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مهم
قبل از استفاده از دستگاه ،این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای
مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

خطر

هرگز بدنه اصلی دستگاه ،سیم برق یا دوشاخه را در آب یا مایع دیگریقرار ندهید.
انجام ندادن دستورالعملهای جرمگیری ممکن است باعث صدمات جبرانناپذیر به دستگاه شود.
-برای جلوگیری از برقگرفتگی ،هرگز بدنه اصلی دستگاه را جدا نکنید.

هشدار

افرادی که از توانایی جسمی ،حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یاتجربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها یا آموختن استفاده
ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن ،از دستگاه استفاده کنند.
این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود .دستگاه و سیم آن را دوراز دسترس کودکان قرار دهید.
کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.قبل از اتصال دستگاه به پریز برق بررسی کنید که ولتاژ مشخص شدهروی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
اگر دوشاخه ،سیم برق یا خود دستگاه آسیب دیده است ،از دستگاهاستفاده نکنید.
درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر،آن را نزد نمایندگی های  ،Philipsمرکز خدمات مجاز  Philipsیا اشخاص
متخصص تعویض کنید.
هیچ قطعه قابل سرویسی در داخل دستگاه ضدعفونیکننده بخاربرقی وجود ندارد .هرگز سعی در باز کردن ،سرویس یا تعمیر دستگاه
ضدعفونیکننده بخار برقی نداشته باشید.
دستگاه در حین کار خیلی داغ میشود و ممکن است اگر به آن دستبزنید دچار سوختگی شوید.
مراقب بخاری که از سوراخ روی درب دستگاه یا هنگام برداشتن درب خارجمیشود باشید .بخار داغ ممکن است باعث سوختگی شود.
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در حین کار یا مدت کوتاهی بعد از آن به بدنه ،سبدها و درب دستگاهدست نزنید زیرا بسیار داغ میباشند .فقط درب را با دسته آن بردارید.
هرگز وقتی دستگاه در حال استفاده است یا آب درون آن همچنان داغاست ،آن را جابجا یا باز نکنید.
وقتی دستگاه در حال استفاده است چیزی روی دستگاه قرار ندهید.فقط از آب بدون هیچ افزودنی استفاده کنید.از ریختن مواد سفید کننده یا مواد شیمیایی دیگر در دستگاه خودداریکنید.
از ریختن آب بیشتر از سطح نشان داده شده روی مخزن یا آب بیشتر از ml 130خودداری کنید.
فقط شیشه شیر کودک و وسایلی که برای ضدعفونی مناسب هستندرا ضدعفونی کنید .وسایلی که میخواهید ضدعفونی کنید را در
راهنمای کاربر بررسی کرده و مطمئن شوید برای دستگاه ضدعفونی
کننده مناسب هستند.
برای متوقف کردن دستگاه ،دکمه خاموش کردن را فشار دهید تا دستگاهخاموش شود.
این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.برای جلوگیری از جراحت شخصی ،از این دستگاه ضدعفونیکننده برایمصارفی غیر از مصارف مورد نظر استفاده نکنید.
احتیاط

هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که  Philipsآنها را توصیه نمی کند استفاده نکنید .اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی
استفاده کنید ،ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.
دستگاه را در معرض گرمای زیاد یانور مستقیم خورشید قرار ندهید.همیشه قبل از نگهداری یا جابجا کردن دستگاه ،اجازه دهید خنک شود.سطوح دستگاه ممکن است هنگام استفاده داغ شوند.وسایل خیلی کوچکی که ممکن است از سوراخهای سبد بیفتند رادر دستگاه ضدعفونی کننده قرار ندهید.
ً
هرگز وقتی دستگاه روشن است ،وسایل را مستقیما روی المنتحرارتی قرار ندهید.
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اگر دستگاه افتاده یا به هر طریقی آسیب دیده باشد از آن استفاده نکنید.آن را برای تعمیر به یک مرکز سرویس مجاز  Philipsببرید.
همیشه از دستگاه در یک سطح ثابت ،خشک ،صاف و افقی استفادهکنید.
دستگاه را روی سطح داغ قرار ندهید.سیم برق را از لبه کابینت یا میزی که دستگاه روی آن قرار دارد آویزاننکنید.
همیشه پس از استفاده از دستگاه ،وقتی خنک شد ،آب باقیمانده آن رادور بریزید.
قبل از تعویض لوازم جانبی یا قطعات ضمیمه ای که هنگام استفادهحرکت می کنند ،دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید.
شرایط محیطی مثل ارتفاع و دما ممکن است بر عملکرد ضدعفونیکردن دستگاه تأثیر بگذارند.
تمیز کردن و مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود.-همیشه هنگام عدم استفاده از دستگاه ،دوشاخه را از پریز برق بکشید.

میدان الکترومغناطیسی ()EMF

این دستگاه  Philipsبا کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های الکترومغناطیسی مطابقت
دارد.
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مقدمه
به دنیای محصوالت  Philips Aventخوش آمدید ،به شما برای خرید این محصول تبریک می گوییم! برای
استفاده بهینه از خدمات پس از فروش  ،Philips Aventدستگاه خود را در سایت
 www.philips.com/welcomeثبت نام کنید.

قسمت های مختلف دستگاه در یک نگاه
A

I

B

J

C

M

L

D

K

130ml

E
F
G
H

 Aدرب با دسته

 Hسیم برق

 Bسبد کوچک

I

انبر

 Cصفحه کف سبد برای سبد بزرگ

J

محل نگهداری سیم

 Dسبد بزرگ با ظرف جمع آوری آب

 Kچراغ نشانگر

E

نشانگر حداکثر سطح آب

L

F

المنت حرارتی و مخزن آب

 Mدکمه خاموش کردن

 Gبدنه اصلی
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دکمه روشن کردن

به این موارد توجه کنید

130ml

•بدنه اصلی دستگاه را در آب قرار ندهید.

• ml 130آب در مخزن بریزید.

•قبل از قرار دادن ظروف در دستگاه
ضدعفونیکننده ،آنها را تمیز کنید.

•همه قطعات شیشه شیر را کامل جدا کنید و
آنها را در دستگاه ضدعفونیکننده قرار دهید
به طوری که قسمت باز آنها رو به پایین باشد
تا پر از آب نشوند.

•بعد از هر بار استفاده ،آب باقیمانده را از سبد
بزرگ بیرون بریزید.

•هر  4هفته ،دستگاه ضدعفونیکننده را
رسوبزدایی کنید.

-7-

آشنایی با تنظیمات
توجه :قبل از ضدعفونی کردن بطریها و وسایل دیگر ،ابتدا آنها را تمیز کنید.
فقط وسایلی که برای ضدعفونی شدن مناسب هستند را در ضدعفونی کننده قرار دهید .از ضدعفونی
ً
مثال لیسک با مایع خنککننده خوداری کنید.
کردن وسایلی که پر از مایع هستند
ضدعفونی کردن

•حالت ضدعفونی کردن برای ضدعفونی وسایل نوزاد
میباشد.
•مراحل ضدعفونی حدود  10دقیقه طول میکشد.
•گرم کردن حدود  4دقیقه و ضدعفونی کردن حدود  6دقیقه
طول میکشد.
ً
ً
مستقیما در مخزن بدنه
دقیقا  ml 130آب را
•مطمئن شوید
اصلی دستگاه بریزید.

قبل از اولین استفاده
توصیه میکنیم در اولین استفاده از دستگاه ،اجازه دهید با سبدهای خالی ضدعفونی را انجام دهد.
ً
دقیقا  ml 130آب را مستقیم داخل مخزن
1به طور مثال ،از یک شیشه شیر تمیز استفاده کنید و
بدنه اصلی دستگاه بریزید.

