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Tähtis!
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolega läbi ja
hoidke see edaspidiseks alles.

Oht!
- Ärge kastke alust, toitekaablit või pistikut kunagi vette või mis
tahes teise vedelikku.
- Katlakivi eemaldamise juhiste eiramine võib põhjustada
parandamatuid kahjustusi.
- Elektrilöögilohu vältimiseks ärge võtke alust kunagi lahti.
Hoiatus!
- Seda seadet võivad kasutada füüsilise, meele- või vaimse
puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja
teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid
seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega
seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Hoidke seade ja selle
toitekaabel lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas
seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu
pingele.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade on
kahjustatud.
- Kui toitekaabel on kahjustada saanud, tuleb ohtlike
olukordade vältimiseks lasta toitekaabel vahetada Philipsil,
Philipsi volitatud hoolduskeskuses või sarnase
kvalifikatsiooniga isikul.
- Elektriline aurusterilisaator ei sisalda parandatavaid osi. Ärge
üritage elektrilist aurusterilisaatorit ise avada, hooldada ega
remontida.
- Seade muutub töötamise ajal väga kuumaks ja võib katsumisel
põletushaavu tekitada.
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- Olge ettevaatlik kuuma auruga, mis väljub kaane avausest või
kaane eemaldamisel. Aur võib põhjustada põletushaavu.
- Ärge puudutage seadme töötamise ajal ega kohe pärast
kasutamise lõppu seadme alust, korve ega kaant, kuna need
on väga kuumad. Tõstke kaant ainult selle käepidemest.
- Kunagi ärge liigutage või avage seadet aurutamise ajal või kui
selles olev vesi on kuum. 
- Kunagi ärge pange asju kasutamise ajal seadme peale.
- Kasutage seadmes ainult puhast vett.
- Ärge lisage seadmesse valgendajat ega teisi kemikaale.
- Ärge valage veenõusse rohkem vett, kui on lubatud (130 ml /
4,5 untsi).
- Steriliseerige ainult lutipudeleid ja teisi esemeid, mida
sterilisaatoris kasutada võib. Seda, kas eset võib sterilisaatoris
kasutada või mitte, saate kontrollida vastavast
kasutusjuhendist.
- Töö lõpetamiseks ja seadme väljalülitamiseks vajutage
toitenuppu.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises.
- Võimalike vigastuste vältimiseks kasutage sterilisaatorit ainult
otstarbekohaselt.
Ettevaatust!
- Ärge kasutage kunagi tarvikuid või osi, mis on teiste tootjate
omad või mida Philips ei ole konkreetselt soovitanud. Selliste
tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge jätke seadet väga kuuma kohta või otsese päikesepaiste
kätte.
- Laske seadmel alati enne selle liigutamist või hoiustamist maha
jahtuda.
- Seadme pinnad võivad kasutuse käigus kuumeneda.
- Ärge steriliseerige väga väikeseid esemeid, mis võivad
kukkuda läbi korvi põhjas olevate aukude.
- Ärge kunagi asetage esemeid vahetult kütteelemendile, kui
seade on sisse lülitatud.
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- Ärge kasutage mingil juhul seadet, mis on kusagilt alla
kukkunud või muul moel kahjustatud. Viige see volitatud
Philipsi teeninduskeskusesse parandamisele.
- Alati pange ja kasutage seadet kuival, kindlal, tasasel ja
horisontaalsel pinnal.
- Ärge asetage seadet tulisele pinnale.
- Ärge laske toitekaablil rippuda üle laua või tööpinna serva,
millel seade seisab.
- Kallake alati pärast kasutamist, kui seade on jahtunud,
allesjäänud vesi välja.
- Enne tarvikute vahetamist või kasutamise ajal liikuvatele
osadele lähenemisel lülitage seade välja ja eemaldage
toitekaabel seinakontaktist.
- Keskkonnatingimused, nagu temperatuur ja kõrgus, võivad
seadme toimimist mõjutada.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.
- Ühendage seade alati seinakontaktist lahti, kui see jääb
järelevalveta.
Elektromagnetväljad (EMV)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetväljaga kokkupuudet käsitlevatele
kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
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Tutvustus
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame teid Philipsi Aventi poolt! Philipsi Aventi pakutava
tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel
www.philips.com/welcome.
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M

Märkused

130ml

• Ärge kastke alust vette.

• Kasutage 130 ml/4,5 untsi vett.

• Puhastage steriliseeritavad elemendid
enne, kui need sterilisaatorisse
paigutate.

