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  חשוב

לעיון  יש לקרוא בקפידה את המדריך למשתמש ולשמור אותו, לפני השימוש במכשיר
 .בעתיד

 סכנה
  במים או בנוזל אחר היחידה המרכזיתאת  להשרותלעולם אין .  

 .אין לשטוף את היחידה מתחת לברז

 אזהרה
  ,מתאים למתח  יש לוודא שהמתח המצוין על המכשירלפני חיבור המכשיר

 החשמל המקומי.
  אין להשתמש במכשיר אם השקע, כבל החשמל או המכשיר עצמו פגומים. אם

, או אצל נותן מרכז שירות מורשה של כמיפלבו יש להחליפפגום,  החשמלכבל 
 מוסמך דומה, כדי למנוע סכנה. שירות

  בעלי יכולת פיזית, חושית או  אנשיםידי -עלמכשיר זה אינו מיועד לשימוש
אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם השימוש נעשה ידי -עלמוגבלת, וכן שכלית 

תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה בנוגע לאופן השימוש הבטוח בו והם 
  הכרוכים.מבינים את הסיכונים 

 אביזרים אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר זה (כולל.( 
 המכשיר והכבל  ילדים. יש להרחיק את ידי-מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על

 ).אביזרים שג ידם של ילדים (כוללשלו מהי
 ותחזוקה. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי 
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 מחובר לחשמל. הלהבים חדים  אין לגעת בלהבים, במיוחד כאשר המכשיר
 ביותר.

 הקנקן במהלך הניקוי. יש לנתק תמיד  יש להיזהר מהלהבים החדים בעת ריקון
 החשמל אם הוא נשאר ללא השגחה.מהמכשיר  את

  הניסיון לשחרר את אם הלהבים נתקעו, יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני
 הלהבים.

  המכשיר, כולל מכסה הקנקן, מתחמם במהלך האידוי או זמן קצר אחריו
כוויות אם נוגעים בו. לועלול לגרום  ) (במיוחד משטחים הנושאים את הסמל

אך ורק באמצעות לשונית השחרור של המכסה.  יש לפתוח את מכסה הקנקן
ידית בעזרת הקנקן להרים את הש להשתמש במרית. יש י הסלסלה,להרמת 

  בלבד.
 ,וכך גם בעת הסרת  יש לזכור שבמהלך האידוי ייפלטו מהקנקן אדים חמים

 המכסה.
 בעת פתיחת המכסה. יש להיזהר מאדים חמים הנפלטים ממכל המים 
  מפתח יציאת האדים במכסה הקנקן  חמים ימשיכו לצאתאדים  - לתשומת לבך

סיום מחזור האידוי. יש להיזהר בעת פתיחת מכסה  למשך זמן מסוים לאחר
 הקנקן.

 עלולים לברוח משולי המכסה  אם המכשיר אינו מורכב בצורה נכונה, אדים חמים
'פתרון יש לעיין בפרק  כדי למנוע בעיה זו או לפתור אותה,. של מכל המים

 בעיות'.
  ודביקים. רכיבי מזון קשיםאין להשתמש במכשיר לקיצוץ 
 או בתמיסות/טבליות חיטוי כימיות. אין לנקות את המכשיר במלבין 
  אין לנקות את המכשיר בספוגיות ניקוי קשות, חומרי ניקוי שוחקים או נוזלים

 או אלכוהול. אצטוןכגון בנזין,  חזקים,
  דקות בין מחזור אידוי אחד  10למכשיר להתקרר במשך יש לאפשר תמיד

 למחזור האידוי הבא.
 שניות בכל פעם. אם  30-במשך יותר מ במצב עיבוד פעולאין לאפשר למכשיר ל

שניות, יש לשחרר את הלחצן  30לאחר  פעולת העיבוד עדיין לא הסתיימה
למשך שניות אחדות לפני המשך ההפעלה. אם  המכשירולהפסיק את פעולת 
תחממת, יש להניח לה להתקרר מספר דקות לפני המשך היחידה המרכזית מ

 ההפעלה.
  הקנקן לצורך אידוי.לעולם אין לשפוך נוזל כלשהו לתוך  
 המזון או לממחה, מכיוון שהוא  יש להיזהר במקרה של שפיכת נוזל חם למעבד

 .היווצרות פתאומית של קיטור מהמכשיר עקב עלול להיפלט
  זרים או גישה יהחלפת אב נתקו מהספקת הכוח לפנילאת המכשיר ויש לכבות

  .השימוש לחלקים הנעים בעת
 החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על  ,אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה

 .ו או על ידי אדם מוסמך אחרהשירות של ידי סוכן
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 זהירות

  בכאלו שכמיפלאו  ים מיצרנים אחריםחלפבלעולם אין להשתמש באביזרים או 
ספציפי. במקרה של שימוש באביזרים או בחלקים  אינה ממליצה עליהם באופן

 יבוטל תוקף האחריות., כאלו
 חמים.או  אין להניח את המכשיר על כיריים או תנור בישול פעילים 
 לפני כל החלפה של אביזרים או ל יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמ

 נעים בזמן השימוש.החלקים 
 ולאפשר לו להתקרר. ד מהחשמללפני ניקוי המכשיר, יש לנתקו תמי 
 ) יש להקפיד לסובב את כפתור הבקרה למצב מושבתOFFר ) בכל פעם לאח

 אידוי.ה
 בתנור מיקרוגל, כיוון  רהמכשי לעולם אין להשתמש בקנקן או בחלק אחר של

 שחלקי המתכת בידית הקנקן וביחידת הלהבים אינם מתאימים לשימוש שכזה.
  לעולם אין לעקר את הקנקן או חלק אחר של המכשיר בסטריליזטור או

הלהבים אינם מתאימים לשימוש  של יחידת לקי המתכתבמיקרוגל, כיוון שח
 שכזה.

