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Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve
gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike
- Tabanı, elektrik kablosunu ya da elektrik fişini suya veya başka
bir sıvıya asla batırmayın.
- Kireç temizleme talimatlarına uyulmaması halinde onarılamaz
hasarlar meydana gelebilir.
- Elektrik çarpması riski nedeniyle tabanı kesinlikle sökmeyin.
Uyarı
- Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş
veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması
veya bu kişilere güvenli kullanım talimatlarının sağlanması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı ve
kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin,
evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın fişi, güç kablosu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle
kullanmayın.
- Cihazın güç kablosu hasar görürse tehlikeli bir duruma yol
açmaması için mutlaka Philips, Philips tarafından yetki verilmiş
bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrikli buharlı sterilizasyon cihazında kullanıcının
onarabileceği parçalar bulunmamaktadır. Elektrikli buharlı
sterilizasyon cihazını kendiniz açmaya, tamir etmeye veya
onarmaya çalışmayın.
- İşlem sırasında cihaz aşırı derecede ısınır ve dokunulduğunda
cildin yanmasına neden olabilir.
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- Kapaktaki buhar deliğinden gelen veya kapağı kaldırdığınızda
ortaya çıkan sıcak buhara dikkat edin. Buhar, yanıklara neden
olabilir.
- İşlem sırasında veya bu işlemden kısa süre sonra çok sıcak
oldukları için tabana, sepetlere ve kapağa dokunmayın.
Yalnızca tutma yerini kullanarak kapağı kaldırın.
- Cihazı, kullanılırken ya da içindeki su hâlâ sıcakken kesinlikle
taşımayın ya da açmayın.
- Cihaz kullanılırken üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Herhangi bir ek madde olmadan yalnızca su kullanın.
- Cihaza kesinlikle çamaşır suyu veya başka kimyasal maddeler
koymayın.
- Haznedeki göstergeyi aşacak kadar veya 130 ml'den fazla su
eklemeyin.
- Sadece biberonları ve sterilizasyon cihazı için uygun olan diğer
gereçleri sterilize edin. Sterilizasyon cihazını kullanarak sterilize
etmek istediğiniz gereçlerin bu işlem için uygun olduğundan
emin olmak amacıyla bu gereçlerin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- İşlemi durdurmak istiyorsanız açma/kapatma düğmesine
basarak cihazı kapatın.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Olası yaralanmaları önlemek için sterilizasyon cihazını amacı
dışında kullanmayın.
Dikkat
- Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle
tavsiye edilmeyen aksesuarlar ve parçaları kesinlikle
kullanmayın. Bu tür aksesuarlar veya parçalar kullanırsanız
garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Cihazı çok sıcak ortamlarda ya da doğrudan güneş ışığı altında
bırakmayın.
- Cihazı taşımadan veya saklamadan önce mutlaka soğumasını
bekleyin.
- Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir.
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- Sepetin altındaki deliklerden düşebilecek çok küçük gereçleri
sterilize etmeyin.
- Cihaz açıkken, gereçleri hiçbir zaman doğrudan ısıtıcının
üzerine koymayın.
- Düştüyse veya başka bir şekilde hasar gördüyse cihazı
kullanmayın. Onarım için yetkili bir Philips servis merkezine
götürün.
- Cihazı daima kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun
ve kullanın.
- Cihazı sıcak bir yüzey üzerine koymayın.
- Güç kablosunun, cihazın yerleştirildiği masa ya da tezgahtan
sarkmamasına dikkat edin.
- Kullanımdan sonra ve cihaz soğuduktan sonra, cihazda kalan
suyu boşaltın.
- Cihazı kapatın ve aksesuarları değiştirmeden ya da kullanım
sırasında hareket eden parçalara yaklaşmadan önce güç
kaynağı bağlantısını kesin.
- Sıcaklık ve yükseklik gibi çevresel koşullar, bu cihazın çalışmasını
etkileyebilir.
- Temizleme işlemi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından
gerçekleştirilmemelidir.
- Cihazı gözetimsiz bırakmanız durumunda her zaman cihazın
güç kaynağı bağlantısını kesin.
Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
düzenlemelere uygundur.
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Giriş
Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips’e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu
destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde
kaydettirin.

