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Σημαντικό!
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική
αναφορά.

Κίνδυνος
- Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε
νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες αφαλάτωσης,
ενδέχεται να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά.
- Για αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην
αποσυναρμολογείτε ποτέ τη βάση.
Προειδοποίηση
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με
περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές
ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την
προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν
τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από τα
παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Αν το φις, το καλώδιο τροφοδοσίας ή η ίδια η συσκευή έχουν
υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί φθορά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τη Philips, ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα
άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού αποστειρωτή ατμού δεν
υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν. Μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε, να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε
μόνοι σας τον ηλεκτρικό αποστειρωτή ατμού.
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- Η συσκευή αποκτά εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
αν την αγγίξετε.
- Προσέξτε τον καυτό ατμό που βγαίνει από την οπή εξαερισμού
στο καπάκι ή όταν αφαιρείτε το καπάκι. Ο ατμός μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα.
- Μην αγγίζετε τη βάση, τα καλάθια και το καπάκι κατά τη
διάρκεια λειτουργίας ή λίγο μετά, καθώς αναπτύσσουν πολύ
υψηλή θερμοκρασία. Να σηκώνετε πάντα το καπάκι από τη
λαβή του.
- Ποτέ μην μετακινείτε ή ανοίγετε τη συσκευή όταν είναι σε
λειτουργία ή όταν το νερό είναι ακόμα ζεστό.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα στο πάνω μέρος της
συσκευής όταν είναι σε λειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο νερό χωρίς πρόσθετα.
- Μην βάζετε λευκαντικά ή άλλα χημικά στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε νερό πάνω από την ένδειξη στο δοχείο ή τα
130 ml νερού.
- Αποστειρώνετε μόνο μπιμπερό και άλλα αντικείμενα που είναι
κατάλληλα για αποστειρωτές. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης των αντικειμένων που θέλετε να αποστειρώσετε, για
να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για αποστειρωτές.
- Αν θελήσετε να διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
- Μην χρησιμοποιείτε τον αποστειρωτή για χρήση διαφορετική
από την προβλεπόμενη, καθώς μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός.
Προσοχή
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που δεν συνιστώνται ρητά από τη Philips. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
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- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε υπερβολική ζέστη
ή στο άμεσο ηλιακό φως.
- Να αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει πριν τη
μετακινήσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν πολύ
όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην αποστειρώνετε πολύ μικρά αντικείμενα καθώς μπορούν
να εισχωρήσουν στις οπές στον πάτο του καλαθιού.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα απευθείας στο θερμαντικό
στοιχείο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω ή έχει
υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips για επισκευή.
- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή,
σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ζεστή επιφάνεια.
- Μην αφήσετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη
του τραπεζιού ή του πάγκου πάνω στον οποίο έχετε
τοποθετήσει τη συσκευή.
- Αδειάζετε πάντα το νερό που έχει απομείνει στη συσκευή μετά
τη χρήση, εφόσον η συσκευή έχει κρυώσει.
- Πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη της
συσκευής, απενεργοποιήστε τη και αποσυνδέστε την από την
τροφοδοσία.
- Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και το
υψόμετρο, ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία αυτής της
συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη
συσκευή.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν
μένει χωρίς επίβλεψη.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους
κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
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Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη
διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Γενική περιγραφή
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130ml

E
F
G

Q
R

I

H

A

Καπάκι με λαβή

J

Λαβίδα

B

Μικρό καλάθι

K

Κάλυμμα φίλτρου

C

Κάτω πλάκα για μεγάλο καλάθι

L

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

D

Μεγάλο καλάθι με δίσκο
περισυλλογής υγρών

M Φίλτρο

E

Ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού

N

F

Θερμαντικό στοιχείο με δοχείο νερού

O Αυτόματη λειτουργία

G

Μονάδα βάσης

P

H

Καλώδιο ρεύματος

Q Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

I

Έξοδος αέρα

R
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Λειτουργία αποστείρωσης
Λειτουργία στεγνώματος

Διακόπτης ελέγχου με φωτεινές
ενδείξεις προόδου

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη

• Μην ρίχνετε νερό στην έξοδο αέρα.

• Μην βυθίζετε τη βάση σε νερό.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα κάτω από τη μονάδα
βάσης όταν τη χρησιμοποιείτε, π.χ. πετσέτα, πανί
καθαρισμού κ.λπ.

