţia de amestecare. Ţineţi butonul în această
poziţie până la produse alimentare
este bine amestecat (fig. 17).
Nu lăsaţi amestecul aparatul pentru mai mult de 30 de secunde, la un
moment dat. Dacă nu aţi terminat de amestecare, după 30 de
secunde, opriţi aparatul şi aşteptaţi câteva secunde înainte de a
continua. Dacă aparatul devine fierbinte, se lasa sa se răcească timp de
câteva minute înainte de a continua.
Notă: În cazul în care ingredientele se lipesc de peretele din
borcan, opriţi aparatul şi slăbiţi-le cu o spatulă sau pentru a adăuga un lichid.
Notă: Asiguraţi-vă că mâncarea pentru bebeluşi amestecat aredreptul
de consistenta (de exemplu, nu noduli), înainte de aoservi. Notă: În cazul
în alimente pentru copii este încă prea solidadaugă un lichid (de exemplu,
apă), până la alimente pentru copiieste moale si neteda.
5 Când aţi terminat de amestecare, pur şi simplu eliberaţi butonul de
control. (Fig. 18),, Butonul revine automat la poziţia oprit.
6 Scoateţi alimente amestecate de la borcan. Dacă este necesar, folosiţi o
spatulă.
Asiguraţi-vă că mâncarea pentru bebeluşi este, la o temperatură de
siguranţă pentru copilul tau.
7 Scoateţi aparatul din priză.
8 În condiţii normale, nu rămâne în urmă de apă în rezervorul de
apă după abur. Cu toate acestea, în unele situaţii (de
exemplu, încazul de scară construi-up în interiorul rezervorului de
apă,întreruperea procesului de abur sau de utilizare neintenţionat),unele de
apă ar putea rămâne în urmă în rezervorul de apă.
În acest caz, goliţi rezervorul de apă complet după utilizare, pentru a
evita dezvoltarea bacteriilor. Să se dizolve crusta rezervorul de apă, a se
vedea "Curăţare şi întreţinere" .
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Amestecarea fără abur
Aparatul este destinat pentru:
- Pasarea
ingredientelor fierte şi preparate alimentare pentrucopii - amestecarea
lichidelor şi fructe pentru băuturi pentru copii
Aparatul nu este destinat pentru tocarea ingrediente dure, cum ar fi cuburi de
gheaţă şi cuburi de zahăr.
După ce aţi pus lichide în borcan, niciodată nu a pus borcanul înpoziţia
de abur.
Notă: Când se amesteca lichide, asiguraţi-vă că nu se umple
vasul peste indicarea nivelul maxim pe borcan.
Notă: Nu copilul alimentare cu abur după ce l-au amestecat.
1 Puneţi unitatea pe lama titularului unităţii de lama în borcan (fig.5).
2 Tăiaţi ingredientele solide în bucăţi mici (cuburi, nu mai mare de 23cm), înainte de a le pune în borcan.
Sfat: Nu a procesa o cantitate mare de ingrediente solide în acelaşi
timp. Procesa aceste ingrediente într-o serie de loturimici in loc.
3 Puneţi ingredientele în borcan. (Fig. 6)
Notă: Nu depăşiţi marginea de sus a unităţii lama verde.
4 Puneţi supapa de la capacul vasului (fig. 7).
Notă: Asiguraţi-vă că robinetul este fixat în capac.
5 Puneţi sita în capacul borcanului ("click") (fig. 8).
6 Aşezaţi capacul pe vas şi rotiţi-l sensul acelor de ceasornicpentru a
remedia problema. Proiecţiile mici de pe capac trebuie să
alunece în canelurile din borcan.
Asiguraţi-vă că proiecţia mare a capacului este plasata
exact pe mânerul de borcan. (Fig. 9)
7 Aşezaţi vasul în poziţie verticală pe blocul motor, adică în sus
cu capac. Asiguraţi-vă că mânerul este pe partea
dreaptă şi poziţionat între cele două culmi ale zonei de blocare (fig. 16).
8 Rotiţi butonul de control în poziţia de amestecare. Ţineţi butonul în
această poziţie atât timp cât aveţi nevoie, dar nu pentru mai mult de 30
de secunde (fig. 17).
Notă: În cazul în care ingredientele se lipesc de peretele din
borcan, opriţi aparatul şi slăbiţi-le cu o spatulă sau pentru a
adăuga un lichid. Nu depăşiţi nivelul maxim de indicarea pe borcan.
Notă: Asiguraţi-vă că mâncarea pentru bebeluşi are de consistenta
potrivita (de exemplu, nu are bucati), înainte de a o servi.
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Notă: În cazul în alimente pentru copii este încă prea solida se
adaugă un lichid (de exemplu, apă), până cand mancarea pentru copii este
moale si neteda. Nu depăşiţi nivelul maxim de indicarea pe borcan.
Notă: Nu copilul alimentare cu abur după ce l-au amestecat.
Nu lăsaţi amestecul aparatul pentru mai mult de 30 de secunde, la un
moment dat. Dacă nu aţi terminat de amestecare, după 30 de
secunde, opriţi aparatul şi aşteptaţi câteva secunde înainte de a continua. În
cazul în care blocul motor devine fierbinte, se lasa sa se răcească timp de
câteva minute înainte de a continua.
Asiguraţi-vă că mâncarea pentru bebeluşi este, la o temperatură de
siguranţă pentru copilul tau.
9 Când aţi terminat de amestecare, pur şi simplu eliberaţi butonul de
