SCF291

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave
Belangrijk ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Gevaar�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Waarschuwing���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Let op��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Introductie���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Algemene beschrijving�����������������������������������������������������������������������������������������������������6
Let op het volgende����������������������������������������������������������������������������������������������������������7
De instellingen leren kennen �����������������������������������������������������������������������������������������8
Voor het eerste gebruik���������������������������������������������������������������������������������������������������8
Klaarmaken voor gebruik ���������������������������������������������������������������������������������������������10
Klaarmaken voor sterilisatie��������������������������������������������������������������������������������������������10
De sterilisator in elkaar zetten����������������������������������������������������������������������������������������10
Het apparaat gebruiken�������������������������������������������������������������������������������������������������11
Steriliseren����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Schoonmaken�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
Ontkalken���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Accessoires bestellen�������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Recycling�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Garantie en ondersteuning�������������������������������������������������������������������������������������������15
Problemen oplossen�������������������������������������������������������������������������������������������������������16

Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je het
apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze
zo nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar
- Dompel de voet, het netsnoer of de stekker nooit onder in
water of een andere vloeistof.
- Het niet opvolgen van de ontkalkingsinstructies kan leiden tot
onherstelbare schade.
- Demonteer de voet nooit, om elektrische schokken te
voorkomen.
Waarschuwing
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of
instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd
het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het
apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning
voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het
apparaat zelf beschadigd is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden
vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd
servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties, om
gevaar te voorkomen.
- De elektrische stoomsterilisator heeft geen
reparatieonderdelen. Probeer de elektrische stoomsterilisator
niet zelf te openen, te onderhouden of te repareren.
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- Het apparaat wordt zeer heet tijdens gebruik en kan bij
aanraking brandwonden veroorzaken.
- Pas op voor hete stoom die vrijkomt uit de opening in het
deksel of die vrijkomt als het deksel wordt verwijderd. Stoom
kan brandwonden veroorzaken.
- Raak de voet, de manden en het deksel niet aan tijdens of kort
na gebruik, aangezien deze erg heet zijn. Til het deksel alleen
met de greep op.
- Verplaats of open het apparaat niet tijdens gebruik of als het
water in het apparaat nog heet is. 
- Plaats tijdens gebruik geen voorwerpen bovenop het apparaat.
- Gebruik uitsluitend water zonder toevoegingen.
- Doe geen bleek of andere chemicaliën in het apparaat.
- Vul het reservoir niet verder dan de indicator, 130 ml water.
- Steriliseer uitsluitend babyflessen en andere artikelen die
geschikt zijn voor sterilisators. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van de te steriliseren artikelen om er
zeker van te zijn dat ze geschikt zijn voor sterilisators.
- Als u het programma wilt stoppen, drukt u op de aan/uit-knop
om het apparaat uit te schakelen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik de sterilisator niet voor andere doeleinden dan
waarvoor deze is bedoeld, om zo mogelijk letsel te voorkomen.
Let op
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips.
Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de
garantie.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte of direct
zonlicht.
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- Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u het verplaatst of
opbergt.
- De aanraakbare oppervlakken kunnen tijdens gebruik
heet worden.
- Steriliseer geen kleine artikelen die door de gaten in de bodem
van de mand kunnen vallen.
- Plaats de artikelen nooit rechtstreeks op het
verwarmingselement wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Gebruik het apparaat niet als dit is gevallen of op enige manier
schade heeft opgelopen. Breng het apparaat ter reparatie naar
een door Philips geautoriseerd servicecentrum.
- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele,
vlakke en horizontale ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit op een hete ondergrond.
- Laat het netsnoer niet hangen over de rand van de tafel of het
aanrecht waarop het apparaat staat.
- Giet na gebruik en wanneer het apparaat is afgekoeld altijd
het overgebleven water uit het apparaat.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact
voor u accessoires verwisselt of in de buurt komt van
onderdelen die tijdens gebruik bewegen.
- Omgevingscondities, zoals temperatuur en hoogte, kunnen de
werking van het apparaat beïnvloeden.
- Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen te worden
uitgevoerd.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat
onbeheerd achterlaat.
Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot
blootstelling aan elektromagnetische velden.
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Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Registreer je product op
www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips
Avent geboden ondersteuning.

Algemene beschrijving
A

I

B

J

C

D

K

130ml

E
F
G
H
A

Deksel met greep

H

Voedingskabel

B

Kleine mand

I

Tang

C

Bodemplaat voor grote mand

J

Opbergvak voor snoer

D

Grote mand met lekbak

K

indicatielampje

E

Indicator voor maximaal waterniveau

L

Aan-knop

F

Verwarmingselement met
waterreservoir

M Uit-knop

G

Basisunit
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L

M

Let op het volgende

130ml

• Dompel de basisunit niet onder in
water.