• Χρησιμοποιήστε 130 ml νερό.
130ml

• Καθαρίστε τα αντικείμενα που πρόκειται να
αποστειρωθούν πριν τα τοποθετήσετε στον
αποστειρωτή.
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• Αποσυναρμολογήστε πλήρως όλα τα εξαρτήματα των
μπιμπερό και τοποθετήστε τα στον αποστειρωτή με
τα ανοίγματα προς τα κάτω, ώστε να μην γεμίσουν με
νερό.

• Αδειάστε το νερό που απομένει από το μεγάλο καλάθι
μετά από κάθε χρήση.

• Καθαρίστε το φίλτρο κάθε 4 εβδομάδες.

• Να αφαλατώνετε τον αποστειρωτή κάθε 4 εβδομάδες.
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Εξοικείωση με τις ρυθμίσεις
Σημείωση: Προτού αποστειρώσετε μπιμπερό και άλλα αντικείμενα, καθαρίστε τα
πρώτα.
Να τοποθετείτε στον αποστειρωτή μόνο αντικείμενα που είναι κατάλληλα για
αποστείρωση. Μην αποστειρώνετε αντικείμενα που είναι γεμάτα με υγρό, όπως π.χ.
παιχνίδια οδοντοφυΐας με ψυκτικό υγρό.

Αποστείρωση

Αυτόματο

Στέγνωμα

• Η λειτουργία αποστείρωσης προορίζεται για την
αποστείρωση βρεφικών αντικειμένων.
• Ο κύκλος αποστείρωσης διαρκεί περίπου 10 λεπτά.
• Η θέρμανση διαρκεί περίπου 4 λεπτά και η
αποστείρωση περίπου 6 λεπτά.
• Βεβαιωθείτε ότι ρίξατε ακριβώς 130 ml αποσταγμένο
νερό απευθείας στο δοχείο νερού της βάσης.
• Η Αυτόματη λειτουργία προορίζεται για
αποστείρωση και στέγνωμα βρεφικών αντικειμένων
ταυτόχρονα.
• Ένας αυτόματος κύκλος διαρκεί περίπου 40 λεπτά.
• Όταν χρησιμοποιείτε την Αυτόματη λειτουργία, η
συσκευή ξεκινά πρώτα την αποστείρωση και στη
συνέχεια το στέγνωμα ξεκινά αυτόματα. Ο κύκλος
αποστείρωσης διαρκεί περίπου 10 λεπτά και ο κύκλος
στεγνώματος περίπου 30 λεπτά.
• Βεβαιωθείτε ότι ρίξατε ακριβώς 130 ml αποσταγμένο
νερό απευθείας στο δοχείο νερού της βάσης.
• Η λειτουργία στεγνώματος προορίζεται για στέγνωμα
βρεφικών αντικειμένων.
• Ο κύκλος στεγνώματος διαρκεί περίπου 30 λεπτά.
• Όταν στεγνώνετε βρεφικά αντικείμενα, μην
προσθέτετε νερό στο δοχείο νερού της βάσης.
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Πριν την πρώτη χρήση
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, σας συνιστούμε να την αφήσετε να
ολοκληρώσει μια διαδικασία αποστείρωσης με άδεια καλάθια.
1 Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό μπιμπερό και ρίξτε ακριβώς 130 ml αποσταγμένο
νερό απευθείας στο δοχείο νερού της βάσης.

Συμβουλή: Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση με νερό βρύσης. Σε περίπτωση
που μένετε σε περιοχή με σκληρό νερό, ενδέχεται πολύ σύντομα να συσσωρευτούν
άλατα. Επομένως, συνιστάται η χρήση νερού χωρίς μεταλλικά στοιχεία, π.χ.
αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της
συσκευής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άλατα, ανατρέξτε στην
ενότητα "Αφαίρεση αλάτων".

130ml
130ml

130ml

2

Τοποθετήστε το μεγάλο καλάθι στη βάση.

3

Τοποθετήστε την πλάκα του κάτω μέρους στο μεγάλο
καλάθι.

4

Τοποθετήστε το μικρό καλάθι πάνω στο μεγάλο καλάθι.
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5

Τοποθετήστε το καπάκι στο πάνω μέρος του μικρού
καλαθιού.

6

Συνδέστε το φις στην πρίζα.