 .שימוש שימוש לא תקין במכשיר או  מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד
כמו גם שימוש שלא על פי ההנחיות , למטרות מקצועיות או מקצועיות למחצה

לא תישא  כמיפלבמדריך למשתמש יגרמו לשלילת תוקף האחריות, ו המפורטות
 שייגרמו. בשום חבות בגין נזקים

  ,וישר. בשעת פעולת המכשיר  אופקייש להניח את המכשיר על משטח יציב
לוודא שנותר סביבו די מקום פנוי כדי למנוע נזק  נפלטים ממנו אדים חמים. יש

 חפצים אחרים.ללארונות או 
 באופן כלשהו. יש להביאו למרכז  אין להשתמש במכשיר לאחר שנפל או ניזוק

 לתיקון. כמיפלשירות מורשה של 
 ריק. ולם אין להשתמש בפונקציית האידוי כאשר מכל המיםלע 
  מ"ל. 180ל ש מסימון המפלסלוודא שמפלס המים במכל אינו חורג יש 
 .יש לוודא שמכל המים קבוע היטב במקומו לפני האידוי  
 אין לחרוג מסימון המפלס המרבי , בזמן העיבודMAX  ל"מ 400(על גבי הקנקן.( 
  המכשיר בזמן הפעלתו.אין להרים ולהזיז את 
 ,פתח האדים במכסה  אין להכניס שום חפץ אל יציאת האדים של מכל המים

 הקנקן ותעלת האדים בסלסלה.
  לעולם אין למלא את מכל המים במהלך האידוי, כיוון שמים חמים ואדים עלולים

 להיפלט מתוך המכשיר.
 שפותחים אותו.לפני  יש לוודא תמיד שמכסה הקנקן של מכל המים התקרר 
 מנגנון מיתוג חיצוני,  לעולם אין להפעיל את ספק הכוח של המכשיר באמצעות

למעגל חשמלי שפעילותו הרגילה כרוכה בכיבוי  כגון טיימר, ואין לחברו
 תים קרובות.יהפעלה לעבו
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 גב כף היד כדי לוודא שהוא  יש לבדוק תמיד את טמפרטורת המזון המבושל על
 לתינוק. בטוח

  לבדוק תמיד את מרקם המזון המיועד לתינוק. לקבלת הנחיות על מרקמי יש
הזמין להורדה  ים שונים, יש לעיין במדריך הגמילהאהמתאימים לגיל המזון

 יועץ.מלקבלת ייעוץ מרופא או  באתר פיליפס, או לפנות
  יש להשתמש רק במרית המצורפת לצורך הרמת הסלסלה והוצאת המזון

 ).15מהקנקן (איור 
 רה קבועה של האבנית מונעת נזק למכשיר.הס 
  יש לוודא שכמות המזון בסלסלת האידוי אינה חורגת מהקצה העליון של תעלת

  .יחסםהתעלה תבסלסלה, אחרת  האדים
  מערכות בטיחות

המכשיר יפעל רק . ובניתממכשיר זה מצויד בנעילת ביטחון , למען בטיחות השימוש
הרכבת כל החלקים כיאות תגרום לביטול נעילת . נכונהאם כל חלקיו הורכבו בצורה 

 .הבטיחות

 מכשיר זה מצויד גם בפונקציית כיבוי אוטומטי למקרים של התחממות יתר.
צרה מדי. אם קתחממות יתר עשויה להתרחש כאשר ההפסקה בין מחזורי האידוי ה

 ידוי, יש לאפשר למכשיר להתקרר במשךא הופעל כיבוי הבטיחות במהלך מחזור
 .במכשיר השתמש שובל מספר דקות. לאחר מכן, ניתן

 
  )EMF(שדות אלקטרומגנטיים 

הנוגעים לחשיפה לשדות  מכשיר זה מתוצרת פיליפס עומד בכל התקנים והתקנות
  אלקטרומגנטיים.

 מבוא
כדי להפיק ! ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי פיליפס אוונט

רשמו את המוצר , את מלוא התועלת מהתמיכה שפיליפס אוונט מעניקה ללקוחותיה
    www.philips.com/welcome.בכתובת

לתינוקות  מסייע להורים להכין ארוחות מזינותמכשיר חיוני זה להכנת מזון תינוקות 
  .שלהם בעזרת פונקציות אידוי ועיבוד המשולבות במכשיר אחד
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 תיאור כללי

 )1 איור(סקירה כללית של המוצר 
A מרית 
B מכסה מכל המים 
C פתח יציאת אדים במכל המים 
D מכל מים 
E יחידה המרכזיתה 
F כפתור בקרה 

a  אידוי'מצב' 
b  כבוי'מצב ' 
c  (ריסוק) 'עיבוד'מצב 
d אידוי(פעולת המכשיר נורית חיווי ל( 

G מתג קיבוע הקנקן 
H כבל חשמל 
I  מזון וקיבולתחיווי מפלס מים 
J ידית הקנקן 
K קנקן אידוי ועיבוד מזון 
L יחידת להבים 
M אטם תושבת הלהבים 
N תעלת האדים בסלסלה 
O סלסלת אידוי 
P פתח אדים במכסה הקנקן 
Q ר המכסהלשונית שחרו 
R מכסה הקנקן 
S פתח יציאת אדים במכסה הקנקן 

 
  לפני השימוש הראשון

 .יש להסיר את כל חומרי האריזה מהמכשיר . 1
 ניקוי'לעיין בפרק  ניתן. יש לנקות היטב את כל החלקים לפני השימוש הראשון . 2

 '.והסרת אבנית
וקנקן ריק לפני  מומלץ להפעיל מחזור אידוי אחד עם סלסלת אידוי ריקה . 3

  ניתן לעיין בפרקים 'מילוי מכל המים' ו'אידוי'. .השימוש הראשון במכשיר
 השימוש במכשיר

  השימוש במכשיר

  
   

 יש לבדוק תמיד את הטמפרטורה והמרקם של המזון המבושל על גב כף היד כדי• 
 .לוודא שהוא בטוח עבור התינוק

 זהירות
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עיבודם למרקם המתאים  מרכיבים טריים ומוצקים לפנימכשיר זה מיועד לאידוי של 
אולם . מרסקים אותם לאחר מכןאדים קודם את הרכיבים ומבדרך כלל . לתינוקות

כשיר לצורך במ בעת שימוש. ניתן גם להשתמש במכשיר לצורכי אידוי או עיבוד בלבד
ולבצע את ההנחיות ', אידוי'ו 'מילוי מכל המים' פרקיםהניתן לדלג על , עיבוד בלבד

