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Svarbu
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo
vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus
- Stovo, maitinimo laido ar kištuko niekada nemerkite į vandenį
ar jokį kitą skystį.
- Nesilaikant nuosėdų šalinimo instrukcijų gali būti padaryta
nepataisoma žala.
- Jokiu būdu neardykite stovo – galimas elektros smūgio pavojus.
Įspėjimas
- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar
protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi patirties ir
žinių, taip pat tie, kurie buvo prižiūrimi arba išmokyti saugiai
naudotis prietaisu bei supažindinti su susijusiais pavojais.
- Šiuo prietaisu negalima naudotis vaikams. Laikykite prietaisą ir
jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta
įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas
arba pats prietaisas.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti
„Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros
centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
- Elektriniame gariniame sterilizatoriuje nėra dalių, kurioms
galima atlikti techninę priežiūrą. Nebandykite patys atidaryti
elektrinio garinio sterilizatoriaus, atlikti jo techninės priežiūros
ar taisyti.
- Naudojamas prietaisas labai įkaista ir jį palietę galite nudegti.
- Būkite atsargūs nuimdami dangtį ir saugokitės karštų garų,
sklindančių pro dangčio angą. Garai gali nudeginti.
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- Nelieskite stovo, krepšių ir dangčio naudojimo metu ar iškart
po to, nes šios dalys yra labai karštos. Tik pakelkite dangtį
laikydami už rankenos.
- Nejudinkite ir neatidarykite prietaiso, kai jis naudojamas arba
kai jame esantis vanduo dar karštas.
- Kai prietaisas naudojamas, nedėkite ant jo viršaus jokių daiktų.
- Naudokite tik vandenį be jokių priedų.
- Nepilkite į prietaisą baliklio ar kitų cheminių medžiagų.
- Nepilkite vandens virš ant rezervuaro esančio indikatoriaus
žymos arba daugiau nei 130 ml.
- Sterilizuokite tik kūdikiams skirtus buteliukus ir kitus daiktus,
kuriuos galima sterilizuoti sterilizatoriuje. Naudotojo vadove
patikrinkite informaciją apie norimus sterilizuoti daiktus ir
įsitikinkite, kad juos galima sterilizuoti sterilizatoriuje.
- Jeigu norite sustabdyti veikimą, paspauskite išjungimo
mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
- Naudokite sterilizatorių tik pagal paskirtį, kad būtų išvengta
galimų susižalojimų.
Dėmesio
- Nenaudokite jokių priedų ar dalių, pagamintų kitų bendrovių
arba nerekomenduojamų „Philips“. Jei naudosite tokius priedus
arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
- Saugokite šį prietaisą nuo didelio karščio ir tiesioginių saulės
spindulių.
- Prieš perkeldami arba padėdami į saugojimo vietą, palaukite,
kol prietaisas atvės.
- Naudojimo metu prieinami paviršiai gali įkaisti.
- Nesterilizuokite labai mažų daiktų, kurie gali iškristi pro
krepšelio dugno angas.
- Niekada nestatykite daiktų tiesiai virš kaitinimo elemento, kai
prietaisas yra įjungtas.
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- Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito arba buvo bet kokiu būdu
pažeistas. Nuneškite jį į įgaliotą „Philips“ aptarnavimo centrą
taisyti.
- Prietaisą dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus, lygaus ir
horizontalaus paviršiaus.
- Nestatykite prietaiso ant karšto paviršiaus.
- Nepalikite maitinimo laido, kabančio nuo stalo ar pagrindo, ant
kurio laikomas prietaisas, krašto.
- Panaudoję prietaisą ir jam ataušus, visada išpilkite iš jo likusį
vandenį.
- Prieš keisdami priedus ar liesdami naudojant judančias dalis
prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Prietaiso veikimui įtakos gali turėti aplinkos sąlygos, pvz.,
temperatūra ir aukštis virš jūros lygio.
- Valyti ir taisyti prietaiso vaikai negali.
- Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, jei jis
paliekamas be priežiūros.
Elektromagnetiniai laukai (EML)