7

Γυρίστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη
λειτουργία "Αποστείρωση". Στη συνέχεια, πατήστε το για
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

1

Προσοχή: Η βάση, τα καλάθια και το καπάκι ζεσταίνονται
2
κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή λίγο μετά.
• Όλες οι λυχνίες ένδειξης προόδου αναβοσβήνουν
υποδεικνύοντας ότι η συσκευή αποστειρώνει.
• Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστείρωσης, οι λυχνίες
σβήνουν και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
• Μπορείτε να γυρίσετε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης στη λειτουργία "Στέγνωμα" για να
στεγνώσετε τη συσκευή. Χρειάζονται περίπου 30 λεπτά
για να ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος.
8 Αφού η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς, αφαιρέστε το καπάκι, το μικρό καλάθι, την
κάτω πλάκα και το μεγάλο καλάθι και σκουπίστε τα.
Σημείωση: Όταν αφαιρείτε το μεγάλο καλάθι από τη βάση, να έχετε υπόψη σας το
νερό που απομένει στο δίσκο περισυλλογής υγρών της βάσης.

9

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς για περίπου 10 λεπτά πριν την
ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Η συσκευή δεν λειτουργεί για 10 λεπτά μετά από κάθε κύκλο
αποστείρωσης. Πρέπει πρώτα να κρυώσει.
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Προετοιμασία για χρήση

Προετοιμασία για αποστείρωση

Προτού τοποθετήσετε τα αντικείμενα στον αποστειρωτή για να αποστειρωθούν,
καθαρίστε τα πολύ καλά στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με καυτό νερό και λίγο υγρό
απορρυπαντικό πιάτων.

Συναρμολόγηση του αποστειρωτή

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να συναρμολογήσετε τον αποστειρωτή.
1 Μόνο με το μικρό καλάθι στη βάση, αποστειρώνετε μικρά
αντικείμενα όπως πιπίλες.

2

Μόνο με το μεγάλο καλάθι στη βάση, αποστειρώνετε
μετρίου μεγέθους αντικείμενα, όπως εξαρτήματα
θηλάστρου, παιδικά πιάτα ή μαχαιροπίρουνα.

3

Με το μεγάλο καλάθι και το μικρό καλάθι στη βάση,
αποστειρώνετε έως και έξι μπιμπερό των 330 ml.
Τοποθετήστε τα μπιμπερό ανάποδα στο μεγάλο καλάθι
και τοποθετήστε τα θολωτά καπάκια του μπιμπερό, τους
βιδωτούς δακτυλίους και τις θηλές στο μικρό καλάθι.

Σημείωση: Όταν γεμίζετε το μικρό καλάθι, τοποθετήστε
βιδωτούς δακτυλίους στο κάτω μέρος και τοποθετήστε τις
θηλές και τα καπάκια των μπιμπερό χαλαρά πάνω από τους
βιδωτούς δακτυλίους.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυναρμολογήσει
πλήρως όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται αποστείρωση
και τα έχετε τοποθετήσει στο καλάθι με το άνοιγμά τους να
δείχνει προς τα κάτω, ώστε να μην γεμίσουν με νερό.
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Χρήση της συσκευής

Αποστείρωση

Ο σχολαστικός και χωρίς χημικά καθαρισμός του αποστειρωτή διατηρεί το περιεχόμενό
του αποστειρωμένο για έως και 24 ώρες με το καπάκι κλειστό. Μετά την αποστείρωση, το
νερό που παραμένει στα βρεφικά αντικείμενα είναι αποστειρωμένο και δεν θα συλλέξει
μικρόβια.

1
2
3

Ρίξτε νερό απευθείας στο δοχείο νερού της βάσης (βλ. ενότητα "Πριν από την
πρώτη χρήση").

Συναρμολογήστε τον αποστειρωτή (βλ. ενότητα "Συναρμολόγηση του
αποστειρωτή") και τοποθετήστε μέσα τα αντικείμενα που θα αποστειρωθούν.
Τοποθετήστε το καπάκι στο πάνω μέρος του μικρού ή του
μεγάλου καλαθιού.

4

Συνδέστε το φις στην πρίζα.

5

Γυρίστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη
λειτουργία "Αποστείρωση". Στη συνέχεια, πατήστε το για
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Προσοχή: Η βάση, τα καλάθια και το καπάκι ζεσταίνονται
κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή λίγο μετά.