• Eraldage pudeli kõik komponendid ja
asetage need sterilisaatorisse nii, et
avaused jäävad allapoole; nii takistate
nende veega täitumist.

• Tühjendage suurt korvi pärast iga
kasutuskorda.

• Puhastage sterilisaatorit katlakivist iga
nelja nädala tagant.
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Seadistusega tutvumine
Märkus. Enne steriliseerimist puhastage pudelid ja muud esemed.
Sterilisaatoris võib kasutada ainult neid esemeid, mis steriliseerimiseks sobivad. Ärge
steriliseerige esemeid, mis sisaldavad vedelikku (nt beebi närimisrõngad).
Steriliseerimine

• Steriliseerimisrežiim on mõeldud beebiasjade
steriliseerimiseks.
• Steriliseerimistsükkel kestab umbes 10 minutit.
• Soojenemiseks kulub umbes 4 minutit ja
steriliseerimiseks umbes 6 minutit.
• Valage aluse veenõusse täpselt 130 ml (4,5 untsi) vett.

Enne esimest kasutamist
Seadme esmakordsel kasutamisel soovitame sooritada üks steriliseerimisprotsess tühjade
korvidega.
1 Kasutage puhast beebipudelit ja valage aluse veenõusse täpselt 130 ml (4,5 untsi)
vett.
Näpunäide. Seade on mõeldud kraaniveega kasutamiseks. Kui elate kareda veega
piirkonnas, võib seadmesse kiiresti tekkida katlakivi. Seetõttu on seadme kasutusea
pikendamiseks soovitatav kasutada mineraalaineteta vett, näiteks destilleeritud või
puhastatud vett. Kui soovite katlakivi kohta lisateavet saada, lugege peatükki
„Katlakivi eemaldamine“.

130ml
130ml

130ml

2

Asetage suur korv alusele.
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3

Asetage alumine plaat suure korvi sisse.

4

Asetage väike korv suurde korvi.

5

Asetage kaas väikesele korvile.

6

Sisestage pistik pistikupessa.

7

Seadme sisselülitamiseks vajutage sisselülitamisnuppu.

Märkus. Kui te pärast sisselülitamisnupule vajutamist seadme
vooluvõrku ühendate, hakkab sterilisaator kohe tööle.
Seadme välja lülitamiseks vajutage väljalülitamisnuppu.
Ettevaatust! Alus, korvid ja kaas lähevad kasutamise ajal või
vahetult pärast seda kuumaks.
• Kui seade alustab steriliseerimist, süttib toite märgutuli.
• Kui steriliseerimisprotsess on lõppenud, siis tuli kustub ja
seade lülitub automaatselt välja.
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8

Kui seade on täiesti maha jahtunud, eemaldage kaas, väike korv, alumine plaat ja
suur korv ning kuivatage need rätikuga.

Märkus. Olge suure korvi aluselt eemaldamisel ettevaatlik, kuna tilgaalusele võib olla
kogunenud vett.

9

Laske seadmel enne uuesti kasutamist umbes 10 minutit jahtuda.

Märkus. Pärast steriliseerimistsüklit ei saa seadet 10 minutit kasutada. See peab enne
jahtuma.

Kasutamiseks valmistumine

Steriliseerimiseks valmistumine

Enne steriliseerimist peske esemed nõudepesumasinas või vee ja nõudepesuvahendiga
põhjalikult puhtaks.

Steriliseerija kokkupanemine

Steriliseerija kokkupanemiseks on mitu võimalust.
1 Väikeseid esemeid, nagu lutid, steriliseeritakse ainult
alusel asuvas väikeses korvis.

2

Keskmisi esemeid, nagu rinnapumba osad, väikelaste
taldrikud või nende noad-kahvlid, steriliseeritakse ainult
alusel asuvas suures korvis.

3

Kuni kuue 330ml (11 untsi) lutipudeli puhul asetatakse
alusele suur korv ja selle peale omakorda veel väike
korv. Asetage pudelid tagurpidi suurde korvi ning pudeli
korgid, keermerõngad ja lutid väikesesse korvi.
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Märkus. Väikest korvi täites pange keermerõngad kõige alla
ning lutid ja korgid nende peale.
Märkus. Kontrollige, et kõik steriliseeritavad osad oleksid
täielikult lahti võetud, ja asetage need korvi avausega
allapoole, et vältida nende veega täitumist.

Seadme kasutamine

Steriliseerimine

Sterilisaatori põhjalik ja kemikaalivaba puhastamine hoiab selle sisu suletud kaane all
steriilsena kuni 24 tundi. Pärast steriliseerimist on beebiesemetesse jäänud vesi steriilne
ning ei kogu baktereid.