• Gebruik 130 ml water.

• Maak de te steriliseren objecten
schoon voordat u ze in de sterilisator
plaatst.

• Demonteer alle onderdelen van de
fles en plaats ze in de sterilisator met
de openingen naar beneden, zodat ze
niet vollopen met water.

• Giet na elk gebruik het overgebleven
water uit de grote mand.

• Ontkalk de sterilisator elke 4 weken.
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De instellingen leren kennen
Let op: Maak de flessen en andere artikelen eerst schoon voordat u ze steriliseert.
Plaats alleen voorwerpen die geschikt zijn voor sterilisatie in de sterilisator. Steriliseer geen
artikelen die gevuld zijn met vloeistof, zoals een bijtring met koelwater.
Steriliseren

• De sterilisatiemodus is voor het steriliseren van
babyartikelen.
• Een sterilisatorcyclus duurt ongeveer 10 minuten.
• Het opwarmen duurt ongeveer 4 minuten en het
steriliseren duurt ongeveer 6 minuten.
• Giet precies 130 ml water rechtstreeks in het
waterreservoir van de voet.

Voor het eerste gebruik
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, raden wij u aan het apparaat een
volledig sterilisatieproces met lege manden te laten voltooien.
1 Gebruik een schone babyfles en giet precies 130 ml kraanwater rechtstreeks in
het waterreservoir van de voet.

Tip: Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Als u in een gebied met
hard water woont, kan er snel kalkaanslag ontstaan. Daarom wordt u aangeraden
water zonder mineralen te gebruiken, zoals gedistilleerd of gezuiverd water, om de
levensduur van het apparaat te verlengen. Raadpleeg het gedeelte 'Ontkalken' voor
meer informatie over kalkaanslag.

130ml
130ml

130ml

2

Plaats de grote mand op de voet.
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3

Plaats de bodemplaat in de grote mand.

4

Plaats de kleine mand op de grote mand.

5

Plaats het deksel boven op de kleine mand.

6

Steek de stekker in het stopcontact.

7

Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.

Opmerking: als het apparaat wordt aangesloten nadat er op
de aan-knop is gedrukt, begint de sterilisator direct te
werken. Het apparaat kan worden uitgeschakeld door op de
uit-knop te drukken.
Let op: de voet, de manden en het deksel zijn heet tijdens of
kort na gebruik.
• Het indicatielampje voor aan/uit gaat branden om aan te
geven dat het apparaat begint met steriliseren.
• Wanneer het sterilisatieproces is voltooid, gaat het lampje
uit en schakelt het apparaat automatisch uit.
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8

Verwijder, nadat het apparaat volledig is afgekoeld, het deksel, de kleine mand,
de bodemplaat en de grote mand, en veeg ze droog.

Opmerking: er zit nog water in de lekbak van de voet wanneer de grote mand van de
voet wordt verwijderd.

9

Laat het apparaat gedurende circa 10 minuten volledig afkoelen vóór het
volgende gebruik.

Opmerking: het apparaat werkt niet gedurende de 10 minuten na een
sterilisatiecyclus. Het moet eerst afkoelen.

Klaarmaken voor gebruik

Klaarmaken voor sterilisatie

Reinig de artikelen grondig in de vaatwasmachine of met warm water en wat afwasmiddel
voordat u ze in de sterilisator zet om ze te steriliseren.

De sterilisator in elkaar zetten

Er zijn verschillende manieren om de sterilisator in elkaar te zetten.
Met alleen de kleine mand op de voet om kleine artikelen
zoals fopspenen te steriliseren.

1

2

Met alleen de grote mand op de voet om middelgrote
artikelen, zoals onderdelen van borstkolven of
kinderbordjes of -bestek, te steriliseren.

3

Met de grote en de kleine mand op de voet om
maximaal zes flessen van 330 ml te steriliseren. Plaats
de flessen ondersteboven in de grote mand en plaats de
flesafsluitdoppen, schroefringen en spenen in de kleine
mand.
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Opmerking: leg de schroefringen op de bodem en plaats de
spenen en de flesdoppen losjes op de schroefringen bij het
vullen van de kleine mand.

Let op: Zorg ervoor dat alle onderdelen die moeten worden
gesteriliseerd volledig uit elkaar zijn gehaald en plaats ze in
de mand met de opening naar beneden zodat ze niet kunnen
vollopen met water.