Σημείωση: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή
πατώντας το κουμπί απενεργοποίησης.
• Όλες οι λυχνίες ένδειξης προόδου αναβοσβήνουν
υποδεικνύοντας ότι η συσκευή αποστειρώνει.
• Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστείρωσης, οι λυχνίες
σβήνουν και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
6 Αφαιρέστε το καπάκι.
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή πριν αφαιρέσετε το καπάκι.
Προσοχή. Μπορεί να βγει καυτός ατμός από τον αποστειρωτή.
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1

2

7

Αφαιρέστε τα μπιμπερό και τα άλλα αντικείμενα από το καλάθι. Χρησιμοποιήστε
τις λαβίδες για να αφαιρέσετε τα μικρότερα αντικείμενα.
Προσοχή. Τα αποστειρωμένα αντικείμενα ενδέχεται να είναι ακόμα εξαιρετικά ζεστά.

Σημείωση: Φροντίστε να πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας πριν αγγίξετε τα
αποστειρωμένα αντικείμενα.

8
9

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει
εντελώς.
Αφαιρέστε το μικρό καλάθι και το μεγάλο καλάθι.

Σημείωση: Όταν αφαιρείτε το μεγάλο καλάθι, να έχετε υπόψη σας το νερό που έχει
απομείνει στο δίσκο περισυλλογής υγρών της βάσης.

Σημείωση: Ο δίσκος περισυλλογής υγρών έχει σχεδιαστεί για να μαζεύει γάλα ή
υπολείμματα τροφίμων από τα αντικείμενα, ώστε να μην εισέλθουν στο δοχείο νερού
της βάσης. Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται η απόδοση της αποστείρωσης και
διευκολύνεται ο καθαρισμός του θερμαντικού στοιχείου.

10 Αφαιρέστε την κάτω πλάκα από το μεγάλο καλάθι. Αδειάστε το νερό που έχει

απομείνει στο δίσκο περισυλλογής υγρών του μεγάλου καλαθιού και καθαρίστε
τον (βλ. ενότητα "Καθαρισμός").

11 Αδειάστε τυχόν νερό που έχει απομείνει από το δοχείο νερού και σκουπίστε το.
Σημείωση: Η συσκευή δεν λειτουργεί για 10 λεπτά μετά από κάθε κύκλο
αποστείρωσης. Πρέπει πρώτα να κρυώσει.

Αυτόματη λειτουργία – Αποστείρωση και στέγνωμα
1
2

Ρίξτε νερό απευθείας στο δοχείο νερού της βάσης (βλ. ενότητα "Πριν από την
πρώτη χρήση").

Συναρμολογήστε τον αποστειρωτή (βλ. ενότητα "Συναρμολόγηση του
αποστειρωτή") και τοποθετήστε μέσα τα αντικείμενα που θα αποστειρωθούν.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα έχουν αποσυναρμολογηθεί πλήρως
και έχουν τοποθετηθεί στο καλάθι με τα ανοίγματά τους στραμμένα προς τα κάτω
για αποτελεσματικό στέγνωμα.
Προσοχή. Κατά την έναρξη του στεγνώματος θα βγει καυτός ατμός από τον
αποστειρωτή.

3

Τοποθετήστε το καπάκι στο πάνω μέρος του μικρού ή του
μεγάλου καλαθιού.
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4

Συνδέστε το φις στην πρίζα.

5

Γυρίστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη
λειτουργία "Αυτόματο". Στη συνέχεια, πατήστε το για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η συσκευή αρχίζει πρώτα να αποστειρώνει. Όλες οι
λυχνίες ένδειξης προόδου αναβοσβήνουν υποδεικνύοντας
ότι η συσκευή αποστειρώνει.
• Μόλις αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, το στέγνωμα
θα ξεκινήσει αυτόματα. Οι φωτεινές ενδείξεις προόδου
αναβοσβήνουν και σβήνουν σταδιακά, υποδεικνύοντας ότι
η συσκευή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία στεγνώματος.
• Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι λυχνίες σβήνουν και η
συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

1

2

Προσοχή: Η βάση, τα καλάθια και το καπάκι ζεσταίνονται
κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή λίγο μετά.
6 Αφαιρέστε το καπάκι.

