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Helpline (www.p4c.philips.com)
België & Luxemburg/
Belgien & Luxemburg/
Belgique & Luxembourg
(Belgium & Luxembourg)
Tel: 070 222303

Nederland (Netherlands)
Phone: 0900 8406

Danmark (Denmark)
Tlf: 808 82814

Österreich (Austria)
Phone: 0810 001203

Deutschland (Germany)
Phone: 0180 53 56 767

Portugal
Phone: 2416 3033

España (Spain)
Phone: 902 11 33 84

Schweiz/ Suisse/ Svizzera
(Switzerland)
Tel.: 0844 800 544

France
Phone: 08 25 88 97 89

(Greece)
Phone: 00800 3122 1280
Ireland
Phone: 01 764 0292
Italia (Italy)
Phone: 199118899

Norge (Norway)
Phone: 2274 8250

Suomi (Finland)
puh. 09 615 80 250
Sverige
Phone: 08 598 522 50
UK (United Kingdom)
Phone: 0870 9009070
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English - a) Heating

200 ml

b) Sterilizing

c) Food Steaming

• Always check that the contents of the bottle/jar and the steamed food is at the right temperature.
• Please read the instructions carefully before using the 3-in-1 steaming center.
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Français - a) Réchauffage

b) Stérilisation

c) Cuisson d’aliments à la vapeur

• Vérifiez systématiquement que le contenu du biberon/pot et que les aliments cuits à la vapeur sont à la bonne température.
• Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser le Kit Vapeur 3 en 1.

Español - a) Calentar

b) Esterilizar

c) Cocer alimentos al vapor

• Compruebe siempre que el contenido del biberón/tarro y los alimentos al vapor están a la temperatura adecuada.
• Por favor, lea estas instrucciones de uso cuidadosamente antes de utilizar el Centro de vapor 3 en 1.

Deutsch - a) Aufwärmen

b) Sterilisieren

c) Dämpfen

• Kontrollieren Sie immer, dass der Inhalt der Flasche/des Gläschens und die gedämpfte Speise die richtige Temperatur haben.
• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das 3-in-1 Multi-Dampfgerät in Betrieb nehmen.

Nederlands - a) Opwarmen

b) Steriliseren

c) Voeding stomen

• Controleer altijd of de inhoud van de fles / het potje of de gestoomde voeding de juiste temperatuur heeft.
• Lees deze instructies zorgvuldig alvorens de Multifunctionele stomer 3 in 1 in gebruik te nemen.

Italiano - a) Riscaldare

b) Sterilizzare

c) Cuocere al vapore

• Verificate sempre che il contenuto del biberon/vasetto e del cibo cotto al vapore sia alla temperatura corretta.
• Leggete attentamente le istruzioni per l’uso del Set vapore 3-in-1.

Português - a) Aquecimento

b) Esterilização

c) Alimentos cozinhados a vapor

• Certifique-se sempre de que o conteúdo do biberão/frasco e os alimentos cozinhados a vapor estão à temperatura ideal.
• Leia atentamente estas instruções de utilização antes de utilizar o Centro de Vapor 3 en 1.

 - a) 

 

b)    

c)   

  

•  
           /              .
•           ,       !! 3  1.

Svenska - a) Värmning

b) Sterilisering

c) Ångkokning

• Kontrollera att innehållet i flaskan/burken och den ångkokta maten har rätt temperatur.
• Läs denna bruksanvisning noga innan du använder 3-i-1 ångcentralen.

Dansk - a) Opvarmning

b) Sterilisering

c) Maddampning

• Kontroller altid, at indholdet af flasken/glasset og det dampede mad har den rette temperatur.
• Læs venligst denne manual omhyggeligt igennem, før du bruger 3-i-1 dampcenterenheden.

Norsk - a) Oppvarming

b) Sterilisering

c) Damping av mat

• Kontroller alltid at innholdet i flasken/glasset og den dampede maten har riktig temperatur.
• Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke dampsenteret med 3 løsninger i 1.