Genel açıklamalar
A

J

B

K
L

C

M
D

N O P
130ml

E
F
G

Q
R

I

H

A

Kapak ve tutma yeri

J

Maşa

B

Küçük sepet

K

Filtre kapağı

C

Büyük sepet için alt plaka

L

Kordonun saklanması

D

Damlama tepsili büyük sepet

M Filtrele

E

Maksimum su seviyesi göstergesi

N

F

Su hazneli ısıtma elemanı

O Otomatik mod

G

Taban ünitesi

P

H

Güç kablosu

Q Açma/kapama düğmesi

I

Hava çıkışı

R
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Sterilizasyon modu
Kurutma modu
İlerleme göstergesi ışıklı kontrol
düğmesi

Dikkate Alınması Gerekenler

• Hava çıkışına su dökmeyin.

• Tabanı suya batırmayın.

• Kullanım sırasında taban ünitesinin altına havlu,
temizlik bezi gibi nesneler koymayın

• 130 ml su kullanın.
130ml

• Sterilize edilecek parçaları sterilizasyon cihazına
koymadan önce temizleyin.
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• Tüm biberon parçalarını tamamen sökün ve su
birikimini önlemek için ağızları aşağı bakacak şekilde
sterilizasyon cihazına yerleştirin.

• Her kullanımdan sonra büyük sepette kalan suyu
dökün.

• Filtreyi 4 haftada bir temizleyin.

• Sterilizasyon cihazının kirecini 4 haftada bir temizleyin.
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Ayarları tanıma
Not: Biberonları ve diğer gereçleri, sterilize etmeden önce temizleyin.
Sterilizasyon cihazına sadece sterilizasyona uygun gereçler yerleştirin. Sıvı dolu gereçleri (ör.
soğutucu sıvı dolu bir diş kaşıyıcı) sterilize etmeyin.

Sterilizasyon

Otomatik

Kurutma

• Sterilizasyon modu, bebek gereçlerini sterilize etmek
için kullanılır.
• Sterilizasyon programı yaklaşık 10 dakika sürer.
• Isınma yaklaşık 4 dakika, sterilizasyon yaklaşık 6 dakika
sürer.
• Doğrudan tabanın su haznesine tam olarak 130 ml
damıtılmış su doldurduğunuzdan emin olun.
• Otomatik mod, bebek gereçlerini tek seferde sterilize
edip kurutmak için kullanılır.
• Otomatik program yaklaşık 40 dakika sürer.
• "Otomatik" modda cihaz, öncelikle sterilizasyon yapar
ve ardından otomatik olarak kurutma işlemine başlar.
Sterilizasyon programı yaklaşık 10 dakika, kurutma
programı da yaklaşık 30 dakika sürer.
• Doğrudan tabanın su haznesine tam olarak 130 ml
damıtılmış su doldurduğunuzdan emin olun.
• Kurutma modu, bebek gereçlerini kurutmak için
kullanılır.
• Kurutma programı yaklaşık 30 dakika sürer.
• Bebek gereçlerini kuruturken tabandaki su haznesine
su eklemeyin.
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İlk kullanımdan önce
Cihazı ilk kullanışınızda, sepetler boşken bir kez sterilizasyon yapmanızı öneririz.
1 Temiz bir biberon kullanın ve tabandaki su haznesine tam olarak 130 ml
damıtılmış su doldurun.

İpucu: Bu cihaz, musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Suyun sert olduğu
bir bölgede yaşıyorsanız hızlı kireç oluşumu görülebilir. Bu nedenle, cihazınızın
kullanım ömrünü uzatmak için saf veya arındırılmış su gibi mineralsiz su kullanmanız
önerilir. Kireç hakkında daha fazla bilgi için "Kirecin temizlenmesi" bölümüne bakın.

130ml
130ml

130ml

2

Büyük sepeti tabana yerleştirin.

3

Alt plakayı büyük sepetin içine yerleştirin.

4

Küçük sepeti büyük sepetin içine yerleştirin.
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5

Kapağı küçük sepetin üzerine yerleştirin.

6

Fişi prize takın.

7

Açma/kapatma düğmesini "Sterilizasyon" moduna
getirin. Ardından cihazı açmak için bu düğmeye basın.

