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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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3-i-1 ångcentral
SBC SC280
Philips engagerar sig starkt för att ta fram vårdande, tillförlitliga produkter
som nyblivna föräldrar verkligen behöver. Produkter vars tillförlitlighet och
kvalitet ger trygghet. Philips 3-i-1 ångcentral är steriliseringsapparat,
flaskvärmare och ångkokare i ett. Med den kan du säkert och snabbt värma
nappflaskor och barnmatsburkar, hålla dem varma, desinficera flaskor och
mindre föremål och ångkoka alla slags grönsaker och frukt. Den unika
konstruktionen passar alla flaskor och barnmatsburkar, och
temperaturregleringssystemet säkerställer högsta säkerhetsstandard.
Philips Baby Care,Taking care together

Viktig information
Läs denna bruksanvisning noga innan du använder 3-i-1 ångcentralen. Spara
anvisningarna för framtida behov.

Säkerhetsåtgärder
• Kontrollera att den spänning som anges på typskylten på ångbasens
undersida överensstämmer med nätspänningen, innan du ansluter enheten
till elnätet.
• Utsätt inte enheten för stark värme eller starkt ljus (till exempel direkt
solljus).
• Öppna inte ångbasen (risk för elektrisk stöt).
• Använd aldrig ångbasen utan vatten.
• Rör inte vid heta ytor. Använd handtag och grepp.
• Flytta inte ångbasen när den innehåller hetvatten.
• Dränk inte ångbasen, sladden eller kontakten i vätska.
Alla icke-elektriska delar av apparaten kan sköljas i vatten.
• 3-i-1 ångcentral är inte avsedd att användas av barn eller sjukliga personer
utan övervakning.
• Noggrann övervakning krävs när apparaten används i närheten av barn.
• Övervaka små barn, så att de inte leker med enheten.
• Låt inte nätsladden hänga ned från bord eller bänk.
• Placera inte enheten på varma ytor eller i varm ugn.
• Känn före servering efter att den värmda maten inte är för varm för
barnet.
• Använd bara nappflaskor som tål kokning.
• Använd 3-i-1 ångcentral endast om omgivningstemperaturen är 10-35 °C.
• Av hygieniska skäl skall vattnet i ångbasen bytas ofta.
• Anvisningar för rengöring finns i kapitlet Underhåll.
• Matvaror skall inte utsättas för långvarig uppvärmning.
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Miljöinformation
Inget överflödigt förpackningsmaterial har använts.
Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av
förpackningsmaterial och gammal utrustning.
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Funktionsöversikt
A)Steriliseringsapparat
Text till
produktillustration
på innerfliken.

1 Lock
2 Korg
Här placeras små föremål för sterilisering.
3 Behållare
Här placeras flaskor för sterilisering.
4 Skyddsgaller
Täcker vattenbehållare och värmeelement.
5 Vattenbehållare
6 Nätsladd
7 Kontrollvred
– Här ställer du in tid för värmning, sterilisering, ångkokning eller tining.
– Slår på 3-i-1 ångcentral eller försätter enheten i vänteläge.
8 Kabelfack
Här förvaras nätsladden.
9 Indikatorlampa (lysdiod)
– Lyser grön i vänteläge och när värmning, sterilisering, ångkokning eller
tining är klar.
– Lyser röd under sterilisering, värmning, ångkokning och tining.
– Blinkar röd vid vattenbrist.
10 Ångbas med värmeelement
Värmer vattnet.
11 Mått
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B) Flaskvärmare
10 Ångbas med värmeelement
Värmer vattnet.
12 Handtag
13 Överdel
14 Lock

C)Ångkokare
10 Ångbas med värmeelement
Värmer vattnet.
15 Handtag
16 Ångskål

Installation
1 Innan du ansluter Philips 3-i-1 ångcentral till elnätet, skall du kontrollera
att nätspänningen är 220-240 VAC.
2 Placera ångcentralen utom räckhåll för barn, på en torr, halkfri, horisontell
yta.
3 Dra ut erforderlig sladdlängd från kabelfacket (8) och anslut till ett
nätuttag.
> Indikatorlampan (9) lyser grön. Ångcentralen befinner sig nu i vänteläge. I
det här läget ger ångcentralen ingen värmning.Värmning aktiveras först när
du trycker in kontrollvredet (7) och väljer önskad uppvärmningsfunktion.