 .'בלבדעיבוד ' בקטע

 .מיועד למטרות הבאות אינומכשיר זה 
 דקות 30אידוי של אותם רכיבים לפרק זמן העולה על  -
 אידוי של חומרי גלם קפואים -
 ולאחר מכן אידוי, בהתחלה עיבוד -
 רטבים או מים, חימום של נוזלים כמו מרק -
 חימום חוזר של מזון -
 מזוןהפשרה של  -
 בישול אורז או פסטה -
 או של רכיבים, כגון קוביות קרח וקוביות סוכר, קיצוץ של רכיבי מזון קשים/חיתוך -

 .דביקים כגון גבינה

 מילוי מכל המים

 
  

 

 

 

 
   

  ניתן למצוא את סימון . ל"מ 180יש לוודא שמפלס המים במכל אינו עולה על
 .מפלס המים על גבי קנקן עיבוד המזון

  מומלץ להשתמש במים מסוננים או מזוקקים, כיוון שהמינרלים שנמצאים במים
מינרליים או במי ברז עלולים לגרום להצטברות אבנית מהירה יותר בתוך מכל 

 המים.
 ומץ לבן לצורך הסרת האבנית, לעולם אין להשתמש בנוזלים מלבד שימוש בח

 אחרים מלבד מים במכל המים.

 :לתשומת לבך

 זהירות
 יש לשטוף אותו ולוודא שהוא נקי, לפני שמשתמשים בקנקן למדידת מים. 
  לפני שמשתמשים בקנקן למדידת מים, יש לוודא שיחידת הלהבים, כולל אטם

תושבת הלהבים, מורכבת בצורה נכונה. הצד השטוח של אטם תושבת הלהבים 
 ).24צריך לפנות כלפי מעלה (איור 
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 היחידהמ להסירה כדי לאחוריש לדחוף את ידית קנקן האידוי ועיבוד המזון  . 1
מים לפי פרק 'רכיבים וזמני  של מהמתאי בקיבולת). יש למלא 2(איור  המרכזית

 ).4במדריך למשתמש (איור  אידוי'
), 5יש לסובב את מכסה מכל המים נגד כיוון השעון כדי לפתוח אותו (איור  . 2

). אין לחרוג מסימון 6ולאחר מכן למלא במים באמצעות קנקן עיבוד המזון (איור 
 ).4מ"ל (איור  MAX - 180המפלס המרבי 

 להדקדי יש להחזיר את מכסה מכל המים ולסובב את המכסה בכיוון השעון כ . 3
 ).7אותו היטב במקומו (איור 

 
 
 
 
 
 

 אידוי
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

יש לדחוף את לשונית השחרור בכיוון , כדי להסיר את המכסה מקנקן עיבוד המזון . 1
 ).3איור ( השעון

סלסלת ך לתו) מ"ס 1-לחתוך לקוביות בגודל של כ(יש להכניס רכיבים מוצקים  . 2
של תעלת האדים בסלסלה  שהרכיבים לא יחרגו מהקצה העליוןיש לוודא . האידוי

 ).8איור (
יש לוודא שתעלת האדים נמצאת בצד הנגדי של , בעת החזרת הסלסלה לקנקן .3

 ).9איור (כאשר הסלסלה תיכנס לחריצים במיקום הנכון  עדין' קליק'יישמע צליל . הידית

 הפעלת המכשיר יש להקפיד להדק היטב את מכסה מכל המים לפני. 

 :לתשומת לבך

 זהירות

 מורכבת בצורה , כולל אטם תושבת הלהבים, יש לוודא שיחידת הלהבים
 ).24 איור( מעלההצד השטוח של אטם תושבת הלהבים צריך לפנות כלפי . נכונה

 ולעולם אין , אין לגעת .אדים ומים לוהטים עלולים לגרום לכווייה באצבעות
לאפשר לילדים לגעת באף חלק חם של המכשיר או באדים הנפלטים מחלקו 

 .שכן הדבר עלול לגרום לצריבה, העליון

 :לתשומת לבך

 לקלף ולקצוץ אותם לקוביות קטנות בגודל שאינו , יש לשטוף את הרכיבים
 .מ לפני האידוי"ס 1עולה על 

  יש להקפיד תמיד להפשיר חומרי גלם קפואים לפני הכנסתם לסלסלת האידוי
 .יש לנער מים עודפים מהרכיבים המופשרים לפני הכנסתם לקנקן. לצורך אידוי

 נם מורכבים תהליך האידוי במכשיר לא יתחיל אם הקנקן ומכסה הקנקן אי
 ).11-ו 10ומונחים בצורה נכונה על היחידה המרכזית ( איורים 
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יש להניח את מכסה הקנקן על הקנקן ולסובבו נגד כיוון השעון כדי לקבע אותו  . 4

 ).10איור (היטב במקומו 
 ).11איור (באמצעות החלקתו בכיוון השעון  ה המרכזיתיחידהקבע את הקנקן שוב על  .5

 
 

 

 
' מילוי מכל המים'יש לעיין בפרק , אם עדיין לא מילאת את מכל המים לצורך אידוי . 6

  .שמתחילים לעבוד ולהוסיף למכל מים לפני

  
 

 
 יש לחבר את המכשיר לחשמל. . 7
). יש לעיין בטבלה בפרק 12יש לסובב את כפתור הבקרה להגדרת אדים (איור  . 8

 את כמות המים המומלצת לאידוי. 'רכיבים וזמני אידוי' כדי לראות
 הנורית הצהובה תידלק כדי לציין שהמכשיר מבצע פעולת אידוי.

 יכבה באופן אוטומטי ונורית החיווי תכבה. , המכשירהאידויבסיום 
). כדי 13(איור  לאחר האידוי, יש לסובב את כפתור הבקרה בחזרה למצב 'כבוי' . 9

מהחלק  יפלטדקות או עד שאדים מפסיקים לה 2להסיר את הקנקן, יש להמתין 
 .העליון של המכשיר

 
 
 
 
 

 
 

 
   

 :לתשומת לבך

  מקובע היטב במקומו.יש לוודא שמכסה מכל המים 

 :לתשומת לבך

  לאפשר למכשיר להתקרר במשך אם בכוונתך להתחיל מחזור אידוי נוסף, יש
דקות ולרוקן את המים הנותרים ממכל המים לפני שממלאים שוב מים  10

 ומתחילים מחזור אידוי חדש.