Het apparaat gebruiken

Steriliseren

Door de grondige reiniging zonder chemicaliën van de sterilisator blijft de inhoud tot
24 uur steriel met het deksel erop. Na sterilisatie is het op de babyartikelen achterblijvende
water steriel en zonder bacteriën.

1
2

Giet water rechtstreeks in het waterreservoir van de voet (zie het gedeelte 'Voor
het eerste gebruik').

3

Zet de sterilisator in elkaar (zie hoofdstuk 'De sterilisator in elkaar zetten') en
plaats de artikelen die moeten worden gesteriliseerd in het apparaat.
Plaats het deksel boven op de kleine of grote mand.

4

Steek de stekker in het stopcontact.
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5

Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.

Let op: de voet, de manden en het deksel zijn heet tijdens of
kort na gebruik.

Opmerking: het apparaat kan worden uitgeschakeld door op
de uit-knop te drukken.
• Het indicatielampje voor aan/uit gaat branden om aan te
geven dat het apparaat begint met steriliseren.
• Wanneer het sterilisatieproces is voltooid, gaat het lampje
uit en schakelt het apparaat automatisch uit.
6 Verwijder het deksel.
Wacht totdat het apparaat is afgekoeld voordat u het deksel verwijdert.
Wees voorzichtig. Er kan hete stoom uit de sterilisator komen.

7

Neem de flessen en andere artikelen uit de mand. Gebruik de tang om kleinere
artikelen te verwijderen.
Wees voorzichtig. De gesteriliseerde artikelen kunnen nog heet zijn.

Opmerking: zorg ervoor dat u uw handen grondig wast voordat u de gesteriliseerde
artikelen aanraakt.

8
9

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat
volledig is afgekoeld.
Verwijder de kleine mand en de grote mand.

Opmerking: er zit nog water in de lekbak van de voet wanneer de grote mand wordt
verwijderd.
Opmerking: de lekbak is ontworpen om melk of etensresten op te vangen en te
voorkomen dat deze in het waterreservoir van de voet terechtkomen. Dit is om de
sterilisatieprestaties te optimaliseren en het verwarmingselement gemakkelijk te
reinigen.

10 Maak de bodemplaat los van de grote mand. Giet eventueel overgebleven

water uit de lekbak van de grote mand en maak deze schoon (zie het gedeelte
'Reiniging').

11 Giet eventueel overgebleven water uit het waterreservoir en veeg het droog.
Opmerking: het apparaat werkt niet gedurende de 10 minuten na een
sterilisatiecyclus. Het moet eerst afkoelen.
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Schoonmaken
Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen (zoals bleekwater) of een
schuursponsje om dit apparaat schoon te maken.
Dompel de voet en het netsnoer nooit onder in water of een andere vloeistof.

Opmerking: de sterilisator is niet vaatwasmachinebestendig. De manden, de
bodemplaat en het deksel kunnen worden schoongemaakt met warm water en
afwasmiddel.
1 Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat je
het gaat schoonmaken.

2
3

Maak de voet schoon met een vochtige doek.

Maak de bodemplaat los van de grote mand.
Giet eventueel overgebleven water uit de lekbak van de grote mand.

Opmerking: na elke sterilisatiecyclus verzamelt zich water in de lekbak van de grote
mand. Giet na elk gebruik het overgebleven water uit de grote mand.

4

Maak het deksel, de kleine mand, de bodemplaat en de grote mand schoon in
warm water met een beetje afwasmiddel.

Opmerking: bewaar de sterilisator na het schoonmaken in een schone en droge
omgeving.
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Ontkalken
Het sterilisatieproces is uiterst belangrijk om de strengste hygiënenormen voor baby's te
waarborgen. Kalkaanslag kan de sterilisatiecyclus vertragen en kan zelfs de effectiviteit van
de sterilisator beperken.
Kalkaanslag is een harde en kalkachtige aanslag. Afhankelijk van het watertype in de regio
kan kalkaanslag verschillende verschijningsvormen hebben, variërend van sneeuwwit
poeder tot bruinachtige vlekken. Hoe harder het water, hoe sneller er kalkaanslag ontstaat.
Het hoopt zich op in apparaten in de vorm van resten van mineralen die van nature in
water voorkomen, en die niet verdampen wanneer het water wordt verwarmd. Hoewel
kalk niet schadelijk is, is het lelijk en moeilijk schoon te maken. Kalkophoping kan de
werking van apparaten verminderen of de onderdelen beschadigen.
Ontkalk de sterilisator minimaal elke 4 weken om ervoor te zorgen dat het apparaat
effectief werkt.