Suomi - a) Kuumentaminen

b) Steriloiminen

c) Höyryttäminen

• Tarkista aina, että pullon tai purkin sisällön ja höyrytetyn ruoan lämpötila on oikea.
• Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää monitoimikuumennin.
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Monitoimikuumennin
SBC SC280
Philips on omistautunut valmistamaan luotettavia lastenhoitotuotteita, joita
äidit ja isät oikeasti tarvitsevat. Luotettavat ja laadukkaat tuotteet antavat
mielenrauhaa. Philipsin monitoimikuumentimessa on sterilointi-,
pullonlämmitys- ja ruoanhöyrytystoiminnot. Sen avulla voit turvallisesti ja
nopeasti kuumentaa tuttipullot ja vauvanruokapurkit, pitää ne lämpimänä,
desinfioida tuttipullot ja pikkutarvikkeet sekä höyryttää vihanneksia ja
hedelmiä. Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta erilaiset tuttipullot ja purkit
sopivat hyvin kuumentimeen. Laitteen lämpötilanhallintajärjestelmä varmistaa
erittäin turvallisen toiminnan.
Philips Baby Care:Taking care together

Tärkeä huomautus
Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää monitoimikuumennin.

Turvallisuushuomautuksia
• Tarkista ennen laitteen kytkemistä pistorasiaan, että sen pohjaan merkitty
verkkojännite vastaa paikallista verkkojännitettä.
• Älä säilytä laitetta äärimmäisen kuumassa paikassa tai kirkkaassa valossa
(esimerkiksi suorassa auringonpaisteessa).
• Älä avaa alustaosaa - sähköiskuvaara.
• Älä koskaan käytä alustaosaa ilman, että siinä on vettä.
• Älä koske kuumiin pintoihin.Tartu aina kahvoihin.
• Älä siirrä alustaosaa sen sisältäessä kuumaa vettä.
• Älä upota alustaosaa, virtajohtoa tai pistotulppaa veteen tai muuhun
nesteeseen. Kaikki muut kuin sähköosat voi huuhdella vedellä.
• Älä anna lasten käyttää tai sairaiden henkilöiden käyttää
monitoimikuumenninta ilman valvontaa.
• Älä jätä laitetta valvomatta, kun sitä käytetään lasten lähellä.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Älä anna virtajohdon riippua pöydän reunan yli.
• Älä aseta laitetta kuumille pinnoille tai uuniin.
• Varmista ruoan turvallinen lämpötila testaamalla sitä kämmenelläsi, ennen
kuin tarjoilet sitä lapselle.
• Käytä ainoastaan kuumennusta kestäviä tuttipulloja.
• Monitoimikuumenninta saa käyttää vain tiloissa, joiden lämpötila on +10 +35 ºC.
• Riittävän hygienian varmistamiseksi alustaosa vesi pitää vaihtaa usein.
• Katso puhdistusohjeet kohdasta Hoito ja huolto.
• Älä lämmitä ruokaa liian kauan.
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Ympäristönsuojelutietoja
Tuotteen pakkaamisessa ei ole käytetty tarpeettomia pakkausmateriaaleja.
Noudata paikallisia määräyksiä hävittäessäsi pakkausmateriaalit
ja loppuun käytetyn laitteen.

Sisällys
Asiakaspalvelu 2
Yleisiä tietoja 92
Tärkeä huomautus 92-93
Toimintojen yleiskuvaus 93-94
Asentaminen 94
Käyttäminen 94-98
Hoito ja huolto 98
Vianmääritys 98-99
Tekniset tiedot 99

Toimintojen yleiskuvaus
A)Steriloija
Sisäkannen taitteen
kuvan selitteet.

1 Kansi
2 Kori
Pienten esineiden steriloimista varten.
3 Säiliö
Pullojen steriloimista varten.
4 Suojakehikko
Peittää vesisäiliön ja kuumennusvastuksen.
5 Vesisäiliö
6 Virtajohto
7 Säädin
– Halutun kuumennus-, sterilointi-, höyrytys- tai sulatuslämpötilan
valitseminen.
– Monitoimikuumentimen kytkeminen päälle, pois tai valmiustilaan.
8 Virtajohtokotelo
Sisältää virtajohdon.
9 Merkkivalo
– Palaa vihreänä laitteen ollessa valmiustilassa ja kun kuumennus,
sterilointi, höyrytys tai sulatus on valmis.
– Palaa punaisena steriloinnin, kuumennuksen, höyrytyksen ja sulatuksen
aikana.
– Palaa punaisena, jos vesi kiehuu loppuun.
10 Kuumennusvastuksella varustettu alustaosa
Veden lämmittäminen.
11 Mittakuppi
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B) Tuppipullon lämmitin
10 Kuumennusvastuksella varustettu alustaosa
Veden lämmittäminen.
12 Kahva
13 Suojus
14 Kansi