Dikkat: Taban, sepetler ve kapak işlem sırasında ve işlemden
kısa bir süre sonra çok sıcaktır.
• Tüm ilerleme gösterge ışıkları, yanıp sönerek cihazın
sterilizasyon işlemi gerçekleştirdiğini belirtir.
• Sterilizasyon işlemi tamamlandığında ışıklar söner ve cihaz
otomatik olarak kapanır.
• Cihazı kurutmak için açma/kapatma düğmesini
"Kurutma" moduna çevirebilirsiniz. Kurutma programının
tamamlanması yaklaşık 30 dakika sürer.

8

1

2

Cihaz tamamen soğuduktan sonra kapağı, küçük sepeti, alt plakayı ve büyük
sepeti çıkarın ve silerek kurulayın.

Not: Büyük sepeti tabandan çıkarırken taban damlama tepsisinde kalan suya dikkat
edin.

9

Tekrar kullanmadan önce cihazın yaklaşık 10 dakika tamamen soğumasını
bekleyin.

Not: Cihaz, sterilizasyon programından sonra 10 dakika boyunca çalışmaz. Önce
soğuması gerekir.
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Cihazın kullanıma hazırlanması

Sterilizasyona hazırlık

Sterilize edilecek gereçleri sterilizasyon cihazına yerleştirmeden önce bulaşık makinesinde
yıkayarak ya da sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanı ile elde yıkayarak iyice temizleyin.

Sterilizasyon cihazının montajı

Sterilizasyon cihazını monte etmenin çeşitli yolları vardır.
1 Emzik gibi küçük gereçleri sterilize etmek için tabanda
yalnızca küçük sepet bulunacak şekilde montaj.

2

Göğüs pompası parçaları, bebek tabakları veya bebek
çatal bıçakları gibi orta büyüklükteki gereçleri sterilize
etmek için tabanda yalnızca büyük sepet olacak şekilde
montaj.

3

En fazla altı adet 330 ml biberon sterilize etmek için
tabanda büyük ve küçük sepet olacak şekilde montaj.
Biberonları ters şekilde büyük sepete ve biberon
kapaklarını, sabitleme halkalarını ve emzikleri küçük
sepete yerleştirin.

Not: Küçük sepeti doldururken sabitleme halkalarını aşağı
yerleştirin. Emzikleri ve biberon kapaklarını dağınık şekilde
sabitleme halkalarının üstüne yerleştirin.

Not: Sterilize edilmesi gereken bütün parçaların tamamen
sökülmüş olduğundan ve suyla dolmalarını önlemek için ağız
kısmı aşağıya bakacak şekilde sepete yerleştirildiğinden emin
olun.
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Cihazın kullanımı

Sterilizasyon yapılması

Sterilizasyon cihazının derinlemesine şekilde kimyasal madde kullanılmadan temizlenmesi,
kapak açıkken içindekilerin 24 saate kadar steril kalmasını sağlar. Sterilizasyondan sonra
bebek ürünlerinin üzerinde kalan su sterildir ve mikrop toplamaz.

1
2
3

Suyu doğrudan tabandaki su haznesine dökün ("İlk kullanımdan önce" bölümüne
bakın).
Sterilizasyon cihazını birleştirin ("Sterilizasyon cihazını birleştirme" bölümüne
bakın) ve sterilize edilecek gereçleri içine yerleştirin.
Kapağı küçük veya büyük sepetin üstüne yerleştirin.

4

Fişi prize takın.

5

Açma/kapatma düğmesini "Sterilizasyon" moduna
getirin. Ardından cihazı açmak için bu düğmeye basın.

Dikkat: Taban, sepetler ve kapak işlem sırasında ve işlemden
kısa bir süre sonra çok sıcaktır.

Not: Güç kapatma düğmesine basarak cihazı kapatabilirsiniz.
• Tüm ilerleme gösterge ışıkları, yanıp sönerek cihazın
sterilizasyon işlemi gerçekleştirdiğini belirtir.
• Sterilizasyon işlemi tamamlandığında ışıklar söner ve cihaz
otomatik olarak kapanır.

6

Kapağı çıkarın.
Cihazın kapağını açmadan önce soğumasını bekleyin.
Dikkatli olun. Sterilizasyon cihazından sıcak buhar çıkabilir.
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1

2

7

Biberonları ve diğer gereçleri sepetten çıkarın. Küçük gereçleri çıkarmak için
maşayı kullanın.
Dikkatli olun. Sterilize edilmiş gereçler hala sıcak olabilir.

Not: Sterilize edilmiş gereçlere dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkadığınızdan emin
olun.