  על מנת שלא יווצר מצב של אידוי בלתי מספיק והישארות מים במכל, אין
 האידוי.לסובב את כפתור הבקרה למצב "כבוי" לפני סיום מחזור 

 זהירות

 :לתשומת לבך

  ביחידה המרכזית יש חריצים המסייעים בהכוונה חלקה של פיני הנעילה
יש לוודא שהקנקן מקובע היטב על היחידה המרכזית . ובקיבוע הקנקן במקומו
 .לפני האידוי או העיבוד
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 עיבוד לאחר אידוי

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יש לאחוז בידית ולדחוף , מהיחידה המרכזיתכדי להסיר את קנקן עיבוד המזון  . 1

 ).2איור (כדי לשחרר את הקנקן  אותה לאחור
 ).3איור (יש לדחוף את לשונית השחרור , כדי לפתוח את מכסה הקנקן . 2
 .יש להשתמש במרית המצורפת, להוצאת סלסלת האידוי מהקנקן . 3

כלפי פונה ” Avent“ כאשר המילה(יש להכניס את המרית דרך החורים בסלסלה 
 ).15איור ( ולהרים אותה) מעלה

 ).16איור ( קנקן עיבוד המזון באמצעות החזקת המריתיש למזוג את המזון המאודה ל .4
 
 
 

 
). אין להניח 17איור אותו במקומו ( ולנעולאת הקנקן בחזרה במקומו הרכיב יש ל . 5

 עיבוד.הסלסלת האידוי בחזרה בקנקן לפני פעולת ת א
 יש לנער את הקנקן כדי לפזר באופן שווה את הרכיבים. . 6
  הדרושים לעיבודבמקרה הצורך, יש להסיר את מכסה הקנקן ולהוסיף רכיבים  . 7

אורז או פסטה). אין לחרוג  (כגון מים למחיות, או רכיבים מבושלים נוספים כגון
 מ"ל. 400) של MAXמסימון קיבולת המזון המרבית (

. יש לסובב את הקנקן כדי היחידה המרכזיתאת הקנקן בחזרה על  רכיביש לה . 8
היטב במקומו ושהידית ממוקמת  קובעבמקומו. יש לוודא שהקנקן מ אותו לנעול

  ).11 מעל מתג קיבוע הקנקן. יש לוודא שהידית נמצאת בצד ימין (איור ישירות
 לריסוק הרכיבים כדי להתחיל בעיבוד, יש לסובב את הכפתור למצב 'עיבוד', עד . 9

 ).18 למרקם הרצוי (איור
 

 

 

 

 ,מורכבת בצורה  יש לוודא שיחידת הלהבים, כולל אטם תושבת הלהבים
נכונה. הצד השטוח של אטם תושבת הלהבים צריך לפנות כלפי מעלה 

 ).24(איור 
  הקנקן ומכסה הקנקן מתחממים לאחר מחזור האידוי. יש להחזיק את

 הקנקן בידית בלבד.
  להשתמש בלשונית השחרור אך ורק לפתיחת מכסה הקנקן.יש 
 .להרמת הסלסלה יש להשתמש במרית בלבד 
 קן מורכבים וממוקמים בצורה נכונהיש להקפיד תמיד שהמכסה והקנ 

 ) כאשר המכשיר בשימוש.11-ו 10ביחידה המרכזית (איורים 
 

  המזון אין צורך לשפוך את המים שהצטברו בקנקן. ניתן לערבב אותם עם
 המאודה לצורך עיבוד.

  שניות בכל פעם. 30-מאין לאפשר למכשיר לפעול במצב עיבוד למשך יותר 
שניות, יש לשחרר את הכפתור  30אם פעולת העיבוד עדיין לא הסתיימה לאחר 

כדי להפסיק את העיבוד ולהמתין מספר שניות לפני המשך ההפעלה. אם היחידה 
 שממשיכים. המרכזית מתחממת, יש להניח לה להתקרר מספר דקות לפני

 זהירות

 זהירות

 :לתשומת לבך
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 יש לנתק את המכשיר מהחשמל.  .10
 ).14ולפתוח את מכסה הקנקן (איור  מהיחידה המרכזיתיש להסיר את הקנקן   .11
יש להשתמש במרית כדי להעביר את המזון מהקנקן אל הקערה או הצלחת   .12

 ).19(איור 
 

 עיבוד בלבד
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
יש להסיר את קנקן עיבוד המזון מגוף המכשיר ולדחוף את לשונית השחרור כדי  . 1

 ).3-ו 2 יםאיור(לפתוח את הקנקן 
אין לחרוג מסימון . סלסלת האידוי את המזון הקצוץ אל הקנקן ללא יש להעביר . 2

 .ל"מ 400של ) MAX(קיבולת המזון המרבית 
יש ). 17איור (יש להניח בחזרה את מכסה קנקן עיבוד המזון ולנעול אותו במקומו  . 3

 .קנקן כדי לפזר באופן שווה את הרכיביםה לנער את
 ולקבע אותו היטבהיחידה המרכזית את קנקן עיבוד המזון בחזרה על רכיב יש לה . 4

 .במקומו
לריסוק הרכיבים עד ' עיבוד'יש לסובב את הכפתור למצב , כדי להתחיל בעיבוד . 5

 ).18איור (למרקם הרצוי 
 
 

 
   

  .יש לוודא שיחידת הלהבים, כולל אטם תושבת הלהבים, מורכבת בצורה נכונה
 ).24הצד השטוח של אטם תושבת הלהבים צריך לפנות כלפי מעלה (איור 

 בזמן שהמכשיר  יש להקפיד תמיד על קיבוע תקין של מכסה הקנקן במקומו
 פועל.