C)Höyrytin
10 Kuumennusvastuksella varustettu alustaosa
Veden lämmittäminen.
15 Kahva
16 Höyrytysmalja

Asentaminen
1 Tarkista ennen Philips-monitoimikuumentimen kytkemistä pistorasiaan,
että pistorasian verkkojännite on 220 - 240V AC.
2 Aseta monitoimikuumennin loitolle lapsista kuivalle vaakasuoralle pinnalle,
joka ei ole liukas.
3 Vedä riittävä määrä virtajohtoa virtajohtokotelosta (8) ja kytke se
pistorasiaan.
> Merkkivalo (9) palaa vihreänä. Monitoimikuumennin on nyt valmiustilassa.
Tässä tilassa monitoimikuumennin ei kuumene. Kuumennus aloitetaan
vasta, kun säädintä (7) painetaan ja sillä valitaan haluttu
kuumennustoiminto.

Käyttäminen
Yleistietoja kuumentamisesta
Lapset suosivat maitoa ja ruokaa, jonka lämpötila on 37 ºC. Säätimellä (7)
voit säätää ruoan lämpötilan oikeaksi.Tarvittava säätö riippuu maidon tai
ruoan määrästä, koostumuksesta ja sen alkulämpötilasta.
- jääkaappilämpötila (noin 10 °C.)
- huonelämpötila (noin 20 °C.)
20ºC/10ºC
20 ml
- tuttipullon sisältö enintään 200 ml
- tuttipullon sisältö enintään 50 ml
20ºC
20 ml
Heating

Sterilizing

Steaming

20ºC

20 ml

10ºC

20 ml

10ºC

20 ml
50 ml

• 15
• 20
• 25
• 30

200 ml

Huomautus: Jos vesi kiehuu loppuun, ennen
kuin kuumennus on valmis,
monitoimikuumennin antaa
äänimerkin ja merkkivalo (9)
alkaa vilkkua punaisena.
Keskeytä tässä tapauksessa
kuumennus painamalla
säädintä (7) ja täytä
vesisäiliö (5).
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Kuumennus (enintään lämpötilaan 37 °C)
Tuttipullojen lämmittäminen
1 Kaada 20 ml vettä vesisäiliöön (5) mittakupilla (11).

2 Poista kansi (1) suojuksesta (13) ja aseta suojus alustaosaan (10).
3 Aseta pullo alustaosan (10) suojakehikkoon (4).
4 Katso tarvittava asetus sivulta 6.
Asetus riippuu pullon sisällöstä ja sen lämpötilasta.

15
20
25
30

5 Paina säädintä (7) ja säädä se haluamaasi kohtaan.
> Merkkivalo (9) palaa punaisena ja laite antaa merkkiäänen, mikä ilmaisee
kuumennuksen alkavan.
> Kuumentaminen kestää noin 5 minuuttia maidon määrän ja lämpötilan
mukaan.
> Kun maidon lämpötila on oikea, laite antaa kolme merkkiääntä,
merkkivalo (9) vilkkuu kolme kertaa ja alkaa sitten palaa vihreänä.
6 Poista pullo alustaosasta ja kytke virtajohto irti pistorasiasta.
Huomautus:Tarkista aina pullon oikea lämpötila kaatamalla muutama pisara
kämmenselällesi.
Lastenruokapurkkien lämmittäminen
1 Kaada 20 ml vettä vesisäiliöön (5) mittakupilla (11).

2 Aseta purkki (enintään 150 g) alustaosan (10) suojakehikkoon (4).
3 Aseta suojus (13) alustaosaan (10).

15
20
25
30

4 Paina säädintä (7) ja aseta se kohtaan .
> Merkkivalo palaa punaisena ja laite antaa merkkiäänen, mikä ilmaisee
kuumennuksen alkavan.
> Kuumentaminen kestää noin 5 minuuttia ruoan määrän, koostumuksen ja
lämpötilan mukaan.
> Kun ruoan lämpötila on oikea, laite antaa kolme merkkiääntä, merkkivalo
(9) vilkkuu kolme kertaa ja alkaa sitten palaa vihreänä.
5 Poista suojus alustaosasta, poista purkki ja kytke virtajohto irti
pistorasiasta.
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Huomautuksia:
– Älä poista suojusta (13) kuumentamisen aikana.
– Varmista lämmön tasainen jakautuminen ruoassa sekoittamalla purkin sisältö
sen kuumentamisen jälkeen.
– Tarkista aina purkin sisällön oikea lämpötila testaamalla se kämmenselälläsi.
Pitäminen lämpimänä
Monitoimikuumentimella voit myös säilyttää pullot ja purkit lämpimänä
lyhyitä aikoja. Aseta kuumentamisen jälkeen pullo tai purkki alustaosan (10)
suojakehikon (4) päälle ja aseta sitten suojus (13) alustaosan päälle. Suojus
pidättää lämmön ja pitää näin pullon tai purkin lämpimänä hetken ajan. Älä
koskaan pidä lapsen ruokaa lämpimänä kauemmin kuin tunnin ajan, ettei se
pilaannu.