توجه :این دستگاه جهت استفاده با آب لوله طراحی شده است .اگر در جایی زندگی میکنید که
آب سنگین است ،ممکن است رسوبگرفتی خیلی سریع رخ دهد .بنابراین ،توصیه میشود از آب
بدون مواد معدنی مثل آب مقطر یا آب تصفیه شده استفاده کنید تا طول عمر دستگاه طوالنیتر
شود .برای اطالعات بیشتر درباره رسوب ،به بخش "جرمگیری" مراجعه کنید.

130ml
130ml

130ml

2سبد بزرگ را روی دستگاه قرار دهید.
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3صفحه کف سبد را در سبد بزرگ قرار دهید.

4سبد کوچک را روی سبد بزرگ قرار دهید.

5درب دستگاه را روی سبد کوچک قرار دهید.

6دوشاخه را به پریز بزنید.

7دکمه روشن کردن را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

توجه :اگر پس از فشار دادن دکمه روشن کردن ،دستگاه را به پریز متصل
ً
فورا شروع به کار میکند .میتوانید آن را با
کنید ،ضدعفونیکننده
فشار دادن دکمه خاموش کردن ،خاموش کنید.
احتیاط :بدنه ،سبد و درب دستگاه در حین کار یا کمی بعد از آن داغ
است.
•نشانگر روشن بودن دستگاه روشن شده و نشان میدهد دستگاه
شروع به ضدعفونی کرده است.
•وقتی ضدعفونی کردن به پایان رسید ،چراغ خاموش شده و دستگاه
به طور خودکار خاموش میشود.
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ً
کامال خنک شد ،درب ،سبد کوچک ،صفحه کف سبد و سبد بزرگ را خارج کرده
8پس از اینکه دستگاه
و خشک کنید.

توجه :وقتی سبد بزرگ را از بدنه اصلی دستگاه خارج کردید ،آب باقیمانده روی ظرف جمع آوری آب
را بیرون بریزید.
ً
کامال به مدت  10دقیقه خنک شود.
9قبل از استفاده مجدد از دستگاه ،اجازه دهید
توجه :دستگاه بعد از یک چرخه ضدعفونی ،به مدت  10دقیقه کار نمیکند .باید اول خنک شود.

آماده سازی برای استفاده

آمادهسازی برای ضدعفونی

قبل از قرار دادن وسایل در دستگاه ضدعفونیکننده،آنها را در ماشین ظرفشویی قرار دهید یا به طور
دستی با آب داغ و مایع ظرفشویی تمیز بشویید.

سوار کردن دستگاه ضدعفونیکننده

چند راه برای سوار کردن دستگاه ضدعفونیکننده وجود دارد.
1ضدعفونی کردن وسایل کوچک مانند پستانک فقط با سبد کوچک
که روی بدنه اصلی دستگاه قرار گرفته است.

2ضدعفونی کردن وسایل با اندازه متوسط مانند شیردوش،
بشقابهای غذا یا ظروف تغذیه فقط با سبد بزرگ که روی بدنه
اصلی دستگاه قرار گرفته است.

3ضدعفونی کردن حداکثر شش بطری  ml 330با سبد بزرگ و سبد
کوچک که روی بدنه اصلی دستگاه قرار گرفته است .بطریها
را به طور وارونه در سبد بزرگ قرار دهید و درپوش شیشه شیر،
حلقههای پیچی و پستانکها را در سبد کوچک قرار دهید.
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توجه :هنگام پر کردن سبز کوچک ،حلقههای پیچی را در زیر گذاشته و
پستانکها و درپوشهای شیشه شیر را روی آنها قرار دهید.

توجه :دقت کنید همه قطعاتی که به ضدعفونی شدن نیاز دارند باید
ً
کامال جدا شده و در حالی که قسمت باز آنها رو به پایین است در سبد
قرار داده شوند تا از آب پر نشوند.