  ולקצוץ אותם לקוביות קטנות בגודל שאינו עולה יש לשטוף את הרכיבים, לקלף
 ס"מ לפני העיבוד. 1על 

  ,אם הרכיבים נדבקים לדופן הקנקן, או אם הרכיבים שעובדו עדיין מוצקים מדי
ולשחרר  להסיר את הקנקן מהיחידה המרכזית יש לשחרר את כפתור העיבוד,

את הרכיבים בעזרת המרית. יש להוסיף מי שתייה עד שהמזון המעובד מקבל 
 את המרקם המתאים לגיל התינוק.

 שניות בכל פעם. 30-במצב עיבוד למשך יותר מ אין לאפשר למכשיר לפעול 
שניות, יש לשחרר את הכפתור  30אם פעולת העיבוד עדיין לא הסתיימה לאחר 

כדי להפסיק את העיבוד ולהמתין מספר שניות לפני המשך ההפעלה. אם 
 היחידה המרכזית מתחממת, יש להניח לה להתקרר מספר דקות לפני

 שממשיכים.
 

 זהירות

 זהירות

 :לתשומת לבך

 :לתשומת לבך
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 יש לנתק את המכשיר מהחשמל. . 6
  ).14 ולפתוח את מכסה הקנקן (איור היחידה המרכזיתהקנקן מיש להסיר את  . 7
יש להשתמש במרית כדי להעביר את המזון מהקנקן אל הקערה או הצלחת (איור  . 8

19.(  
 

 רכיבי מזון וזמני אידוי

 
   

זמן אידוי משוער   רכיב  סוג המזון
  (דקות)*

מפלס המים במכל 
המים (מ"ל)                                                                              

  120  20  תפוח    פירות
  120  20  מנדרינה   /תפוז   
  60  10  אפרסק  
  120  20  אגס  
  180  30  אננס  
  60  10  שזיף  
 120  20  תות   

  120  20  אספרגוס  ירקות
  120  20  ברוקולי  
  180  30  גזר  
  120  20  כרובית  
  120  20  סלרי  
  120  20  חציל  
  180  30  שומר  
  180  30  שעועית ירוקה  
  120  20  כרישה  
  120  20  בצל  
  120  20  אפונה  
  120  20  פלפל  
  180  30  תפוח אדמה  
  120  20  דלעת  
  120  20  תרד  
  120  20  לפת צהובה  
  120  20  תירס מתוק  
  120  20  בטטה  
  120  20  עגבנייה  
  180  30  לפת  
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המים במכל מפלס 

המים (מ"ל)                                          
זמן אידוי משוער (דקות)*

   
  סוג המזון  רכיב

  קישוא 20 120
 בשר 'וכו טלה, בקר, עוף 30 180
מרלוזה, סול, , סלמון 20 120

  'פורל וכו, בקלה
 דגים

זמן  הערכת. בגודל של עד סנטימטר, סוגי המזון לקוביות קטנותיש לחתוך את כל * 
יש להתאים את זמן האידוי בהתאם . גרם מזון 200האידוי מבוססת על כמות של 

 .לכמות המזון בפועל
  .זמני האידוי עשויים להשתנות בשל תנודות במתח החשמלי* 

  דוגמאות למתכונים
קיבולת מים וזמני  עיבוד

 אידוי
     רכיב

     
פעמים  5-3יש לעבד • 

שניות בכל  15 למשך
 פעם

 120יש להוסיף 
ולאדות  ל מים"מ

 דקות 20-במשך כ

גרם תפוחי  140• 
  אדמה 

 גרם ברוקולי 70 •

מחית תפוחי ) 1(
 אדמה

  *וברוקולי
ל "מ 60יש להוסיף • 

 חלב
פעמים  5-3יש לעבד • 

שניות בכל  15 למשך
  פעם

  גרם בננה 50•  אדותאין צורך ל
  גרם אבוקדו 50• 

) שיגעון של 2(
 בננות

  *ואבוקדו

פעמים  3-2יש לעבד • 
שניות בכל  15 למשך

  פעם

 180יש להוסיף 
ולאדות  מ"ל מים

 דקות 30-כ במשך

 כרובית גרם 80• 
גרם תפוחי  90• 

 אדמה
  גרם גזר 60• 

של ) גן עדן 3(
 *ירקות

פעמים  5-3יש לעבד • 
שניות בכל  15למשך 

 פעם
במקרה יש לערבל • 

הצורך כפית אחת של 
 3מחית בשר עם 

כפות מחית ירקות 
[יש לעיין במתכון 'גן 

עדן של ירקות' 
 )]3(מתכון 

 180יש להוסיף 
ולאדות  מ"ל מים

 דקות 30-כ במשך

גרם בשר  250• 
חזה  /טלה /  בקר
  עוף

לאוהבי ) 4(
 בשר*ה
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קיבולת מים וזמני  עיבוד
 אידוי

   רכיב
   

  יש לעבד את המזון• 
         פעמים למשך 3-2

 בכל פעם שניות 5
יש לחלק , לאחר העיבוד• 

. מנות 5-את המחית ל
 100 ערבבו מנה אחת עם

שועל תיתי שיבולת פגרם 
  לכל מנת הגשה

 120יש להוסיף 
 ל מים ולאדות"מ

 20-במשך כ
  דקות

  אפרסק  גרם 100• 
 גרם אגס   100• 
  אוכמניות  גרם 50• 

 המוזלי ) 5(
הראשון 

 שלי
  

  יש לעבד את המזון• 
        פעמים למשך  3-2

 שניות בכל פעם 5
יש לחלק , לאחר העיבוד• 

יש . מנות 5-את המחית ל
לערבב מנה אחת עם 

אורז  גרם דייסת  100
לכל מנת  מבושלת היטב

  הגשה

 180יש להוסיף 
 מ"ל מים ולאדות

 30-במשך כ
 דקות

 

 גרם בקלה 100• 
גרם תפוחי  150• 

     אדמה
 
  

של  מסיבה) 6(
 בקלה

ותפוחי 
 *אדמה

  

  יש לעבד את המזון• 
  5פעמים למשך  3-2

 שניות בכל פעם
יש לחלק , לאחר העיבוד• 

. מנות 4-ל המחית את
מנה אחת עם  יש לערבב

גרם קונכיות פסטה  140
לכל מנת  מבושלות היטב

  הגשה

 120להוסיף  יש
 ולאדותמים  מ"ל

 20-במשך כ
 דקות

 גרם סלמון 120• 
ברוקולי גרם 120• 

      
 