Steriloiminen
Säiliön (3) avulla monitoimikuumenninta voi käyttää pullojen ja pienten
tarvikkeiden, kuten tuttien ja pikkulelujen, steriloimiseen.
Monitoimikuumennin desinfioi esineet tuhoamalla haitalliset bakteerit.
Huomautuksia:
– Steriloija ei suorita sterilointia kliinisten standardien mukaisesti.
– Pullot ja muut esineet pitää pestä ennen niiden sterilointia.
1 Kaada 50 ml vettä vesisäiliöön (5) mittakupilla (11).
2 Aseta säiliö (3) alustaosaan (10).
4x

6x

3 Aseta pullot säiliöön (ylösalaisin).
Säiliöön mahtuu neljä laajasuista pulloa tai 6 tavallista pulloa. Napsauta pullot
kiinni säiliön pohjasta ulkoneviin kehyksiin.
4 Aseta pikkuesineet koriin (2) ja aseta sitten kori säiliöön.
5 Aseta kansio (1) säiliön päälle.

15
20
25
30

6 Paina säädintä (7) ja aseta se kohtaan .
> Merkkivalo palaa punaisena ja laite antaa merkkiäänen, mikä ilmaisee
steriloinnin alkavan.
> Noin 15 kuluttua laite antaa kolme merkkiääntä, merkkivalo (9) vilkkuu
kolme kertaa ja alkaa sitten palaa vihreänä. Sterilointi on nyt valmis.
7 Poista pullot ja muut esineet säiliöstä ja kytke virtajohto irti pistorasiasta.
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Höyrytys
Tietyt vihannekset ja hedelmät soveltuvat ihanteellisesti yli 4 - 6 kuukauden
ikäisille lapsille. Höyryttäminen on kaikkein terveellisin tapa valmistaa ruokaa.
Höyryttäminen säilyttää paljon ruoan vitamiineista ja muista ravintoaineista.
Monitoimikuumentimella voidaan höyryttää kovia ja pehmeitä vihanneksia ja
hedelmiä 50 - 150 gramman annoksina. Ruoan höyryttämiseen kuluva aika
riippuu ruoan määrästä, koostumuksesta ja lämpötilasta.
1 Kaada 200 ml vettä vesisäiliöön (5) mittakupilla (11).

2 Aseta vihannekset tai hedelmät pieninä palasina höyrytysmaljaan (16),
aseta höyrytysmalja alustaosaan (10) ja aseta sitten suojus (13)
höyrytysmaljan päälle.

15
20
25
30

3 Paina säädintä (7) ja valitse haluamasi (likimääräinen) höyrytysaika
(15, 20, 25 tai 30 minuuttia) kiertämällä säädintä.
> Merkkivalo vilkkuu punaisena ja laite antaa merkkiäänen, mikä ilmaisee
höyrytyksen alkavan.
> Höyryttäminen kestää 15 - 30 minuuttia ruoan määrän, koostumuksen ja
lämpötilan mukaan.
> Kun asetettu höyrytysaika on kulunut, laite antaa kolme
merkkiääntä, merkkivalo vilkkuu ja alkaa sitten palaa vihreänä.
4 Poista kansi höyrytysmaljan (16) päältä, poista höyrytysmalja alustaosasta
(10) ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Sulattaminen
1 Kaada 200 ml vettä vesisäiliöön (5) mittakupilla (11).