7

Αφαιρέστε τα μπιμπερό και τα άλλα αντικείμενα από το καλάθι. Χρησιμοποιήστε
τις λαβίδες για να αφαιρέσετε τα μικρότερα αντικείμενα.
Προσοχή. Τα αποστειρωμένα αντικείμενα ενδέχεται να είναι ακόμα εξαιρετικά ζεστά.

Σημείωση: Φροντίστε να πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας πριν αγγίξετε τα
αποστειρωμένα αντικείμενα.

Σημείωση: Το αποτέλεσμα του στεγνώματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος, την υγρασία περιβάλλοντος και το φορτίο του
αποστειρωτή. Μπορείτε να εκτελέσετε έναν ακόμη κύκλο στεγνώματος, εάν είναι
απαραίτητο.

8
9

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει
εντελώς.
Αφαιρέστε το μικρό καλάθι και το μεγάλο καλάθι.

Σημείωση: Όταν αφαιρείτε το μεγάλο καλάθι, να έχετε υπόψη σας το νερό που έχει
απομείνει στο δίσκο περισυλλογής υγρών της βάσης.

10 Αφαιρέστε την κάτω πλάκα από το μεγάλο καλάθι. Αδειάστε το νερό που έχει

απομείνει στο δίσκο περισυλλογής υγρών του μεγάλου καλαθιού και καθαρίστε
τον (βλ. ενότητα "Καθαρισμός").
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Στέγνωμα
1

Συναρμολογήστε τον αποστειρωτή (βλ. ενότητα "Συναρμολόγηση του
αποστειρωτή") και τοποθετήστε μέσα τα αντικείμενα για στέγνωμα.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα έχουν αποσυναρμολογηθεί πλήρως
και έχουν τοποθετηθεί στο καλάθι με τα ανοίγματά τους στραμμένα προς τα κάτω
για αποτελεσματικό στέγνωμα.
Προσοχή. Κατά την έναρξη του στεγνώματος θα βγει καυτός ατμός από τον
αποστειρωτή.

2

Τοποθετήστε το καπάκι στο πάνω μέρος του μικρού ή του
μεγάλου καλαθιού.

3

Συνδέστε το φις στην πρίζα.

4

Γυρίστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη
λειτουργία "Στέγνωμα". Στη συνέχεια, πατήστε το για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Το στέγνωμα θα ξεκινήσει μετά από περίπου
30 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θερμαίνεται, ώστε να
παραγάγει ζεστό αέρα για το στέγνωμα των αντικειμένων.
• Οι φωτεινές ενδείξεις προόδου αναβοσβήνουν και
σβήνουν σταδιακά, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει
ξεκινήσει τη διαδικασία στεγνώματος.
• Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία στεγνώματος, οι λυχνίες
σβήνουν και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Προσοχή: Η βάση, τα καλάθια και το καπάκι ζεσταίνονται
κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή λίγο μετά.
5 Αφαιρέστε το καπάκι.
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1

2

6

Αφαιρέστε τα μπιμπερό και τα άλλα αντικείμενα από το καλάθι. Χρησιμοποιήστε
τις λαβίδες για να αφαιρέσετε τα μικρότερα αντικείμενα.
Προσοχή. Τα στεγνά αντικείμενα ενδέχεται να είναι ακόμα ζεστά.

Βεβαιωθείτε ότι πλύνατε τα χέρια σας σχολαστικά πριν αγγίξετε τα στεγνά
αντικείμενα.

Σημείωση: Το αποτέλεσμα του στεγνώματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος, την υγρασία περιβάλλοντος και το φορτίο του
αποστειρωτή. Μπορείτε να εκτελέσετε έναν ακόμη κύκλο στεγνώματος, εάν είναι
απαραίτητο.

7

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει
εντελώς.

Καθάρισμα
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά (π.χ. χλωρίνη) ή συρμάτινα
σφουγγαράκια για τον καθαρισμό της συσκευής.
Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο
υγρό.

Σημείωση: Ο αποστειρωτής δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Τα καλάθια, η κάτω
πλάκα και το καπάκι μπορούν να καθαριστούν με καυτό νερό και υγρό
απορρυπαντικό πιάτων.
1 Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και αφήνετέ την να κρυώσει πριν
τον καθαρισμό της.

2
3

Καθαρίστε τη βάση με ένα υγρό πανί.
Αφαιρέστε την κάτω πλάκα από το μεγάλο καλάθι.
Αδειάστε το νερό που έχει απομείνει στο δίσκο περισυλλογής υγρών του
μεγάλου καλαθιού.