 
  

חגיגת ) 7(
סלמון 

 ברוקולי*ו
  

 אין צורך לבצע עיבוד• 
 יש לחלק, לאחר האידוי• 

 3-את האספרגוס ל
ערבבו מנה אחת . מנות

גרם פלחי  100 עם
גרם  20-תפוחי אדמה ו

 פרמזן מגוררת גבינת
  לכל מנת הגשה

 120יש להוסיף 
מ"ל מים ולאדות 

 דקות 20-במשך כ

 גרם 240• 
 אספרגוס

  

 אספרגוס) 8(
  *קייצי

       לקלף ולקצוץ אותם לקוביות קטנות בגודל שאינו עולה על, יש לשטוף את הרכיבים* 
 .מ לפני העיבוד"ס 1

 .יש לבדוק תמיד את הטמפרטורה והמרקם של המזון לפני ההאכלה* 
 .לתינוקות בשלבי גמילה שוניםהמתכונים לעיל נועדו * 

 :אנו מציעים
 )חודשים 6-4בגיל (לשלב הגמילה הראשון  2-1מתכונים * 
  )חודשים 8-6בגיל (לשלב הגמילה השני  4-3מתכונים * 
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 )חודשים 12-9בגיל (לשלב הגמילה השלישי  6-5מתכונים * 
 )חודשים 12מעל (לשלב הגמילה הרביעי  8-7מתכונים * 
 לבחור יש, אך כיוון שתינוקות הם בעלי אישיות עצמאית ומתפתחים בקצב שונה* 

 התפתחות התינוק. ל בהתאםמתכונים מתאימים 
 
 והסרת אבנית קויני
 
 

 

 

 

 

 

 
 .היחידה המרכזיתיש לנתק את המכשיר מהחשמל ולהסיר את הקנקן מ . 1
 ).3כדי להסיר את מכסה הקנקן יש לדחוף את לשונית המכסה בכיוון השעון (איור  . 2
מכסה הקנקן והמרית במים , קנקן האידוי והריסוק, יש לשטוף את סלסלת האידוי . 3

 ).21איור (זורמים כדי להסיר שאריות מזון 
 ).20איור (ניתן לפרק את יחידת הלהבים לצורך שטיפה במקרה הצורך  . 4
 .ניקויאת אטם תושבת הלהבים מיחידת הערבול לצורך  במקרה הצורך, ניתן להסיר .5
 
 

 

 
 ממכל המים. והמים נגד כיוון השעון ולהסיר יש לסובב את מכסה מכל . 6
 את מכסה מכל המים במים זורמים. שטוףיש ל . 7
 במקרה הצורך, יש להוסיף מים למכל המים ואז לרוקן אותם. . 8

בקנקן  להשאיר מיםיש לחזור על התהליך עד שמכל המים יהיה נקי לגמרי. אין 
 ).22המים (איור 

 ).23ואת כל החלקים לאחר הניקוי (איור  היחידה המרכזיתיש לייבש את  . 9
 ש להרכיב את כל החלקים לאחר שהתייבשו.י .10

 .יש לנקות את המכשיר מיד לאחר כל שימוש 
  המרכזית ואת מכל המים במים, או לשטוף אותם לעולם אין להשרות את היחידה

  במים זורמים.
 .אין לנקות את המכשיר במלבין או בתמיסות/טבליות חיטוי כימיות 
  אין לנקות את המכשיר בספוגיות ניקוי קשות, חומרי ניקוי שוחקים או נוזלים

 בנזין, אצטון או אלכוהול. כגון חזקים,
דוי והריסוק, יחידת הלהבים ומכסה ניתן לשטוף את סלסלת האידוי, קנקן האי

הקנקן במדיח כלים. לפני הכנסתם למדיח הכלים, יש לשטוף חלקים אלה במים 
 זורמים מיד לאחר השימוש. אין להשרות אותם במים עם חלקים שלא נוקו.

 תמיד יש להכניס מחדש את אטם תושבת הלהבים אל יחידת העיבוד לאחר 
תושבת הלהבים  שהצד השטוח של אטם שהסרת אותו לצורך ניקוי. יש לוודא

 פונה כלפי מעלה.

  שחודי החיתוך  למנוע פציעה, כיווןיש לטפל ביחידת הלהבים בזהירות יתרה כדי
 חדים.

 

 זהירות

 זהירות
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  הסרת אבנית ממכל המים

  
כדי לצמצם את . שבועות 4-2 מדימומלץ להסיר אבנית מהמכשיר , לביצועים מיטביים
  .לצורך האידוי מזוקקיםאו  מסונניםמומלץ להשתמש במים , הצטברות האבנית

  .תמיסה להסרת אבנית בתוך מכל המים נהאין להפעיל את המכשיר כאשר יש
 .יש לבצע את ההנחיות הבאות, אבנית מהמכשיר להסרת

 .יש לוודא שהמכשיר כבוי . 1
 .ל מים"מ 80עם ) 6%חומצה אצטית (ל חומץ לבן "מ 80יש לערבב  . 2

 .ממכל המים אבנית חמימים להסרתעם מים לימון  במלחניתן להשתמש , לחלופין
 .יש להוסיף את התמיסה למכל המים . 3
לקבע  על מכל המים ולסובב את המכסה בכיוון השעון כדי המכסהיש להניח את  . 4

 .אותו היטב במקומו
 .כל האבניתלילה שלם או עד להתמוססות  / שעות 6יש להמתין  . 5
 .ממכל המים יש לשפוך את התמיסה לאחר השימוש . 6
משלב , על תהליך הסרת האבנית בפרק זה יש לחזור, כל האבניתהוסרה אם לא  . 7

 .6ועד  1
הצורך  יש להוסיף מים למכל המים ואז לרוקן אותם . ניתן לחזור על התהליך לפי . 8

 עד שמכל המים יהיה נקי לגמרי.
 יש לרחוץ את מכסה מכל המים היטב במים זורמים. . 9

ולהניח למכשיר להשלים מחזור אידוי מ"ל מים  180-יש למלא את מכל המים ב .10
 במכשיר עם אוכל בתוכו. עם קנקן ריק לפני שמשתמשים שוב

 
  אחסון

 .יש לרוקן את מכל המים, מכשירלפני אחסון ה . 1
 יש לוודא שכל החלקים נקיים ויבשים לפני אחסון המכשיר . 2

 ').ניקוי והסרת אבנית'יש לעיין בפרק (
 .המכשיר כאשר יחידת הלהבים בתוך הקנקןיש לאחסן את , כדי למנוע נזק . 3
מקובעים היטב במקומם בעת  ודא תמיד שהמכסים של מכל המים והקנקןויש ל . 4

 האחסון.
 