„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių
laukų poveikio.
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Įvadas
Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti „Philips Avent“
siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Bendrasis aprašymas
A

I

B

J

C

D

K

130ml

E
F
G
H
A

Dangtis su rankenėle

H

Maitinimo laidas

B

Mažas krepšelis

I

Žnyplės

C

Padėklas dideliam krepšiui

J

Laido saugykla

D

Didelis krepšys su lašų surinkimo
padėklu

K

Indikatoriaus lemputė

E

Didžiausio vandens lygio indikatorius

L

Įjungimo mygtukas

F

Šildymo elementas su vandens
rezervuaru

M Išjungimo mygtukas

G

Stovas
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M

Svarbu paminėti

130ml

• Nenardinkite stovo vandenyje.

• Naudokite 130 ml. distiliuoto vandens.

• Išplaukite sterilizuojamus daiktus prieš
įdėdami juos į sterilizatorių.

• Iki galo išardykite visas buteliuko dalis
ir sudėkite į sterilizatorių angomis į
apačią, kad jos neprisipildytų vandens.

• Po kiekvieno naudojimo išpilkite likusį
vandenį iš didelio krepšio.

• Šalinkite kalkes iš sterilizatoriaus kas
4 savaites.
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Supažindinimas su nustatymais
Pastaba: prieš sterilizuodami buteliukus ir kitus daiktus, juos išplaukite.
Į sterilizatorių dėkite tik tuos daiktus, kuriuos galima sterilizuoti. Nesterilizuokite daiktų,
pripildytų skysčiu, pvz., kramtuko su vėsinančiu skysčiu.
Sterilizavimas

• Sterilizavimo režimas skirtas kūdikių daiktams
sterilizuoti.
• Sterilizavimo ciklas trunka apie 10 min.
• Kaitinimas trunka apie 4 min., o sterilizavimas – apie
6 min.
• Įsitikinkite, kad įpylėte tiksliai 130 ml. vandens tiesiai į
vandens rezervuarą stove.

Prieš naudodami pirmą kartą
Pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojame vieną sterilizavimo procesą atlikti su
tuščiais krepšeliais.
1 Pasinaudodami švariu kūdikio buteliuku, įpilkite tiksliai 130 ml. vandens tiesiai į
stovo vandens rezervuarą.
Patarimas: šis prietaisas naudojamas su vandentiekio vandeniu. Jei gyvenate
vietovėje, kur vanduo labai kietas, gali greitai susidaryti nuosėdos. Todėl, norint
užtikrinti ilgesnį prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama naudoti vandenį be
mineralų, pavyzdžiui, distiliuotą arba išvalytą vandenį. Daugiau informacijos apie
kalkių nuosėdas rasite skyriuje „Kalkių nuosėdų šalinimas“.

130ml
130ml

130ml

2

Uždėkite didesnį krepšį ant pagrindo.
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3

Įdėkite padėklą į didelį krepšį.

4

Pastatykite mažesnį krepšelį ant didelio krepšio.

5

Uždėkite dangtį ant mažesnio krepšelio.

6

Įkiškite į maitinimo lizdą kištuką.

7

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo
mygtuką.

Pastaba. Jei prietaiso kištuką įkišite į maitinimo lizdą jau
paspaudę įjungimo mygtuką, sterilizatorius iškart pradės
veikti. Galite jį išjungti paspausdami išjungimo mygtuką.

Dėmesio: stovas, krepšiai ir dangtis labai įkaista naudojimo
metu ir yra karšti iškart po to.
• Įjungimo / išjungimo indikatoriaus lemputė pradeda šviesti
nurodydama, kad prietaisas pradėjo sterilizuoti.
• Pasibaigus sterilizavimo procesui, lemputė užgęsta ir
prietaisas automatiškai išsijungia.
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8

Kai prietaisas visiškai atvės, nuimkite dangtį, ištraukite mažą krepšelį, padėklą ir
didelį krepšį, ir sausai juos nušluostykite.