2 Aseta pakastettu ruoka höyrytysmaljaan (16) ja aseta sitten suojus (13)
höyrytysmaljan päälle.

15
20
25
30

3 Paina säädintä (7) ja valitse haluamasi (likimääräinen) sulatusaika (15, 20,
25 tai 30 minuuttia) kiertämällä säädintä.
> Merkkivalo vilkkuu punaisena ja laite antaa merkkiäänen, mikä ilmaisee
höyrytyksen alkavan.
> Lämmittäminen kestää 15 - 30 minuuttia ruoan määrän, koostumuksen ja
lämpötilan mukaan.
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> Kun asetettu sulatusaika on kulunut, laite antaa kolme
merkkiääntä, merkkivalo (9) vilkkuu ja alkaa sitten palaa vihreänä.
4 Poista kansi höyrytysmaljan (16) päältä, poista höyrytysmalja alustaosasta
(10) ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Hoito ja huolto
Puhdistaminen
• Irrota aina virtajohto pistorasiasta ja anna monitoimikuumentimen jäähtyä,
ennen kuin alat puhdistaa sitä.
• Monitoimikuumentimen kaikki muut osat paitsi alustaosa (10) kestävät
konepesun, joten ne voi pestä astianpesukoneessa.
• Älä upota alustaosaa (10), virtajohtoa (6) tai pistotulppaa veteen tai
muuhun nesteeseen. Puhdista alustaosa (10) kostealla liinalla.
• Älä käytä puhdistus- tai hankausaineita.
• Poista mahdolliset kalkkisaostumat. Kalkkisaostumat voi poistaa lisäämällä
60 ml laimennettua etikkaliuosta (1 osa etikkaa ja 4 osaa vettä)
alustaosaan (10), säiliöön (3) tai höyrytysmaljaan (16) ja antamalla sen
seistä, kunnes kalkkisaostumat ovat liuenneet kokonaan. Huuhtele
huolellisesti ja pyyhi kostealla liinalla.

Vianmääritys
Jos laite ei toimi oikein, tarkista ensin alla luetellut seikat. Jos ongelman
korjaaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, ota yhteyttä asiakaspalveluun
tai kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Et saa missään olosuhteissa yrittää korjata
laitetta itse. Muussa tapauksessa takuu raukeaa.

Ongelma

Ratkaisuehdotus

Merkkivalo ei pala

Tarkista, onko virtajohto kytketty kunnolla
pistorasiaan. Kytke se tarvittaessa kunnolla
pistorasiaan.

Monitoimikuumennin antaa
Keskeytä kuumennus painamalla
toistuvaa merkkiääntä ja
säädintä (7), tarkista vesisäiliön (5)
merkkivalo (9) vilkkuu punaisena. vesimäärä ja lisää tarvittaessa vettä.
Vesi kiehuu yli

Poista vettä vesisäiliöstä (5).

Maito ei ole tarpeeksi lämmintä

Jätä pullo säiliöön muutamaksi sekunniksi tai
kierrä säädintä (7) muutama merkki oikealle.

Maito on liian lämmintä

Kierrä säädintä (7) muutama merkki
vasemmalle.

Purkki ei ole riittävän
lämmin

– Tarkista, että säädin (7) on kohdassa .
– Sekoita purkin sisältö, kun lämmitys on
valmis (älä sekoita lämmityksen aikana!).
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Vihannekset tai hedelmät eivät
kuumene (täydellisesti)

Vähennä ruoan määrää höyrytysmaljassa (16).
Pilko ruoka pienemmiksi paloiksi.
Valitse pidempi höyrytysaika.

Ruoka ei sula (täydellisesti)

Vähennä ruoan määrää höyrytysmaljassa (16).
Valitse pidempi sulatusaika.

Vesisäiliön (5), säiliön (3), korin (2) Kalkkisaostumien muodostuminen on
tai höyrytysmaljan (16) pohja
normaalia, kun vesi on kovaa; poista
on laikukas
saostumat säännöllisesti etikalla
(katso Hoito ja huolto).

Tekniset tiedot
Virtalähde:

220 - 240 V AC

Tehonkulutus:

350 W

Käyttölämpötila:

10 - 35 °C

Suojaus:

PTC-ohjattu kuumennusjärjestelmä

Tarvitsetko apua?
Jos sinulla on SBC SC280 -laitetta tai sen käyttämistä koskevia kysymyksiä,
ota yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tämän
käyttöoppaan sivulla 2. Lue tämän käyttöoppaan ohjeet huolellisesti, ennen
kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun. Pystyt ratkaisemaan useimmat ongelmat
itse. Monitoimikuumentimen mallinumero on SBC SC280.
Ostopäivämäärä: _____ /_____ /______ päivä/kuukausi/vuosi
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Guarantuee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis

1
Type:

Certificat de garantie
Certificado de garantia

Garantibevis

Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

  
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia
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