8
9

Cihazı fişten çıkarın ve tamamen soğuyana kadar bekleyin.
Küçük ve büyük sepeti çıkarın.

Not: Büyük sepeti çıkarırken taban damlama tepsisinde kalan suya dikkat edin.

Not: Damlama tepsisi, gereçlerde kalan süt veya yiyecek artıklarının tabandaki su
haznesine girmesini önlemek üzere tasarlanmıştır. Bunun amacı sterilizasyon
performansını optimize etmek ve ısıtma elemanının temizlenmesini
kolaylaştırmaktır.

10 Alt plakayı büyük sepetten ayırın. Büyük sepetin damlama tepsisinde kalan suyu
dökün ve bunu temizleyin ("Temizlik" bölümüne bakın).

11 Su haznesinde kalan suyu boşaltın ve bunu silerek kurulayın.

Not: Cihaz, sterilizasyon programından sonra 10 dakika boyunca çalışmaz. Önce
soğuması gerekir.

Otomatik - Sterilizasyon ve Kurutma
1
2

Suyu doğrudan tabandaki su haznesine dökün ("İlk kullanımdan önce" bölümüne
bakın).
Sterilizasyon cihazını birleştirin ("Sterilizasyon cihazını birleştirme" bölümüne
bakın) ve sterilize edilecek gereçleri içine yerleştirin.

Not: Etkili kurulama için tüm gereçlerin parçalarının tamamen söküldüğünden ve
ağızları aşağıya bakacak şekilde sepete yerleştirildiğinden emin olun.
Dikkatli olun. Kurutma başladığında sterilizasyon cihazından sıcak buhar çıkar.

3

Kapağı küçük veya büyük sepetin üstüne yerleştirin.

4

Fişi prize takın.
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5

Açma/kapatma düğmesini "Otomatik" moda getirin.
Ardından cihazı açmak için bu düğmeye basın.
• Cihaz önce sterilizasyona başlar. Tüm ilerleme gösterge
ışıkları, yanıp sönerek cihazın sterilizasyon işlemi
gerçekleştirdiğini belirtir.
• Ardından kurutma otomatik olarak başlar. İlerleme
gösterge ışıkları, cihazın kurutma yaptığını göstermek için
hızlıca yanar ve yavaşça söner.
• Tüm işlem tamamlandığında ışıklar söner ve cihaz
otomatik olarak kapanır.

1

2

Dikkat: Taban, sepetler ve kapak işlem sırasında ve işlemden
kısa bir süre sonra çok sıcaktır.

6
7

Kapağı çıkarın.

Biberonları ve diğer gereçleri sepetten çıkarın. Küçük gereçleri çıkarmak için
maşayı kullanın.
Dikkatli olun. Sterilize edilmiş gereçler hala sıcak olabilir.

Not: Sterilize edilmiş gereçlere dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkadığınızdan emin
olun.
Not: Kurutma sonucu; ortam sıcaklığı, ortam nemliliği ve sterilizasyon cihazının
doldurulma şekline göre değişir. Gerekirse kurutma programını bir kez daha
çalıştırabilirsiniz.

8
9

Cihazı fişten çıkarın ve tamamen soğuyana kadar bekleyin.
Küçük ve büyük sepeti çıkarın.

Not: Büyük sepeti çıkarırken taban damlama tepsisinde kalan suya dikkat edin.

10 Alt plakayı büyük sepetten ayırın. Büyük sepetin damlama tepsisinde kalan suyu
dökün ve bunu temizleyin ("Temizlik" bölümüne bakın).
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Kurutma
1

Sterilizasyon cihazını birleştirin ("Sterilizasyon cihazını birleştirme" bölümüne
bakın) ve kurutulacak gereçleri içine yerleştirin.

Not: Etkili kurulama için tüm gereçlerin parçalarının tamamen söküldüğünden ve
ağızları aşağıya bakacak şekilde sepete yerleştirildiğinden emin olun.
Dikkatli olun. Kurutma başladığında sterilizasyon cihazından sıcak buhar çıkar.

2

Kapağı küçük veya büyük sepetin üstüne yerleştirin.

3

Fişi prize takın.