1
2

Valage vesi otse aluses olevasse veeanumasse (vt ptk „Enne esimest kasutamist“).

3

Pange steriliseerija kokku (vt jaotist „Steriliseerija kokkupanemine”) ja asetage
sellesse steriliseeritavad esemed.
Asetage kaas väikesele või suurele korvile.

4

Sisestage pistik pistikupessa.

5

Seadme sisselülitamiseks vajutage sisselülitamisnuppu.

Ettevaatust! Alus, korvid ja kaas lähevad kasutamise ajal või
vahetult pärast seda kuumaks.
Märkus. Seadme välja lülitamiseks vajutage
väljalülitamisnuppu.
• Kui seade alustab steriliseerimist, süttib toite märgutuli.
• Kui steriliseerimisprotsess on lõppenud, siis tuli kustub ja
seade lülitub automaatselt välja.
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6
7

Eemaldage kaas.
Oodake enne kaane eemaldamist, kuni seade on jahtunud.
Olge ettevaatlik. Sterilisaatorist võib tulla kuuma auru.

Eemaldage korvist pudelid ja muud esemed. Väiksemate esemete eemaldamiseks
kasutage tange.
Olge ettevaatlik. Steriliseeritud esemed võivad olla kuumad.

Märkus. Enne steriliseeritud esemete puudutamist peske oma käed põhjalikult
puhtaks.

8
9

Eemaldage pistik elektrivõrgust ja oodake, kuni seade on täielikult jahtunud.
Eemaldage väike korv ja suur korv.

Märkus. Olge suure korvi eemaldamisel ettevaatlik, kuna tilgaalusele võib olla
kogunenud vett.

Märkus. Tilgakoguja eesmärk on koguda piima- või toidujääke, et need ei satuks
aluses olevasse veenõusse. See on vajalik steriliseerimisjõudluse optimeerimiseks ja
kütteelemendi puhastamise lihtsustamiseks.

10 Eemaldage alumine plaat suure korvi küljest. Kallake suure korvi tilgakogujasse
kogunenud vesi välja ja tehke see puhtaks (vt ptk „Puhastamine“).

11 Kallake ka veenõusse jäänud vesi välja ja pühkige see kuivaks.

Märkus. Pärast steriliseerimistsüklit ei saa seadet 10 minutit kasutada. See peab enne
jahtuma.

Puhastamine
Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid või söövitavaid puhastusvahendeid
(nt valgendit) ega küürimiskäsna.
Ärge kastke alust ega toitekaablit vette ega mis tahes teise vedelikku.

Märkus. Sterilisaator ei ole nõudepesumasinakindel. Korve, alumist plaati ja kaant
võib pesta kuuma vee ja nõudepesuvahendiga.
1 Enne hoiustamist võtke alati pistik seinakontaktist välja ja laske seadmel jahtuda.

2
3

Puhastage alust niiske lapiga.
Eemaldage alumine plaat suure korvi küljest.
Valage suure korvi tilgakogujasse kogunenud vesi välja.

Märkus. Vesi koguneb suure korvi tilgakogujasse pärast iga steriliseerimistsüklit.
Tühjendage suurt korvi pärast iga kasutuskorda.
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4

Puhastage kaas, väike korv, alumine plaat ja suur korv, kasutades kuuma vett ja
nõudepesuvahendit.

Märkus. Pärast puhastamist hoidke sterilisaatorit puhtas ja kuivas kohas.

Katlakivi eemaldamine
Beebiasjade hügieeniliste standardite tagamisel on steriliseerimisprotsess ülimalt oluline.
Katlakivi võib aga steriliseerimistsüklit aeglasemaks muuta või isegi selle tõhusust
vähendada.
Katlakivi näol on tegemist kõva ja kriidise settega. Olenevalt teie veekvaliteedist võib
katlakivi olla nii lumivalge kui ka pruunikas. Mida karedam on vesi, seda kiiremini katlakivi
tekib. See koguneb seadmetesse vees looduslikult sisalduvate ja vee keetmisel aurustumata
jäänud mineraalide jääkidena. Kuigi katlakivi ei ole kahjulik, on see ebameeldiv, raskesti
puhastatav ja võib kahjustada seadmete tööd või nende osasid, kui sel lastakse koguneda.
Puhastage sterilisaatorit katlakivist vähemalt iga nelja nädala tagant, et tagada selle
tõhus töö.

1

Valage veenõusse 90 ml (3 untsi) äädikat (5%) ja 30 ml
(1 unts) vett.