control. (Fig. 18)
,, Butonul revine automat la poziţia oprit.
10 Scoateţi alimente amestecate de la borcan. Dacă este necesar, folosiţi o
spatulă. Asiguraţi-vă că mâncarea pentru bebeluşi este, la o temperatură de
siguranţă pentru copilul tau.
11 Deconectaţi aparatul.
Timp de gatire a alimentelor*
fructe
mar 5 min
portocala 10 min
piersica 10 min
para 5 min
Ananas 15 min
prune 10 min
Legume
Sparanghel 10 min
Broccoli 20 min
Morcov 15 min
Conopida 15 min
Ţelină 15 min
Dovlecei 15 min
Fenicul 15 min
Fasolea 20 min
Praz 15 min
Ceapa 15 min
Mazăre 20 min
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Pepper 15 min
Cartof 20 min
Dovleac 15 min
Spanac 15 min
Sfecla 15 min
Cartofi dulci 15 min
Rosi 15 min
Carne de pui, carne de vită, miel, porc, etc 20 min
Somon de peşte, unic, cod, pastrav, etc 15 min
* Toate produsele alimentare trebuie să fie tăiate în cuburi mici,nu mai mare
de 2-3cm.
Curăţare şi întreţinere
Curăţaţi aparatul după fiecare utilizare. Nu introduceţi unitatea motor în apă.
Nu folosiţi niciodată înălbitor sau chimice de sterilizare de
soluţii /tablete în aparat.
Nu folosiţi niciodată bureţi de sârmă, agenţi de curăţare
abrazivisau lichide agresive cum ar fi benzina, acetona sau alcool pentru a
curăţa aparatul
1 Scoateţi aparatul şi scoateţi vasul de pe blocul motor (fig. 19).
2 Scoateţi capacul de la borcan şi întoarceţi capacul cu susul în jos (fig. 20).
3 Scoateţi sita si supapa de la capac. (Fig. 21)
4 Scoateţi unitatea de lama de la borcan (fig. 22).
5 Curăţaţi unitatea de lama sub robinet bine, imediat după
utilizare. Asiguraţi-vă că, de asemenea, clatiti interiorul tubului de unitatea
cuitului (fig. 23).
Manevraţi unitatea de lama foarte atent. Marginile de tăiere sunt foarte
ascuţite.
Notă: Dacă doriţi să curăţaţi unitatea de lama mai bine, puteţi plasa, de
asemenea, că în maşina de spălat vase, după ce l-aţi clătit.
6 Curăţaţi celelalte părţi care au venit în contact cu produsele alimentare, în
apă fierbinte cu un lichid de spălare-up imediat după utilizare.
Notă: Toate componentele, cu excepţia blocului motor, pot fi, de asemenea,
curăţate în maşina de spălat vase.
7 Dacă este necesar, curăţaţi unitatea de motor cu o cârpă umedă.
8 Verificaţi dacă orice particule alimentare au intrat în rezervorul de
apă. Puteţi face acest lucru prin căutarea în deschiderea de umplere pentru a
vedea dacă există orice particule alimentare în ea sau de a verifica dacă apa
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are o culoare neobişnuită şi de miros, dacă rezervorul de apă produce un
miros neplăcut sau de ars.
Dacă acesta este cazul, curăţaţi rezervorul de apă (a se vedea secţiunea
"Îndepărtarea rezervorul de apă" în acest capitol). 9 lasă capacul de umplere
de deschidere deschis pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor.
Detartrarea rezervorul de apă
În cazul în care particulele de alimente intre rezervorul de apă, acestea pot
lua ramas la elementul de încălzire în rezervorul de apă în timpul proceselor
de următoarele aburire. Aceste particule nu pot fi îndepărtate prin clătire
doar rezervorul de apă.
În plus, trebuie să curăţaţi aparatul de piatră la fiecare patru săptămâni
pentru a se asigura că va continua să funcţioneze
100% eficient. Pentru a reduce la scară a construi-up, este util să se
folosească de pre-fierte sau apă filtrată în aparat.
Pentru a elimina particulele de alimente în interiorul rezervorului de apă şi
să se dizolve crusta aparatul, urmaţi instrucţiunile de detartrare de mai jos.
1 Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
2 Adăugaţi un pliculeţ de acid citric (10g) la 200 ml de apă caldă.
Notă: Puteţi folosi, de asemenea, o solutie de apa 150ml si 50 ml oţet alb
(acid acetic 8%).
3 Umpleţi rezervorul de apă cu soluţie de acid citric (sau oţet) şi apă.
4 Închideţi capacul de umplere de deschidere.
5 Aşezaţi vasul gol (fără alimente în interiorul lui ) , complet asamblate
cu lama şi pe capac ,unitatea cu motor în poziţia de abur (de exemplu,
cu capacul îndreptat în jos).
6 Rotiţi butonul de control în poziţia abur.
7opriţi de aburire aprindă lumini aparatul după 5-6 minute
până portocaliu de abur indică faptul că aparatul şi scoateţi-l.
8 Se toarnă soluţia utilizată de acid citric (sau oţet), şi apa din rezervorul de
apă. (Fig. 24)
9 Clătiţi rezervorul de apă şi borcanul bine cu apă proaspătă de mai multe
ori.
10 Umpleţi rezervorul cu apă 200ml şi lăsaţi aparatul a finaliza un proces
de abur de 20 de minute, cu vasul gol înainte de a utilizaaparatul cu
alimente din nou.