Pastaba: kai išimate didelį krepšį iš stovo, saugokitės stovo lašų surinkimo padėkle
likusio vandens.

9

Prieš vėl naudodami prietaisą, apie 10 minučių palaukite, kol jis visiškai atvės.

Pastaba: po sterilizavimo ciklo prietaisas neveikia 10 min. Jis pirmiausia turi atvėsti.

Paruošimas naudoti

Paruošimas sterilizuoti

Prieš sudėdami norimus sterilizuoti daiktus į sterilizatorių, kruopščiai juos išplaukite
indaplovėje arba išplaukite rankomis karštu vandeniu su indų plovimo skysčiu.

Sterilizatoriaus surinkimas

Yra keli būdai surinkti sterilizatorių.
1 Tik su mažu krepšiu ant pagrindo mažiems daiktams (pvz.,
čiulptukams) sterilizuoti.

2

Tik su dideliu krepšiu ant pagrindo vidutinio dydžio
daiktams sterilizuoti, pvz., pientraukių dalims, vaikų
lėkštutėms ar vaikų stalo įrankiams sterilizuoti.

3

Su dideliu krepšiu ir mažu krepšeliu ant stovo iki šešių
330 ml. buteliukų sterilizuoti. Sudėkite apverstus
buteliukus į didelį krepšį ir sudėkite buteliukų dangtelius,
užsukamus žiedus ir čiulptukus į mažą krepšelį.
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Pastaba: dėdami daiktus į mažą krepšelį, sudėkite užsukamus
žiedus apačioje, čiulptukus ir buteliukų dangtelius laisvai
sudėkite ant užsukamų žiedų.

Pastaba: įsitikinkite, kad visos sterilizuotinos dalys yra visiškai
išrinktos; sudėkite jas į krepšį taip, kad jų angos būtų
nukreiptos žemyn ir jose negalėtų prisikaupti vandens.

Prietaiso naudojimas

Sterilizavimas

Sterilizatorius kruopščiai valo be chemikalų, todėl nenukėlus dangtelio viduje esantys
daiktai išliks sterilūs iki 24 valandų. Po sterilizavimo, ant kūdikių daiktų likęs vanduo yra
sterilus ir jame nesikaupia bakterijos.

1
2

Pilkite vandenį tiesiai į stovo vandens rezervuarą (žr. skyriuje „Prieš naudodami
pirmą kartą“).

3

Surinkite sterilizatorių (žr. skyrių „Sterilizatoriaus surinkimas“) ir sudėkite į jį
norimus sterilizuoti daiktus.
Uždėkite dangtį ant mažo arba didelio krepšio.

4

Įkiškite į maitinimo lizdą kištuką.
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5

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo
mygtuką.

Dėmesio: stovas, krepšiai ir dangtis labai įkaista naudojimo
metu ir yra karšti iškart po to.

Pastaba: galite išjungti prietaisą spausdami išjungimo
mygtuką.
• Įjungimo / išjungimo indikatoriaus lemputė pradeda šviesti
nurodydama, kad prietaisas pradėjo sterilizuoti.
• Pasibaigus sterilizavimo procesui, lemputė užgęsta ir
prietaisas automatiškai išsijungia.
6 Nuimkite dangtelį.
Prieš nuimdami dangtį, palaukite, kol prietaisas atauš.
Būkite atsargūs. Iš sterilizatoriaus gali sklisti karšti garai.

7

Išimkite buteliukus ir kitus daiktus iš krepšio. Naudokite žnyples mažesniems
daiktams išimti.
Būkite atsargūs. Sterilizuoti daiktai gali vis dar būti karšti.

Pastaba: prieš liesdami sterilizuotus daiktus, nepamirškite kruopščiai nusiplauti
rankų.

8
9

Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir palaukite, kol prietaisas visiškai
atauš.
Išimkite mažą krepšelį ir didelį krepšį.

Pastaba: kai išimate didelį krepšį, saugokitės stovo lašų surinkimo padėkle likusio
vandens.