Σημείωση: Το νερό συσσωρεύεται στο δίσκο περισυλλογής υγρών του μεγάλου
καλαθιού μετά από κάθε κύκλο αποστείρωσης. Αδειάστε το νερό που απομένει από
το μεγάλο καλάθι μετά από κάθε χρήση.

4

Καθαρίστε το καπάκι, το μικρό καλάθι, την κάτω πλάκα και το μεγάλο καλάθι με
ζεστό νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων.

Σημείωση: Μετά τον καθαρισμό, αποθηκεύστε τον αποστειρωτή σε καθαρό και
στεγνό μέρος.
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Καθαρισμός του φίλτρου
1

Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου από τη βάση.

2

Αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το με νερό βρύσης.

3

Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς. Τοποθετήστε το ξανά στη βάση και
κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου.

Σημείωση: Καθαρίστε το φίλτρο τουλάχιστον κάθε 4 εβδομάδες για να διασφαλίσετε
ότι συνεχίζει να φιλτράρει αποτελεσματικά.
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Αφαίρεση αλάτων
Η διαδικασία αποστείρωσης είναι εξαιρετικά σημαντική για να διασφαλίσετε τη
διατήρηση των πιο υγιεινών προτύπων για το μωρό σας. Τα υπολείμματα αλάτων
μπορεί να επιβραδύνουν τον κύκλο αποστείρωσης ή ακόμα και να μειώσουν την
αποτελεσματικότητά του.
Τα άλατα είναι το σκληρό, αλευρώδες στρώμα. Ανάλογα με τον τύπο του νερού στην
περιοχή σας, η όψη των αλάτων μπορεί να διαφέρει, από κατάλευκη σκόνη έως καφετί
κηλίδες. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο πιο γρήγορα συσσωρεύονται τα άλατα. Τα
άλατα συσσωρεύονται μέσα στις συσκευές, καθώς τα υπολείμματα των ορυκτών που
φυσιολογικά περιέχονται στο νερό δεν εξατμίζονται όταν το νερό θερμαίνεται. Παρότι τα
άλατα αυτά καθαυτά δεν είναι βλαβερά, είναι άσχημα στην όψη, καθαρίζονται δύσκολα
και, αν δεν εμποδιστεί η συσσώρευσή τους, μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των
συσκευών ή να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματά τους.
Να αφαιρείτε τα άλατα από τον αποστειρωτή τουλάχιστον κάθε 4 εβδομάδες,
προκειμένου να διασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία του.

1

Ρίξτε 90 ml λευκό ξίδι (5% ακετικό οξύ) και 30 ml νερό στο
δοχείο νερού.

2

Τοποθετήστε το μικρό καλάθι στη βάση. Τοποθετήστε το
καπάκι στο πάνω μέρος του μικρού καλαθιού.

3

Γυρίστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη
λειτουργία "Αποστείρωση". Στη συνέχεια, πατήστε το για
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σημείωση: Τοποθετήστε το μικρό καλάθι πάνω στη βάση για
να αποφύγετε το πιτσίλισμα καυτών υγρών.
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1

2

4

Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 5 λεπτά και, στη συνέχεια,
απενεργοποιήστε την.
Πατήστε το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

5 min

5
6

Αδειάστε το δοχείο νερού και ξεπλύνετέ το σχολαστικά. Εάν εξακολουθούν να
υπάρχουν ίχνη αλάτων, αφαιρέστε τα με ένα σφουγγάρι. Ξεπλύνετε ξανά και
σκουπίστε τη βάση με ένα νωπό πανί.

Ξεπλύνετε το μικρό καλάθι και το καπάκι για να αφαιρέσετε το διάλυμα ξιδιού.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αφαλατικά με βάση το κιτρικό οξύ.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε άλλα είδη αφαλατικών.

Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.philips.com ή απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips. Μπορείτε επίσης
να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα
βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης).