4

Açma/kapatma düğmesini "Kurutma" moduna getirin.
Ardından cihazı açmak için bu düğmeye basın.
• Kurutma yaklaşık 30 saniye sonra başlar. Cihaz, gereçleri
kurutmak için sıcak hava üretmek üzere ısınır.
• İlerleme gösterge ışıkları, cihazın kurutma yaptığını
göstermek için hızlıca yanar ve yavaşça söner.
• Kurutma işlemi tamamlandığında ışıklar söner ve cihaz
otomatik olarak kapanır.

1

2

Dikkat: Taban, sepetler ve kapak işlem sırasında ve işlemden
kısa bir süre sonra çok sıcaktır.
5 Kapağı çıkarın.

6

Biberonları ve diğer gereçleri sepetten çıkarın. Küçük gereçleri çıkarmak için
maşayı kullanın.
Dikkatli olun. Kurutulmuş gereçler hala sıcak olabilir.

Not: Kurutulmuş gereçlere dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkadığınızdan emin
olun.
Not: Kurutma sonucu; ortam sıcaklığı, ortam nemliliği ve sterilizasyon cihazının
doldurulma şekline göre değişir. Gerekirse kurutma programını bir kez daha
çalıştırabilirsiniz.

7

Cihazı fişten çıkarın ve tamamen soğuyana kadar bekleyin.
- 16 -

Temizlik
Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya zarar verici temizlik maddeleri (çamaşır suyu gibi)
veya temizleme lifi kullanmayın.
Tabanı ve güç kablosunu hiçbir zaman suya ya da başka bir sıvıya batırmayın.

Not: Sterilizasyon cihazı, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Sepetler, alt
plaka ve kapak sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanı ile temizlenebilir.
1 Cihazı temizlemeden önce, her zaman fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.

2
3

Tabanı nemli bir bezle silerek temizleyin.
Alt plakayı büyük sepetten ayırın.
Büyük sepetin damlama tepsisinde kalan suyu dökün.

Not: Her sterilizasyon programının ardından büyük sepetin damlama tepsisinde su
birikir. Her kullanımdan sonra büyük sepette kalan suyu dökün.

4

Kapağı, küçük sepeti, alt plakayı ve büyük sepeti sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanı
ile temizleyin.

Not: Temizledikten sonra sterilizasyon cihazını temiz ve kuru bir alanda saklayın.

Filtrenin temizlenmesi
1

Filtre kapağını tabandan ayırın.

2

Filtreyi çıkarın ve musluk suyunun altında temizleyin.
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3

Filtreyi havalandırarak tamamen kurumaya bırakın. Tabana geri yerleştirin ve
filtre kapağını kapatın.

Not: Filtreyi, etkili şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için en az 4 haftada
bir temizleyin.

Kirecin temizlenmesi
Sterilizasyon, bebeğinize en iyi hijyen standartlarını sağlamak için çok önemli bir işlemdir.
Kireç birikmesi, sterilizasyon programını yavaşlatabilir ve hatta verimliliğini etkileyebilir.
Kireç, sert ve tebeşirimsi bir birikimdir. Bölgenizdeki su türüne bağlı olarak kireç, kar beyazı
tozdan kahverengimsi lekelere kadar farklı görünümlerde olabilir. Su ne kadar sertse kireç
birikimi de o kadar hızlı olur. Suyun içinde bulunan ve ısıtıldığında buharlaşamayan doğal
mineral artığı olarak cihazların içinde birikir. Sağlığa zararlı olmasa da, temizlenmesi zordur
ve göze hoş görünmez. Cihazların içinde birikmesi sonucunda cihaz bileşenlerini bozabilir
veya cihazın çalışmasına hasar verebilir.
Etkili şekilde çalıştığından emin olmak için sterilizasyon cihazının kirecini en az
4 haftada bir temizleyin.

1

Su haznesini 90 ml beyaz sirke (%5 asetik asit) ve 30 ml su
ile doldurun.
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2

Küçük sepeti tabana yerleştirin. Kapağı küçük sepetin
üzerine yerleştirin.

3

Açma/kapatma düğmesini "Sterilizasyon" moduna
getirin. Ardından cihazı açmak için bu düğmeye basın.

Not: Sıcak sıvının dışarı sıçramasını önlemek için küçük sepeti
tabana yerleştirin.

4

1

2

Cihazın 5 dakika boyunca çalışmasına izin verin ve ardından cihazı kapatın.
Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine basın.