Pastaba: lašų surinkimo padėklas skirtas pieno ir maisto likučiams iš daiktų surinkti,
kad jie nepatektų į stovo vandens rezervuarą. Tokiu būdu optimizuojamas
sterilizavimo efektyvumas ir dėl to lengviau valyti kaitinimo elementą.

10 Nuimkite padėklą nuo didelio krepšio. Išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio
lašų surinkimo padėklo ir jį išplaukite (žr. skyriuje „Valymas“).

11 Išpilkite likusį vandenį iš vandens rezervuaro ir sausai iššluostykite.

Pastaba: po sterilizavimo ciklo prietaisas neveikia 10 min. Jis pirmiausia turi atvėsti.
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Valymas
Valydami prietaisą nenaudokite šlifuojančių ar šiurkščių valymo medžiagų (pvz.,
baliklio) arba šiurkščių kempinių.
Niekada nemerkite stovo ir maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį.

Pastaba: sterilizatoriaus negalima plauti indaplovėje. Krepšį, padėklą ir dangtį galima
plauti karštu vandeniu ir skystu indų plovimo skysčiu.
1 Prieš valydami visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir palaukite, kol jis
atvės.

2
3

Stovą nuvalykite drėgna šluoste.

Nuimkite padėklą nuo didelio krepšio.
Išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio lašų surinkimo padėklo.

Pastaba: vanduo surenkamas didelio krepšio lašų surinkimo padėkle po kiekvieno
sterilizavimo ciklo. Išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio po kiekvieno naudojimo.

4

Nuplaukite dangtį, mažą krepšelį, padėklą ir didelį krepšį karštu vandeniu su šiek
tiek skysto indų plovimo skysčio.

Pastaba: išplovę laikykite sterilizatorių švarioje ir sausoje vietoje.
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Kalkių nuosėdų šalinimas
Sterilizavimo procesas yra ypatingai svarbus, siekiant kūdikiui užtikrinti aukščiausius
higienos standartus. Dėl kalkių nuosėdų gali sulėtėti sterilizavimo ciklas ir net suprastėti jo
veiksmingumas.
Kalkių nuosėdos yra kietos ir kalkingos nuosėdos. Priklausomai nuo vandens tipo jūsų
gyvenamojoje vietoje, kalkių nuosėdos gali būti skirtingos išvaizdos – nuo sniego baltumo
miltelių iki rusvų dėmių. Kuo kietesnis vanduo, tuo greičiau susikaupia kalkės. Kalkės
atsiranda prietaisuose kaip natūraliai vandenyje esančių mineralų, neišgaravusių kaitinant
vandenį, nuosėdos. Nors jos nėra kenksmingos, jos negražiai atrodo, jas sunku išvalyti, jos
gali pabloginti prietaisų veikimą ar sugadinti jų dalis, jei nesirūpinama, kad jų nebūtų.
Šalinkite kalkes iš sterilizatoriaus bent kas 4 savaites, kad užtikrintumėte našumą.

1

Įpilkite 90 ml. baltojo acto (5 % acto rūgšties) ir 30 ml.
vandens į vandens rezervuarą.

2

Uždėkite mažą krepšelį ant stovo. Uždėkite dangtį ant
mažesnio krepšelio.

3

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo
mygtuką.

Pastaba: uždėkite mažą krepšelį ant stovo, kad nesitaškytų
karštas skystis.
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4

Leiskite prietaisui veikti 5 min., tada paspauskite išjungimo mygtuką, kad
išjungtumėte.

5 min

5
6

Ištuštinkite vandens rezervuarą ir kruopščiai jį išskalaukite. Jei vis dar matote
kalkių pėdsakus, pašalinkite juos kempine. Dar kartą išskalaukite ir nuvalykite
stovą drėgnu skudurėliu.
Išskalaukite mažą krepšelį ir dangtį, kad išpiltumėte acto tirpalą.

Pastaba: taip pat galite naudoti citrinos rūgšties pagrindu pagamintas nuosėdų
šalinimo priemones.
Pastaba: nenaudokite jokių kitokio tipo nuosėdų šalinimo priemonių.