Användning
Värmning - översikt
Små bar föredrar vanligen mjölk och mat som håller 37 °C. Du väljer
önskad temperatur med kontrollvredet (7). Erforderlig inställning beror på
mängd, konsistents och starttemperatur för matvarorna.
- kylskåpstemperatur (cirka 10 °C)
- rumstemperatur (cirka 20 °C)
20ºC/10ºC
20 ml
- volym upp till 200 ml i flaska
- volym upp till 50 ml i flaska
20ºC
20 ml
Heating

Sterilizing

Steaming

20ºC

20 ml

10ºC

20 ml

10ºC

20 ml
50 ml

• 15
• 20
• 25
• 30

200 ml

Obs: Om vattnet förångas helt innan
värmningen är klar, avger 3-i-1
ångcentral ljudstötar och
indikatorlampan (9) blinkar röd.
Om detta inträffar trycker du på
kontrollvredet (7) för att avbryta
värmningsprocessen och fyller på
vattenbehållaren (5).
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Värmning (upp till 37 °C)
Värma nappflaskor
1 Häll 20 ml vatten i vattenbehållaren (5) (använd måttet (11).

2 Ta av locket (1) från överdelen (13) och placera överdelen på ångbasen
(10).
3 Placera flaskan på skyddsgallret (4) på ångbasen (10).
4 Slå upp den önskade inställningen i översikten på sidan 6.
Inställningen beror på mängd och aktuell flasktemperatur.

15
20
25
30

5 Tryck in och vrid kontrollvredet (7) till önskad inställning.
> Indikatorlampan (9) lyser röd och en ljudsignal anger att värmningen
inletts.
> Värmningen tar cirka 5 minuter, beroende på mängden vätska och dess
temperatur.
> När vätskan nått den önskade temperaturen ljuder tre tonstötar,
indikatorlampan (9) blinkar tre gånger och blir sedan grön.
6 Avlägsna flaskan från ångbasen och dra ut nätsladden.
Obs: Känn alltid efter att innehållet i flaskan har korrekt temperatur.
Värma barnmatsburkar
1 Häll 20 ml vatten i vattenbehållaren (5) (använd måttet (11)).

2 Placera burken (högst 150 g) på skyddsgallret (4) på ångbasen (10).
3 Placera överdelen (13) på ångbasen (10).

15
20
25
30

4 Tryck in och vrid kontrollvredet (7) till .
> Indikatorlampan lyser röd och en ljudsignal anger att värmningen inletts.
> Värmningen tar cirka 5 minuter, beroende på mängden och typen av
mat och dess temperatur.
> När maten nått den önskade temperaturen ljuder tre tonstötar,
indikatorlampan (9) blinkar tre gånger och blir sedan grön.
5 Avlägsna överdelen från ångbasen, avlägsna burken och dra ut nätsladden.
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Obs:
– Lyft inte på överdelen (13) under värmning.
– Rör om i bruken efter värmning, så att värmen fördelas.
– Känn alltid efter att innehållet i burken har korrekt temperatur.
Varmhållning
3-i-1 ångcentral kan också användas för att hålla flaskor eller burkar varma
en kort stund. Efter värmning placerar du helt enkelt flaskan eller burken på
skyddsgallret (4) på ångbasen (10) och placerar överdelen (13) på ångbasen.
Överdelen håller kvar värmen och håller på så sätt flaskan/burken varm en
kort stund. Av mikrobiologiska och hygieniska skäl bör barnmat aldrig hållas
varm längre än en timme.

Sterilisering
Med behållaren (3) kan 3-i-1 ångcentral användas för att sterilisera flaskor
och mindre föremål, så som nappar och mindre leksaker. Ångcentralen
desinficerar föremålen helt genom att förstöra alla skadliga bakterier.
Obs:
– Den här steriliseringsapparaten steriliserar inte enligt klinisk standard.
– Flaskor och tillbehör måste rengöras före sterilisering.
1 Häll 50 ml vatten i vattenbehållaren (5) (använd måttet (11).
2 Placera behållaren (3) på ångbasen (10).
4x

6x

3 Placera flaskorna upp och ned i behållaren.
Behållaren rymmer 4 flaskor med vid hals eller 6 av normal storlek. Knäpp
fast flaskorna i fästena i behållarens botten.
4 Placera små föremål i korgen (2) och placera korgen i behållaren.
5 Placera locket (1) på behållaren.

15
20
25
30

6 Tryck in och vrid kontrollvredet (7) till .
> Indikatorlampan lyser röd och en ljudsignal anger att steriliseringen
inletts.
> Efter ungefär 15 minuter ljuder tre tonstötar och indikatorlampan (9)
blinkar tre gånger och blir sedan grön. Steriliseringen är nu klar.
7 Avlägsna flaskor och föremål från behållaren och dra ut nätsladden.
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Ångkokning
Utvalda frukter och grönsaker, varsamt ångkokade, är perfekta för barn från
4 till 6 månader. Ångkokning är det mest hälsosamma tillagningssättet.
Ångkokade livsmedel har kvar höga halter av vitaminer och hälsosamma
näringsämnen. 3-i-1 ångcentral ångkokar hårda och mjuka grönsaker och
frukter i portioner mellan 50 och 150 g Tidsåtgången för ångkokning beror
på livsmedlens kvantitet, typ och temperatur.
1 Häll 200 ml vatten i vattenbehållaren (5) (använd måttet (11).