1

Giet 90 ml witte azijn (5 % azijnzuur) en 30 ml water in
het waterreservoir.

2

Plaats de kleine mand op de voet. Plaats het deksel boven
op de kleine mand.

3

Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.

Opmerking: plaats de kleine mand op de voet om te
voorkomen dat er hete vloeistof uit spat.
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4

Laat het apparaat 5 minuten werken en druk vervolgens op de aan/uit-knop
om het apparaat uit te schakelen.

5 min

5
6

Giet het waterreservoir leeg en spoel het grondig uit. Verwijder eventuele
resterende kalkresten met een spons. Spoel opnieuw af en veeg de voet af met
een vochtige doek.
Spoel de kleine mand en het deksel ook af om azijnoplossing te verwijderen.

Opmerking: u kunt ook ontkalkers op basis van citroenzuur gebruiken.
Opmerking: gebruik geen andere typen ontkalkers.

Accessoires bestellen
Ga naar www.philips.com of een Philips-dealer om accessoires of reserveonderdelen aan
te schaffen. U kunt ook contact opnemen met het Philips Klantenservice in uw land (zie het
'worldwide guarantee'-vouwblad voor contactgegevens).

Recycling
-

Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval
mag worden weggegooid (2012/19/EU).
Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van
elektrische en elektronische producten. Met correcte afvoer voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, gaat u naar www.philips.com/support of
leest u het 'worldwide guarantee'-vouwblad.

Opmerking: dit apparaat moet regelmatig worden ontkalkt voor optimale prestaties.
Als dit niet gebeurt, is het mogelijk dat het apparaat uiteindelijk niet meer werkt. In
dat geval valt reparatie NIET onder de garantie.
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Problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het
gebruik van uw apparaat. Als je er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp
van de onderstaande informatie, neem voor informatie contact op met de Philips
Klantenservice in uw land.
Probleem

Oplossing

Wanneer zou ik mijn
sterilisator moeten
ontkalken?

Bij gebruik van de sterilisator kunnen er kleine vlekken op de
verwarmingsplaat verschijnen, variërend van sneeuwwit tot
bruinachtig. Dit is een teken dat de sterilisator moet worden
ontkalkt.
In ieder geval moet de sterilisator minimaal elke 4 weken
worden ontkalkt om ervoor te zorgen dat het apparaat effectief
blijft werken.

Waarom duurt de
sterilisatiecyclus zo
kort?

U hebt te weinig water toegevoegd voor de sterilisatie.
Giet precies 130 ml water rechtstreeks in het waterreservoir van
de voet.

Waarom blijft er na
het steriliseren nog
zo veel water op de
verwarmingsplaat
liggen?

De verwarmingsplaat is mogelijk verstopt door kalkaanslag. De
sterilisator moet minimaal elke 4 weken worden ontkalkt.
Raadpleeg het gedeelte 'Ontkalken'.

Waarom geeft de voet
een brandlucht af en
zit er een brandplek op
de voet?

Mogelijk is het overgebleven water niet regelmatig uit de
lekbak van de grote mand gegoten. Na elke sterilisatiecyclus
verzamelt zich water in de lekbak van de grote mand. Giet na
elk gebruik eventueel overgebleven water uit de grote mand.

1
2

Maak de bodemplaat los van de grote mand. Giet
eventueel overgebleven water uit de lekbak van de grote
mand.
Maak de bodemplaat en de grote mand schoon in warm
water met afwasmiddel.

De artikelen zijn mogelijk niet grondig schoongemaakt voordat
ze werden gesteriliseerd.
Reinig de artikelen die u wilt steriliseren in de sterilisator
grondig in de vaatwasmachine of reinig ze met de hand met
warm water en afwasmiddel.
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Probleem

Oplossing

De coating op de
verwarmingsplaat
bladdert af. Werkt het
apparaat nu minder
goed?

Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de sterilisator.
Maak de verwarmingsplaat niet schoon met schurende of
bijtende schoonmaakmiddelen (zoals bleekmiddel) of een
schuursponsje.

Waarom werkt de
sterilisator niet meer?

De verwarmingsplaat is mogelijk verstopt door kalkaanslag. De
sterilisator moet minimaal elke 4 weken worden ontkalkt.
Raadpleeg het gedeelte 'Ontkalken'.

Moet ik babyartikelen
drogen na het
steriliseren?

Door de grondige reiniging zonder chemicaliën van de
sterilisator blijft de inhoud tot 24 uur steriel met het deksel
erop. Water dat na sterilisatie op babyartikelen achterblijft, is
steriel en verzamelt geen bacteriën, dus u hoeft de artikelen
niet te drogen.
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