Priedų užsakymas
Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite www.philips.com arba kreipkitės
į „Philips“ pardavėją. Taip pat galite kreiptis į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą, esantį
jūsų šalyje (kontaktinės informacijos rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos
lankstinuke).

Perdirbimas
-

Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis
buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).
Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras
elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo
neigiamų pasekmių apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

Garantija ir pagalba
Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba
perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuką.

Pastaba: kad veiktų optimaliai, iš šio prietaiso reikia reguliariai šalinti kalkes. Jei to
nedarysite, prietaisas galiausiai nustos veikti. Tokiu atveju garantija taisymo
NEDENGIA.
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Trikčių diagnostika ir šalinimas
Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo
prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija,
kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
Problema

Sprendimas

Kada turėčiau
šalinti kalkes iš
sterilizatoriaus?

Naudodami sterilizatorių galite ant kaitinimo plokštės pastebėti
mažų dėmelių, kurių spalva gali būti nuo sniego baltumo
iki rusvos. Tai yra ženklas, kad reikėtų pašalinti kalkes iš
sterilizatoriaus.
Bet kuriuo atveju kalkes iš sterilizatoriaus reikėtų šalinti bent kas
4 savaites, kad užtikrintumėte veiksmingą jo tolesnį veikimą.

Kodėl sterilizavimo
trukmė tokia trumpa?

Neįpylėte pakankamai vandens sterilizavimui.
Įpilkite tiksliai 130 ml. vandens tiesiai į vandens rezervuarą
stove.

Kodėl po sterilizavimo
ant kaitinimo plokštės
lieka tiek daug
vandens?

Kaitinimo plokštė gali būti blokuojama kalkių nuosėdomis.
Kalkes iš sterilizatoriaus reikėtų šalinti bent kas 4 savaites.
Žr. skyriuje „Kalkių nuosėdų šalinimas“.

Kodėl iš stovo sklinda
degėsių kvapas ir
matosi degimo žymių?

Gali būti, kad reguliariai neišpylėte didelio krepšio lašų
surinkimo padėkle likusio vandens. Vanduo surenkamas didelio
krepšio lašų surinkimo padėkle po kiekvieno sterilizavimo
ciklo. Po kiekvieno naudojimo išpilkite likusį vandenį iš didelio
krepšio.

1
2

Nuimkite padėklą nuo didelio krepšio. Išpilkite likusį
vandenį iš didelio krepšio lašų surinkimo padėklo.
Nuplaukite padėklą ir didelį krepšį karštu vandeniu su šiek
tiek skysto indų plovimo skysčio.

Gali būti, kad prieš sterilizavimą daiktai nebuvo kruopščiai
išplauti.
Prieš sudėdami norimus sterilizuoti daiktus į sterilizatorių,
kruopščiai juos išplaukite indaplovėje arba rankomis karštu
vandeniu ir indų plovimo skysčiu.
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Problema

Sprendimas

Nuo kaitinimo plokštės
lupasi danga. Ar
tai turės įtakos jos
veikimui?

Sterilizatoriaus veikimo efektyvumui tai įtakos nedaro.
Valydami kaitinimo plokštę nenaudokite šlifuojančių ar
šiurkščių valymo medžiagų (pvz., baliklio) arba šiurkščių
kempinių.

Kodėl sterilizatorius
nustoja veikti?

Kaitinimo plokštė gali būti blokuojama kalkių nuosėdomis.
Kalkes iš sterilizatoriaus reikėtų šalinti bent kas 4 savaites.
Žr. skyriuje „Kalkių nuosėdų šalinimas“.

Ar reikia išdžiovinti
kūdikiui skirtus daiktus
po sterilizavimo?

Po kruopštaus sterilizatoriaus valymo nenaudojant cheminių
medžiagų turinys bus sterilus iki 24 val., jei neatidengsite
dangtelio. Ant kūdikio daiktų po sterilizavimo likęs vanduo
yra sterilus ir jame nesidaugina bakterijos, todėl jų nereikia
džiovinti.
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