Ανακύκλωση
-

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί
μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ).
Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/
support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση, αυτή η συσκευή πρέπει να αφαλατώνεται τακτικά.
Εάν δεν το κάνετε αυτό, η συσκευή μπορεί εν τέλει να σταματήσει να λειτουργεί. Σε
αυτήν την περίπτωση, η επισκευή ΔΕΝ καλύπτεται από την εγγύησή σας.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να
αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα με τις
παρακάτω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη
χώρα σας.
Αιτία

Λύση

Πότε θα πρέπει να
αφαλατώνω τον
αποστειρωτή μου;

Όταν χρησιμοποιείτε τον αποστειρωτή, μπορεί να
παρατηρήσετε ότι υπάρχουν μικρές κηλίδες στη θερμαντική
πλάκα, με χρώμα που κυμαίνεται από κατάλευκο έως καφετί.
Αυτή είναι μια ένδειξη ότι ο αποστειρωτής σας θα πρέπει να
αφαλατωθεί.
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστειρωτής θα πρέπει να
αφαλατώνεται τουλάχιστον κάθε 4 εβδομάδες, ώστε να
διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία.

Γιατί ο χρόνος
αποστείρωσης είναι
τόσο σύντομος;

Δεν προσθέσατε αρκετό νερό για την αποστείρωση.
Ρίξτε ακριβώς 130 ml νερό απευθείας στο δοχείο νερού της
βάσης.

Γιατί εξακολουθεί να
υπάρχει πολύ νερό
στη θερμαντική πλάκα
μετά την αποστείρωση;

Η θερμαντική πλάκα μπορεί να έχει φράξει από τα άλατα. Ο
αποστειρωτής θα πρέπει να αφαλατώνεται τουλάχιστον κάθε
4 εβδομάδες.
Δείτε την ενότητα "Αφαίρεση αλάτων".

Γιατί υπάρχει μυρωδιά
καμένου και σημάδι
καμένου στη βάση;

Ενδέχεται να μην έχετε αδειάσει από το δίσκο περισυλλογής
υγρών του μεγάλου καλαθιού το νερό που απομένει. Το νερό
συσσωρεύεται στο δίσκο περισυλλογής υγρών του μεγάλου
καλαθιού μετά από κάθε κύκλο αποστείρωσης. Αδειάστε το
νερό που απομένει από το μεγάλο καλάθι μετά από κάθε
χρήση.

1
2

Αφαιρέστε την κάτω πλάκα από το μεγάλο καλάθι.
Αδειάστε το νερό που έχει απομείνει στο δίσκο
περισυλλογής υγρών του μεγάλου καλαθιού.
Καθαρίστε την κάτω πλάκα και το μεγάλο καλάθι με ζεστό
νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων.

Τα αντικείμενα ενδέχεται να μην είχαν καθαριστεί καλά πριν
από την αποστείρωση.
Προτού τοποθετήσετε τα αντικείμενα στον αποστειρωτή για
να αποστειρωθούν, καθαρίστε τα πολύ καλά στο πλυντήριο
πιάτων ή στο χέρι με καυτό νερό και υγρό απορρυπαντικό
πιάτων.
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Αιτία

Λύση

Η επίστρωση
ξεφλουδίζει από
τη θερμαντική
πλάκα. Επηρεάζει τη
λειτουργία;

Δεν επηρεάζει τη λειτουργία του αποστειρωτή.
Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε τυχόν σκληρά ή
διαβρωτικά καθαριστικά (π.χ. λευκαντικό) ή συρμάτινα
σφουγγαράκια για τον καθαρισμό της θερμαντικής πλάκας.

Γιατί ο αποστειρωτής
σταματά να λειτουργεί;

Η θερμαντική πλάκα μπορεί να έχει φράξει από τα άλατα. Ο
αποστειρωτής θα πρέπει να αφαλατώνεται τουλάχιστον κάθε
4 εβδομάδες.
Δείτε την ενότητα "Αφαίρεση αλάτων".

Τα σκεύη είναι
ακόμη υγρά μετά το
στέγνωμα.

Τα σκεύη μπορεί να είναι ακόμη υγρά για διάφορους λόγους:
• Θερμοκρασία ή υγρασία περιβάλλοντος
• Φόρτωση του αποστειρωτή
• Τα αντικείμενα είναι στοιβαγμένα πολύ κοντά το ένα στο
άλλο
Βεβαιωθείτε ότι ο ζεστός αέρας μπορεί να κυκλοφορήσει
ανάμεσα στα σκεύη για αποτελεσματικό στέγνωμα. Μπορείτε
να εκτελέσετε έναν ακόμη ολοκληρωμένο κύκλο στεγνώματος,
εάν είναι απαραίτητο.
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