استفاده از دستگاه

ضدعفونی کردن

دستگاه ضدعفونیکننده ظروف را بدون مواد شیمیایی و به طور کامل استریل کرده و تا وقتی درب آن
باز نشده است ،تا  24ساعت استریل نگه میدارد .بعد از ضدعفونی کردن ،آب باقی مانده روی وسایل
کودک استریل است و میکروب ندارد.

1آب را مستقیم در مخزن آب بدنه اصلی دستگاه بریزید (به بخش "قبل از اولین استفاده" مراجعه
کنید).
2دستگاه ضدعفونیکننده را سوار کنید (به بخش 'سوار کردن دستگاه ضدعفونیکننده' مراجعه
کنید) و وسایل را برای ضدعفونی شدن در آن قرار دهید.

3درب دستگاه را روی سبد کوچک یا بزرگ قرار دهید.

4دوشاخه را به پریز بزنید.
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5دکمه روشن کردن را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

احتیاط :بدنه ،سبد و درب دستگاه در حین کار یا کمی بعد از آن داغ
است.

توجه :میتوانید با فشار دادن دکمه خاموش کردن ،دستگاه را خاموش
کنید.
•نشانگر روشن بودن دستگاه روشن شده و نشان میدهد دستگاه
شروع به ضدعفونی کرده است.
•وقتی ضدعفونی کردن به پایان رسید ،چراغ خاموش شده و دستگاه
به طور خودکار خاموش میشود.
6درب را بردارید.
قبل از برداشتن درب ،صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
مراقب باشید .ممکن است بخار داغ از دستگاه ضدعفونیکننده خارج شود.

7بطریها و وسایل دیگر را از سبد خارج کنید .برای برداشتن وسایل کوچک از انبر استفاده کنید.
مراقب باشید .وسایل ضدعفونی شده ممکن است خیلی داغ باشند.

توجه :قبل از دست زدن به وسایل ضدعفونی شده ،دستان خود را کامل و تمیز بشویید.
8دستگاه را از پریز خارج کرده و تا زمانیکه دستگاه به طور کامل خنک شود منتظر بمانید.
9سبد کوچک و سبد بزرگ را بیرون بیاورید.

توجه :وقتی سبد بزرگ را خارج کردید ،آب باقیمانده روی ظرف جمع آوری آب را بیرون بریزید.

توجه :ظرف جمع آوری آب برای جمع آوری شیر یا غذای باقی مانده از وسایل نوزاد قرار داده شده
است تا از ورود آنها به مخزن آب جلوگیری شود .این مخزن عملکرد ضدعفونی را بهینه کرده و تمیز
کردن المنت حرارتی را آسانتر میکند.
	1 0صفحه کف سبد را از سبد بزرگ خارج کنید .آب باقی مانده را از ظرف جمع آوری آب سبد بزرگ
بیرون بریزید و تمیز کنید (به بخش "تمیز کردن" مراجعه کنید).
1 1آب باقی مانده در مخزن آب را بیرون بریزید و خشک کنید.

توجه :دستگاه بعد از یک چرخه ضدعفونی ،به مدت  10دقیقه کار نمیکند .باید اول خنک شود.
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تمیز کردن
از مواد خورنده یا شویندههای قوی (مانند وایتکس) یا کاغذ سنباده برای تمیز کردن دستگاه استفاده
نکنید.
بدنه اصلی دستگاه یا سیم برق آن را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید.

توجه :دستگاه ضدعفونی کننده قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نیست .سبدها ،صفحه کف
سبد و درب دستگاه را میتوانید با آب داغ و مایع ظرفشویی تمیز کنید.
1همیشه قبل از تمیز کردن بخارپز ،دوشاخۀ آن را از پریز کشیده و بگذارید خنک شود.
2بدنه اصلی دستگاه را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.

3صفحه کف سبد را از سبد بزرگ خارج کنید.
آب باقی مانده را از ظرف جمع آوری آب سبد بزرگ بیرون بریزید.