2

Asetage väike korv alusele. Asetage kaas väikesele korvile.

3

Seadme sisselülitamiseks vajutage sisselülitamisnuppu.

Märkus. Asetage väike korv alusele, et ennetada kuuma vee
pritsimist.
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4

Laske seadmel 5 minutit töötada ja seejärel vajutage väljalülitamisnuppu, et see
välja lülitada.

5 min

5
6

Tühjendage veenõu ja loputage seda põhjalikult. Kui näete jätkuvalt
katlakivijääke, siis eemaldage need nuustikuga. Loputage veenõud uuesti ja
pühkige seda niiske lapiga.
Äädikalahuse eemaldamiseks loputage ka väikest korvi ja kaant.

Märkus. Võite kasutada ka sidrunhappel põhinevaid katlakivieemaldajaid.
Märkus. Ärge kasutage muud tüüpi katlakivieemaldajaid.

Tarvikute tellimine
Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebisaiti www.philips.com või pöörduge
oma Philipsi edasimüüja poole. Võite samuti ühendust võtta oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt garantiilehelt).

Ümbertöötlus
-

See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka
(2012/19/EL).
Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju.
Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke
tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

Garantii ja tugi
Info või tugiteenuse vajaduse korral külastage veebisaiti www.philips.com/support või
lugege vastavat üleilmset garantiilehte.

Märkus. Optimaalse jõudluse säilitamiseks tuleb seadet regulaarselt katlakivist
puhastada. Kui te seda ei tee, võib seade lõpuks töötamise lõpetada. Sellisel juhul EI
KATA garantii teie seadme parandamist.
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Veaotsing
See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses
tekkida. Kui te ei suuda probleemi alltoodud teabe abil lahendada, võtke ühendust oma
riigi klienditeeninduskeskusega.
Probleem

Lahendus

Millal ma peaksin
sterilisaatorist katlakivi
eemaldama?

Võite märgata, et sterilisaatori kasutamisel tekivad
kuumutusplaadile väikesed valged või pruunikad plekid. Sellisel
juhul vajab teie sterilisaator katlakivist puhastamist.
Igal juhul tuleb sterilisaatorit puhastada vähemalt iga nelja
nädala tagant, et tagada selle tõhus töö.

Miks steriliseerimisaeg
nii lühikeseks jäi?

Te ei lisanud seadmesse piisavalt vett.
Valage veenõusse täpselt 130 ml (4,5 untsi) vett.

Miks pärast
steriliseerimist
kuumutusplaadil nii
palju vett on?

Katlakivi võib kuumutusplaadi tööd takistada. Sterilisaatorit
tuleb katlakivist puhastada vähemalt iga nelja nädala tagant.
Vaadake peatükki „Katlakivi eemaldamine“.

Miks tuleb aluselt
põlemise lõhna ja miks
seal põlemise märgid
on?

See juhtub siis, kui te ei vala pärast kasutamist suure
korvi tilgakogujat veest tühjaks. Vesi koguneb suure korvi
tilgakogujasse pärast iga steriliseerimistsüklit. Tühjendage suurt
korvi pärast iga kasutuskorda.

1
2

Eemaldage alumine plaat suure korvi küljest. Valage suure
korvi tilgakogujasse kogunenud vesi välja.
Puhastage alumine plaat ja suur korv, kasutades kuuma
vett ja nõudepesuvahendit.

Võimalik, et te ei ole esemeid enne steriliseerimist korralikult
puhtaks pesnud.
Enne steriliseerimist peske esemed nõudepesumasinas või vee
ja nõudepesuvahendiga põhjalikult puhtaks.
Kuumutusplaadilt on
kate maha koorumas.
Kas see mõjutab
töötamist?

See ei mõjuta steriliseerija tööd.
Ärge kasutage kuumutusplaadi puhastamiseks abrasiivseid
või söövitavaid puhastusvahendeid (nt valgendit) ega
küürimiskäsna.

Miks mu sterilisaator
enam ei tööta?

Katlakivi võib kuumutusplaadi tööd takistada. Sterilisaatorit
tuleb katlakivist puhastada vähemalt iga nelja nädala tagant.
Vaadake peatükki „Katlakivi eemaldamine“.

Kas pärast
steriliseerimist on vaja
beebiasju kuivatada?

Sterilisaatori põhjalik ja kemikaalivaba puhastamine hoiab
selle sisu suletud kaane all steriilsena kuni 24 tundi. Pärast
steriliseerimist beebiasjadele jäänud vesi on steriilne ega kogu
pisikuid, seega ei pea te neid kuivatama.
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