  מחזור
עם האשפה הביתית  זה מכשירסמל זה מציין שאין להשליך 

)2012/19/EU.( 
איסוף של מוצרי לו יש לפעול לפי הכללים הנהוגים במדינה להפרדה

  .סביבהבמניעת פגיעה ב סילוק נכון מסייע. ואלקטרוניקהחשמל 

 עלולים לקבל צבע  ,והקנקן חלקים הבאים במגע עם מזון, כגון סלסלת האידוי
לשימוש ואין בכך כדי להזיק  מהמזון. תופעה זו תקינה. כל החלקים עדיין בטוחים

 למזון המבושל.
 

 :לתשומת לבך
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  אחריות ושירות

, יש לבקר באתר האינטרנט של פיליפס, אם ברצונך לקבל מידע או אם נתקלת בבעיה
יש ( כמיפלאו לפנות אל מוקד שירות הלקוחות של  www.philips.com/avent בכתובת

  ). לקבלת פרטים לעיין בעלון האחריות העולמית המצורף

  פתרון בעיות
אם . פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר במכשיר שבהן המשתמש עשוי להיתקל

יש לפנות אל מוקד שירות , המידע שלהלן לא הצלחת לפתור את הבעיה בעזרת
  .הלקוחות של כמיפל

  
   הבעיה   סיבה אפשרית פתרון

יש להקפיד על הרכבה נכונה של כל 
 החלקים.

לפני האידוי, יש להתקין את מכסה 
- הקנקן על הקנקן ולקבע אותו כיאות על
ידי סיבובו נגד כיוון השעון. יש להרכיב 
שוב את הקנקן על היחידה המרכזית 
במאונך ולקבע את הקנקן באמצעות 

 סיבובו בכיוון השעון.

למכשיר ישנה נעילת 
בטיחות. מכשיר זה לא 

אם החלקים שלו  יפעל
 אינם מורכבים 

בצורה נכונה על היחידה 
 .המרכזית

אינו  המכשיר
 .פועל

יש לחתוך את המזון לפיסות קטנות יותר 
 ס"מ).  1-(קוביות בגודל של כ

גדולות  פיסות המזון בקנקן
  מדי. 

לא  הרכיבים
 מספיק. בושלו

אסור שכמות המזון תעבור את הקצה 
  העליון של יציאת האדים בסלסלה.

  בקנקן.מזון  יש יותר מדי

יש להוסיף את כמות המים הנדרשת 
בהתאם לזמן האידוי. יש לעיין בפרק 

'רכיבים וזמני אידוי' כדי לוודא שהוספת את 
כמות המים הנדרשת בהתאם לזמן האידוי 

עפ"י של הרכיבים שברצונך לאדות או 
  מתכון שברצונך להכין.ה

 מים במכל יש מעט מדי
  המים.

  

יש להסיר את האבנית ממכל המים. יש 
לעיין בסעיף 'הסרת אבנית' בפרק 'ניקוי 

  והסרת אבנית'.

 הצטברה יותר מדי
 במכל המים. אבנית

  
 יש להפעיל את המכשיר

 ולעבד כמות קטנה של מזון.
 המזון גולש מזון בקנקן. יש יותר מדי

 החוצה מתוך
  הקנקן.

יש להניח את מכסה הקנקן על הקנקן 
לסגור ולסובב אותו נגד כיוון השעון כדי 

 אותו היטב.

מותקן  מכסה הקנקן אינו
 בצורה נכונה. על הקנקן

מדי  אדים רבים
 ממכסה נפלטים
  הקנקן.

יש לכבות את המכשיר ואז להפעילו ולעבד 
כמות קטנה יותר של מזון. אין להכניס 

כמות מזון בקנקן שתמנע מהמכסה 
להיסגר. אנו ממליצים שקיבולת המזון 

  גרם. 400על המרבית לעיבוד לא תעלה 

 פונקציית העיבוד יש יותר מדי מזון בקנקן.
 פועלת. אינה
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   הבעיה   סיבה אפשרית פתרון
יש לחבר את המכשיר לשקע 

 .החשמל
  .לחשמל מחובר המכשיר אינו

 
  נורית האידוי
 אינה נדלקת

יש להרכיב את הקנקן על 
היחידה המרכזית ולנעול 

  .אותו בצורה נכונה

היחידה  עלמונח  הקנקן אינו
  .בצורה נכונה המרכזית

 יש לכבות את המכשיר
ולאפשר לו להתקרר במשך 

לפני שמתחילים  דקות 10
  אידוי נוסף. מחזור

  אידוי נוסף התחיל מחזור
 סיום מחזור מיד לאחר

 .האידוי הקודם
  

 ניקוי'יש לעיין בפרק 
מכל לניקוי ' והסרת אבנית

 ולאחר מכן לבצע, המים
 .קנקן ריקמחזור אידוי עם 

 את מכל לא שטפת קודם
  .המים לפני השימוש

 מפיץ ריח מכל המים
 בפעמים לא נעים

 .הראשונות לשימוש
 

 ולנתק את יש לכבות
ולאחר , מהחשמל המכשיר

  .להוסיף מים למכל המים מכן

  .מים למכל המים לא הכנסת
 

 מייצר אינו המכשיר
 .אדים

יש להסיר את האבנית ממכל 
 לעיין בסעיףיש . המים

ניקוי ' בפרק ' הסרת אבנית'
  '.והסרת אבנית

הצטברה יותר מדי אבנית 
 .המים במכל

  

  

יש לבדוק את פתח יציאת 
פתח , האדים במכל המים

האדים במכסה הקנקן ואת 
ולוודא שדבר  יציאת האדים

  .חוסם אותם אינו

המים  תעלת האדים במכל
במכסה  ופתח יציאת האדים

 .הקנקן נחסמו
  

  

יש לסגור את מכסה מכל 
באמצעות  המים כיאות

סיבובו ממצב משוחרר למצב 
 נעול.