توجه :بعد از هر بار ضدعفونی کردن ،آب در ظرف جمع آوری آب سبد بزرگ جمع میشود .بعد از هر
بار استفاده ،آب باقیمانده را از سبد بزرگ بیرون بریزید.

4درب ،سبد کوچک ،صفحه کف سبد و سبد بزرگ را با مایع ظرفشویی و آب داغ بشویید.

توجه :پس از تمیز کردن ،دستگاه را در محل تمیز و خشکی قرار دهید.
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جرم گیری دستگاه
مراحل ضدعفونی کردن برای رعایت باالترین استانداردهای بهداشتی کودک شما بسیار مهم است.
رسوب میتواند ضدعفونی کردن را کند کرده و حتی در انجام موثر آن اختالل ایجاد کند.
رسوب آهکی سخت و گچی است .بسته به نوع آب منطقه شما ،رسوب آهکی شکلهای مختلفی
دارد و از پودر شبیه برف سفید تا لکههای قهوهای متغیر است .هر چه آب سختتر باشد ،رسوب سریعتر
تشکیل میشود .از آنجا که مواد معدنی به طور طبیعی در آب وجود دارد ،با گرم شدن آب ،این مواد
تبخیر نشده و در دستگاه باقی میمانند و رسوب تشکیل میشود .با وجودی که مضر نیست ولی
اگر اجازه دهید رسوب تشکیل شود ،برای دستگاه ظاهر خوشایندی ندارد ،تمیز کردن آن سخت است و
میتواند بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد یا باعث آسیب به قطعات شود.
دستگاه ضدعفونیکننده را حداقل هر  4هفته جرمگیری کنید تا از عملکرد موثر آن مطمئن شوید.
 ml 901از سرکه سفید (اسید استیک  5درصد) و  ml 30از آب را در
مخزن آب بریزید.

2سبد کوچک را روی بدنه اصلی دستگاه قرار دهید .درب دستگاه را
روی سبد کوچک قرار دهید.

3دکمه روشن کردن را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

توجه :سبد کوچک را روی بدنه اصلی دستگاه قرار دهید تا مایع داغ به
اطراف نپاشد.

4اجازه دهید دستگاه  5دقیقه کار کند و سپس دکمه خاموش کردن را فشار دهید تا خاموش شود.

5 min
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5مخزن آب را خالی کرده و تمیز بشویید .اگر همچنان اثری از رسوب مشاهده کردید ،آن را با
اسفنج تمیز کنید .دوباره بشویید و با پارچه مرطوبی تمیز کنید.
6سبد کوچک و درب را بشویید تا محلول سرکه پاک شود.

توجه :همچنین میتوانید از جرمگیر اسید سیتریک استفاده کنید.
توجه :از انواع دیگر جرمگیر استفاده نکنید.

سفارش لوازم جانبی
برای خرید وسایل جانبی یا قطعات یدکی ،از  www.philips.comبازدید کرده یا به فروشنده Philips
خود مراجعه کنید .همچنین میتوانید به مرکز خدمات مشتری  Philipsدر کشورتان مراجعه کنید (برای
جزئیات تماس ،به دفترچه ضمانت جهانی مراجعه کنید).

بازیافت
این عالمت نشان میدهد که محصول نباید با زبالههای معمولی خانگی دور انداخته شود(.)2012/19/EU
در این خصوص بر طبق قوانین کشور خود نسبت به جمعآوری محصوالت الکتریکی والکترونیکی اقدام نمایید .دور انداختن صحیح ،از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و سالمت
انسان جلوگیری می کند.