13

Problemă
Alimentele nu sunt incalzite
complet

Cauză posibilă
Bucatile sunt prea mari sau
sunt prea multe , sau nu au
fost gatite suficient

Nu se produce abur

Nu ati pus apa in unitate
Nu ati pus borcanul la locul
potrivit

Gatitul la abur se produce
prea mult sau nu
functioneaza
Aburul iese din aparat

Nu este suficienta apa

Ledul pentru gatire ramane
aprins
Lama sau motorul sunt
blocate

Unitatea nu este inchisa
corect
Gaura de evacuare a
aburului este blocata
Ati lasat borcanul pe unitate
mai mult de 10 minute fara
sa opriti aparatul
Sunt prea multe alimente in
borcan

Aparatul lasa un miros
neplacut la primele utilizari

Este normal

Aparatul lasa un miros
neplacut (si dupa primele
utilizari)
Se scurge lichid din borcan

Puneti prea multa mancare
in borcan sau tocati prea
mult
Nu ati ansamblat corect sau
este prea mare cantitatea
Sita nu este atasata sau nu
este ansamblata corect
Au ajuns particule de
alimente in tancu de apa

Blenderul face zgomot prea
mare
Apa din rezervor are o
culoare neobisnuita sau
intra in borcan in timpul
gatirii

Un miros de ars iese din
tancul de apa

Au intrat in tanc particule
de mancare

Soluţie
Taiati in cubulete mici 2- 3
cm , scadeti cantitatea de
alimente supusa gatirii si
selectati un timp mai mare
de gatire – 2o min
Opriti aparatul si puneti
cantitatea necesara de apa
Puneti borcanul in pozitia
corecta

Inchideti unitatea corect –
click
Curatati aparatul
corespunzator
Opriti aparatul in 10 minute
de la incheiarea ciclului de
gatit
Nu puneti prea multe
alimete in unitate, nu
acoperiti marginea verde a
lamei blenderului
Daca si dupa primele
utilizari acest lucru continua
, verificati calitatea apei
pusa in rezervor
Nu lsati la maruntit mai
mult de 30 de secunde

Remediati pozitia sitei
Curatati tancul de apa si
asigurati-va ca nu depasiti
200 ml de apa in tanc. Nu
supraincarcati borcanul cu
alimente. Nu utilizati
functia de abur mai mult de
20 de minute. Asigurati-va
ca valva este la locul ei.
Curatati tancul de apa si
asigurati-va ca nu depasiti
200 ml de apa in tanc. Nu
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Sunt puncte negre in
mancarea copilului sau apa
din borcan are culoare
neobisnuita

Au intrat in tanc particule
de mancare

supraincarcati borcanul cu
alimente. Nu utilizati
functia de abur mai mult de
20 de minute.
Curatati tancul de apa si
asigurati-va ca nu depasiti
200 ml de apa in tanc. Nu
supraincarcati borcanul cu
alimente. Nu utilizati
functia de abur mai mult de
20 de minute. Asigurati-va
ca valva este la locul ei.

Specificaţii tehnice
- Tensiune / Putere: vezi plăcuţa de pe partea de jos a aparatului.
- Capacitatea maximă a rezervorului de apă: 200ml.
- Capacitate maxima de borcan, ingrediente solide: 800ml.
- Capacitate maxima de borcan, lichide: 450ml.
- Temperatura de utilizare: 10 ° C la 40 ° C
Protecţie: temperatură controlată si sistem de încălzire şi de blocare de
siguranţă.
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