 אינו סגור מכסה מכל המים
 כראוי.

 
 

 ממכל אדים נפלטים
 .המים

יש להרכיב את הקנקן בצורה 
  נכונה על היחידה המרכזית.

 מורכב בצורה הקנקן אינו
  נכונה על היחידה המרכזית.

יש לנקות את פתח האדים 
  במכסה הקנקן.

 פתח האדים במכסה
  הקנקן חסום.
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   הבעיה   סיבה אפשרית פתרון
יש להרכיב את הקנקן על היחידה 

ת כשהמכסה מעליו, ליישר המרכזי
לעומת הקנקן בהתאם  את הידית

המרכזית,  שעל היחידה  לסמל 
ולסובב את הקנקן נגד כיוון השעון כדי 

היחידה לקבע אותו היטב במקומו על 
  המרכזית.

היחידה  מונח על הקנקן אינו
 כראוי. המרכזית

 

יש להניח את מכסה הקנקן על 
הקנקן ולסובב אותו נגד כיוון השעון 

 כדי לסגור אותו היטב.

 מותקן על הקנקן מכסה הקנקן אינו
 בצורה נכונה.

 

 

יש לבדוק את טבלת הרכיבים וזמני 
האידוי או דוגמאות למתכונים 
ולבחור רכיבי מזון המתאימים 

  לעיבוד.

מזון  במכשיר לעיבוד נעשה שימוש
 כגון גבינה. דביק,

  

יש להפסיק את העיבוד ולאפשר 
למכשיר להתקרר במשך מספר 

שניות, ואז להתחיל בעיבוד המזון 
  שוב.

 בפונקציית העיבוד נעשה שימוש
 30-באופן רציף למשך יותר מ

  שניות.

הרכיבים עוד מספר יש לעבד את 
פעמים. אין לעבד ברציפות למשך 

 שניות בכל פעם. 30-יותר מ

  פעולת העיבוד הייתה קצרה מדי.
  

תוצאת 
 עיבוד המזון
 אינה טובה

 מספיק.
יש לשטוף את הרכיבים, לקלף 

לקוביות קטנות, בגודל ולקצוץ אותם 
ס"מ לפני האידוי  1שאינו עולה על 

  והעיבוד.

במידה  אשמר עובדו הרכיבים לא
  מספיקה.

  

יש להוסיף או לגרוע מכמות המזון 
  כדי שהעיבוד יבוצע כראוי.

 המזון גדולה כמות
  .או קטנה מדי לעיבוד

יש להוסיף את כמות המים הנכונה 
בהתאם לזמן האידוי. יש לעיין 

  בפרק 'רכיבים וזמני אידוי'.

  זמן האידוי לא הספיק.

לאחר האידוי, אין צורך לשפוך את 
המים שנאספו בקנקן. יש לערבבם 

עם המזון המאודה לצורך עיבוד. 
אם משתמשים בפונקציית הערבול 

בלבד (ללא אידוי), יש להוסיף כמות 
מתאימה של מי שתייה לקנקן, 
ולערבב עם רכיבי המזון לפני 

  העיבוד.
  

 והם נדבקים אל הרכיבים יבשים
  עיבוד המזון. דופן הקנקן במהלך
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  סיבה אפשר                 א
  ון

 
 

 
 

 מפרט טכני
 נמצאת בתחתית המכשירנא לעיין בלוחית ה: הספק חשמלי/מתח -
 ל"מ 180: קיבולת מים מרבית במכל המים -
 ל"מ 400: קיבולת מרבית של קנקן עיבוד המזון -
  C40°עד  C10°: טמפרטורת הפעלה -
 מערכת חימום עם בקרת טמפרטורה: הגנה -

   הבעיה   אפשריתסיבה  פתרון
 יש לכבות את המכשיר

ואז להפעילו ולעבד כמות 
 .קטנה יותר של מזון

  מזון בקנקן.  יש יותר מדי
  
 

  יוצר ריח ,רועש המכשיר
 פולט, למגע חם ,לא נעים
 '.עשן וכו

יש להניח את מכסה הקנקן 
על הקנקן ולסגור אותו 

  .היטב

 מכסה הקנקן אינו
  .סגור היטב

למכשיר לעבוד אין לאפשר 
ברציפות  במצב עיבוד

שניות  30-למשך יותר מ
  .בכל פעם

בפונקציית  נעשה שימוש
 למשך זמן העיבוד

  .ממושך מדי

יש . תופעה זו תקינה
האבנית באופן  להסיר את

מכסה  יש לנקות את. סדיר
 מכל המים ומכסה הקנקן

יש . בעזרת מטלית לחה
להסיר את האבנית ממכל 

יש לעיין בסעיף  .המים
 ניקוי'בפרק  'הסרת אבנית'

 '.והסרת אבנית

אבנית על  יש הצטברות
 .חלקים אלה

  

על מכל  יש כתמים לבנים
המים ועל מכסה מכל 

  .המים

היא אינה . תופעה זו תקינה
האיכות  משפיעה על

כל . המכשיר והביצועים של
 החלקים עדיין בטוחים
לשימוש ואין בכך כדי 

 .המבושללהזיק למזון 

עלול לשנות  צבע מהמזון
של חלקים  את הצבע

 .הבאים במגע עם המזון
 

 הבאים משטחי המכשיר
  .שינו צבע במגע עם מזון

יש להדק את יחידת 
  הלהבים.

אינה  יחידת הלהבים
 .מורכבת כראוי

  .דולף קנקן העיבוד

יש להרכיב את אטם 
תושבת הלהבים כראוי 

  ).24(איור 

אטם של  הרכבה לא נכונה
תושבת הלהבים ביחידת 

  הלהבים.
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