پشتیبانی و ضمانت
برای اطالعات یا پشتیبانی ،از  www.philips.com/supportبازدید نمایید یا برگ ضمانتنامه جهانی را
مطالعه کنید.
ً
مرتبا جرمگیری شود .در غیر این صورت ،ممکن است
توجه :برای عملکرد بهینه دستگاه ،الزم است
دستگاه کار نکند .در این مورد ،تعمیرات تحت پوشش ضمانت نمیباشد.
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عیب یابی
ً
معموال هنگام کار با دستگاه برای شما پیش آید در این بخش
خالصه ای از اشکاالتی که ممکن است
گنجانده شده است .اگر نتوانستید با استفاده از این اطالعات اشکال دستگاه خود را برطرف کنید ،با مرکز
خدمات پس از فروش مشتری در کشور خود تماس بگیرید.
راه حل

اشکال
چه موقع باید دستگاه
ضدعفونیکننده را
جرمگیری کنم؟

هنگام استفاده از دستگاه ضدعفونیکننده ،ممکن است متوجه شوید
که لکههای کوچکی از سفید تا قهوهای روی صفحه حرارتی تشکیل شده
است .این نشان میدهد دستگاه ضدعفونیکننده باید جرمگیری شود.
در هر صورت ،هر  4هفته یکبار برای اطمینان از عملکرد موثر دستگاه ،آن را
جرمگیری کنید.

چرا زمان ضدعفونی کردن
خیلی کوتاه است؟

به مقدار کافی آب برای ضدعفونی اضافه نکردهاید.
ً
ً
مستقیما در مخزن بدنه اصلی دستگاه بریزید.
دقیقا  ml 130آب را

چرا بعد از ضدعفونی
کردن هنوز آب روی صفحه
حرارتی وجود دارد؟

ممکن است صفحه حرارتی با رسوب آهکی مسدود شده باشد .هر 4
هفته دستگاه ضدعفونیکننده را جرمگیری کنید.
به بخش "جرمگیری" مراجعه کنید.

چرا بوی سوختگی میآید
و عالمت سوختگی روی
بدنه اصلی دستگاه وجود
دارد؟

ممکن است آب باقی مانده را به طور منظم از ظرف جمع آوری آب سبد
بزرگ تخلیه نکرده باشید .بعد از هر بار ضدعفونی کردن ،آب در ظرف جمع
آوری آب سبد بزرگ جمع میشود .بعد از هر بار استفاده ،آب باقیمانده را
از سبد بزرگ بیرون بریزید.

1
2

صفحه کف سبد را از سبد بزرگ خارج کنید .آب باقی مانده را از ظرف
جمع آوری آب سبد بزرگ بیرون بریزید.
صفحه کف سبد و سبد بزرگ را با مایع ظرفشویی و آب داغ بشویید.

ً
کامال تمیز نشده باشند.
وسایل ممکن است قبل از ضدعفونی
قبل از قرار دادن وسایل در دستگاه ضدعفونیکننده ،آنها را در ماشین
ظرفشویی یا به صورت دستی با آب داغ و مایع ظرفشویی تمیز
بشویید.
روکش صفحه گرم کننده
کنده میشود .آیا بر
عملکرد آن تأثیر دارد؟

این حالت بر عملکرد استریل کننده تأثیری نمیگذارد.
هرگز از محلولهای شوینده خورنده (مانند سفید کننده) یا سیم
ظرفشویی برای تمیز کردن صفحه گرم کننده این دستگاه استفاده نکنید.

چرا دستگاه
ضدعفونیکننده ناگهان از
کار بازمیایستد؟

ممکن است صفحه حرارتی با رسوب آهکی مسدود شده باشد .هر 4
هفته دستگاه ضدعفونیکننده را جرمگیری کنید.
به بخش "جرمگیری" مراجعه کنید.

آیا بعد از ضدعفونی باید
ظروف کودک را خشک
کنم؟

دستگاه ضدعفونیکننده ظروف را بدون مواد شیمیایی و به طور کامل
استریل کرده و تا وقتی درب آن باز نشده است ،تا  24ساعت استریل
نگه میدارد .آب باقی مانده در ظروف کودک بعد از ضدعفونی ،استریل
است و باعث جمع شدن میکروب نمیشود ،پس نیازی به خشک کردن
نیست.
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