5 min

5
6

Su haznesini boşaltıp iyice durulayın. Hala kireç kalıntıları bulunuyorsa bunları
sünger ile temizleyin. Tekrar durulayın ve tabanı nemli bir bezle silin.
Sirke solüsyonunu temizlemek için küçük sepeti ve kapağı da durulayın.

Not: Sitrik asit bazlı kireç çözücüler de kullanabilirsiniz.
Not: Diğer türlerde kireç çözücüler kullanmayın.

- 19 -

Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.philips.com adresini ziyaret edin ya da
Philips bayinize gidin. Ayrıca ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkezi'yle iletişime
geçebilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına başvurun).

Geri dönüşüm
-

Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına
gelir (2012/19/EU).
Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin
kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı
üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya ayrı olarak sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.

Not: En iyi performans için bu cihazın kirecinin düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
Bunu yapmazsanız cihaz çalışmayı bırakabilir. Bu durumda onarım, garantinizin
kapsamında OLMAZ.

Sorun giderme
Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Aşağıdaki bilgiler sorunu
çözmenize yardımcı olmazsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'yle iletişime geçin.
Sorun

Çözüm

Sterilizasyon cihazının
kirecini ne zaman
temizlemeliyim?

Sterilizasyon cihazını kullandığınızda ısıtma plakasında kar
beyazından kahverengimsi renge kadar küçük noktaların
bulunduğunu fark edebilirsiniz. Bu, sterilizasyon cihazınızın
kirecinin temizlenmesi gerektiğine işaret eder.
Sterilizasyon cihazının verimli bir şekilde çalıştığından
emin olmak için her koşulda cihazın kirecinin 4 haftada bir
temizlenmesi gerekir.

Sterilizasyon işlemi
neden çok kısa
sürüyor?

Sterilizasyon için yeterli miktarda su eklememişsinizdir.
Tam olarak 130 ml suyu doğrudan tabanın su haznesine dökün.

Sterilizasyondan sonra
ısıtma plakasında
neden bu kadar çok su
kalıyor?

Isıtma plakası kireç nedeniyle tıkanmış olabilir. Sterilizasyon
cihazının kirecinin en az 4 haftada bir temizlenmesi gerekir.
"Kirecin temizlenmesi" bölümüne bakın.
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Sorun
Neden yanık kokusu
ve tabanda yanık izleri
var?

Çözüm
Büyük sepetin damlama tepsisinde kalan suyu düzenli olarak
dökmemiş olabilirsiniz. Her sterilizasyon programının ardından
büyük sepetin damlama tepsisinde su birikir. Her kullanımdan
sonra büyük sepette kalan suyu dökün.

1
2

Alt plakayı büyük sepetten ayırın. Büyük sepetin damlama
tepsisinde kalan suyu dökün.
Alt plakayı ve büyük sepeti, sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanı
ile temizleyin.

Gereçler sterilizasyondan önce iyice temizlenmemiş olabilir.
Sterilize edilecek gereçleri sterilizasyon cihazına yerleştirmeden
önce bulaşık makinesinde yıkayarak ya da sıcak su ve sıvı bulaşık
deterjanı ile elde yıkayarak iyice temizleyin.
Isıtma plakasının
üzerindeki kaplama
soyuluyor. Bu durum
cihazın işlevini etkiler
mi?

Bu durum sterilizasyon cihazının işlevini etkilemez.
Isıtma plakasını temizlemek için aşındırıcı veya zarar verici
herhangi bir temizlik maddesi (çamaşır suyu gibi) veya
temizleme lifi kullanmamaya dikkat edin.

Sterilizasyon cihazı
neden çalışmayı
bırakıyor?

Isıtma plakası kireç nedeniyle tıkanmış olabilir. Sterilizasyon
cihazının kirecinin en az 4 haftada bir temizlenmesi gerekir.
"Kirecin temizlenmesi" bölümüne bakın.

Ürünler kuruttuktan
sonra bile ıslak kalıyor.

Ürünler, farklı nedenlerden dolayı ıslak olabilir.
• Ortam sıcaklığı veya nem
• Sterilizasyon cihazının kullanım şekli
• Ürünlerin çok yakın bir şekilde yerleştirilmiş olması
Verimli bir şekilde kurutulduklarından emin olmak için ürünlerin
etrafında sıcak havanın dolaşabildiğinden emin olun. Gerekirse
kurutma programını bir kez daha çalıştırabilirsiniz.
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