2 Placera grönsaker/frukt i småbitar i ångkokningsskålen (16), placera skålen
på ångbasen (10) och placera överdelen (13) på skålen.

15
20
25
30

3 Tryck in och vrid kontrollvredet (7) till önskad (ungefärlig) ångkokningstid
(15, 20, 25 eller 30 minuter).
> Indikatorlampan blinkar röd och en ljudsignal anger att ångkokningen
inletts.
> Ångkokningen tar 15-30 minuter, beroende på mängden och typen av
mat och dess temperatur.
> När den inställda ångkokningstiden gått ljuder tre tonstötar och
indikatorlampan blir grön.
4 Avlägsna överdelen från ångkokningsskålen (16), avlägsna skålen från
ångbasen (10) och dra ut nätsladden.

Tining
1 Häll 200 ml vatten i vattenbehållaren (5) (använd måttet (11).

2 Placera de frusna livsmedlen i ångkokningsskålen (16) och placera
överdelen (13) på skålen.

15
20
25
30

3 Tryck in och vrid kontrollvredet (7) till önskad (ungefärlig) tiningstid
(15, 20, 25 eller 30 minuter).
> Indikatorlampan blinkar röd och en ljudsignal anger att tiningen inletts.
> Värmningen tar 15-30 minuter, beroende på mängden och typen av mat
och dess temperatur.
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> När den inställda tiningstiden gått ljuder tre tonstötar
och indikatorlampan blir grön.
4 Avlägsna överdelen från ångkokningsskålen (16), avlägsna skålen från
ångbasen (10) och dra ut nätsladden.

Underhåll
Rengöring
• Koppla alltid bort 3-i-1 ångcentral från elnätet och låt enheten svalna före
rengöring.
• Alla delar av 3-i-1 ångcentral utom ångbasen (10) tål maskindisk.
• Dränk inte ångbasen (10), sladden (6) eller kontakten i vätska.
Rengör ångbasen (10) med en fuktig trasa.
• Använd inte rengörings- eller skurmedel.
• Kalkavlagringar måste avlägsnas. Detta gör du genom att hälla 60 ml ättika
(1 del ättika till 4 delar vatten) i ångbasen (10), behållaren (3) eller
ångkokningsskålen (16) och låta stå tills kalkavlagringarna lösts upp helt.
Skölj noga och torka med en fuktig trasa.

Problemlösning
Om det uppstår något fel kontrollerar du först punkterna nedan. Om du
inte kan lösa problemet med hjälp av dessa tips kontaktar du hjälplinjen eller
återförsäljaren. Försök under inga omständigheter reparera enheten själv det gör att garantin upphör att gälla.

Problem

Lösning

Indikatorlampan tänds inte

Kontrollera att nätsladden är ordentligt isatt.

3-i-1 ångcentral avger ljudsignaler Tryck in kontrollvredet (7) för att avbryta
och indikator-lampan (9) blinkar värmningsprocessen, kontrollera vattennivån
röd
i vattenbehållaren (5) och fyll på, om så
behövs.
Vatten svämmar över

Minska vattennivån i vattenbehållaren (5).

Den värmda vätskan har för låg
temperatur

Låt flaskan stå kvar i behållaren några
sekunder eller vrid kontrollvredet några
streck åt höger (7) .

Den värmda vätskan har för hög
temperatur

Vrid kontrollvredet (7) några streck åt
vänster.

Burken är inte korrekt värmd

– Kontrollera att kontrollvredet är satt
till (7) .
– Rör om burkens innehåll efter värmning
(inte medan värmning pågår).
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Grönsaker/frukt blir inte varma
(genomvarma)

Minska mängden livsmedel i
ångkokningsskålen (16). Skär livsmedlen i
mindre bitar.Välj längre ångkokningstid.

Livsmedlen tinar inte (helt)

Minska mängden livsmedel i
ångkokningsskålen (16).Välj längre tiningstid.

Bottnen av vattenbehållaren (5),
behållaren (3), korgen (2) eller
ångkokningsskålen (16)
har prickar

Kalkavlagringar är normala och kan öka om
vattnet är mycket hårt. Avlägsna
avlagringarna regelbundet med ättika
(se Underhåll).

Tekniska data
Strömförsörjning:

220-240 VAC

Effektförbrukning:

350 W

Drifttemperatur:

10-35 °C

Skydd:

PTC-temperaturreglerat värmningssystem

Behöver du hjälp?
Kontakta vår hjälplinje om du har några frågor om SBC SC280.
Du hittar numret dit i listan på sidan 2.
Innan du ringer bör du ha läst denna bruksanvisning noggrant.
Du kan lösa de flesta problem själv.
Modellnumret för 3-i-1 ångcentral är SBC SC280.
Inköpsdatum: _____ /_____ /______ år/månad/dag
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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

SBC SC280
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