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Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten
och spara den för framtida bruk.

Fara
- Doppa inte basenheten, nätsladden eller stickkontakten i
vatten eller någon annan vätska.
- Om du inte följer avkalkningsinstruktionerna kan skador
uppstå som inte går att reparera.
- Montera inte isär basenheten. Det medför risk för elektrisk stöt.
Varning
- Den här apparaten kan användas av personer med olika
funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten
används, så länge de övervakas och får instruktioner angående
säker användning och förstår riskerna som medföljer.
- Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten och dess
sladd utom räckhåll för barn.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du
ansluter apparaten.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller
själva apparaten är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller av annan behörig
personal för att undvika olyckor.
- Det finns inga delar inuti den elektriska ångsterilisatorn som
det går att utföra service på. Försök inte att öppna, utföra
service eller reparera den elektriska ångsterilisatorn själv.
- Apparaten blir mycket varm under användning och kan orsaka
brännskador om den vidrörs.
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- Se upp för het ånga som kommer ut ur lockets öppning eller
när du tar bort locket. Ånga kan orsaka brännskador.
- Vidrör inte basenheten, korgarna eller locket under eller kort
efter användningen eftersom de är mycket varma. Lyft endast
locket i handtaget.
- Flytta eller öppna inte apparaten under användning eller när
vattnet fortfarande är varmt. 
- Lägg inte någonting ovanpå apparaten under användning.
- Använd endast vatten utan några tillsatser.
- Använd inte blekmedel eller andra kemikalier i apparaten.
- Häll inte i vatten över indikationen på behållaren eller mer än
130 ml vatten.
- Sterilisera endast nappflaskor och andra föremål som är
lämpade för sterilisatorer. Läs bruksanvisningen för de föremål
du vill sterilisera för att säkerställa att de är lämpade för
sterilisatorer.
- Om du vill stoppa driften trycker du på på/av-knappen för att
stänga av apparaten.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Undvik personskador genom att endast använda sterilisatorn
för de avsedda ändamålen.
Varning
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller
delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om
du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
- Utsätt inte apparaten för höga temperaturer eller direkt solljus.
- Låt alltid apparaten svalna innan du flyttar eller ställer undan
den.
- Ytorna kan bli varma när apparaten används.
- Sterilisera inte mycket små föremål som kan falla genom
hålen i korgens undersida.
- Placera aldrig föremål direkt på värmeelementet när apparaten
är på.
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- Använd inte apparaten om den har fallit i golvet eller skadats
på något sätt. Ta den till ett av Philips auktoriserade
serviceombud för reparation.
- Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil, jämn och
plan yta.
- Ställ inte apparaten på något hett underlag.
- Se till att sladden inte hänger över kanten på bordet eller
arbetsbänken där apparaten står.
- Häll alltid ut eventuellt återstående vatten ur apparaten efter
användningen när apparaten har svalnat.
- Stäng av apparaten och dra ut strömsladden innan du byter
något tillbehör eller rör vid delar som rör sig under
användning.
- Miljömässiga förhållanden, som temperatur och höjd, kan
påverka apparatens funktion.
- Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten.
- Koppla alltid bort enheten från eluttaget när den är lämnas
obevakad.
Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande
exponering av elektromagnetiska fält.
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Introduktion
Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din
produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Allmän beskrivning
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E
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I

H

A

Lock med grepp

J

Tång

B

Liten korg

K

Filterhölje

C

Bottenplatta för stor korg

L

Sladdförvaring

D

Stor korg med droppbricka

M Filter

E

Indikator för maximal vattennivå

N

F

Värmeelement med vattenbehållare

O Autoläge

G

Basenhet

P

H

Nätkabel

Q På/av-knapp

I

Luftutblås

R
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Steriliseringsläge
Torkningsläge
Kontrollvred med
förloppsindikatorlampor

Obs!

• Häll inte i vatten i luftutblåset.

• Sänk inte ned basenheten i vatten.

• Placera inga föremål, till exempel en handduk eller
rengöringsduk, under basenheten när enheten
används,

• Använd 130 ml vatten.
130ml

• Rena föremål kan steriliseras innan de placeras i
sterilisatorn.
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• Ta isär flaskans alla delar helt och placera dem i
sterilisatorn med öppningarna nedåt för att förhindra
att de fylls med vatten.

• Häll ut vatten som finns kvar i den stora korgen efter
varje användning.

• Rengör filtret var fjärde vecka.

• Avkalka sterilisatorn var fjärde vecka.
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Bekanta dig med inställningarna
Obs! Rengör flaskor och övriga föremål innan du steriliserar dem.
Placera endast föremål i sterilisatorn som är lämpade för sterilisering. Sterilisera inte
föremål som är fyllda med vätska, till exempel en bitring med nedkylande vätska.
Sterilisera

Auto

Torr

• Steriliseringsläget är till för att sterilisera bebissaker.
• En steriliseringscykel tar cirka tio minuter.
• Uppvärmningen tar cirka fyra minuter och
steriliseringen tar cirka sex minuter.
• Se till att hälla i exakt 130 ml vatten direkt i
basenhetens vattenbehållare.
• Autoläget är till för att sterilisera och torka bebissaker
i ett svep.
• En autocykel tar cirka 40 minuter.
• När du använder autoläget börjar den med att
sterilisera och därefter startar torkningen automatiskt.
Steriliseringscykeln tar cirka tio minuter och
torkningscykeln tar cirka 30 minuter.
• Se till att hälla i exakt 130 ml vatten direkt i
basenhetens vattenbehållare.
• Torkningsläget är till för att torka bebissaker.
• En torkningscykel tar cirka 30 minuter.
• När du torkar bebissaker ska du inte hälla i vatten i
basenhetens vattenbehållare.
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Före första användningen
När du använder apparaten för första gången rekommenderar vi att du låter den
genomföra en steriliseringsprocess med tomma korgar.
1 Använd en ren nappflaska och häll i exakt 130 ml vatten direkt i basenhetens
vattenbehållare.

Tips: Apparaten är konstruerad för att användas med kranvatten. Om du bor i ett
område med hårt vatten kan det snabbt bildas kalkavlagringar. Du bör därför
använda vatten utan mineraler, som destillerat eller renat vatten, för att förlänga
apparatens livslängd. Se avsnittet Avkalkning för mer information om
kalkavlagringar.

130ml
130ml

130ml

2

Placera den stora korgen på basenheten.

3

Placera bottenplattan i den stora korgen.

4

Placera den lilla korgen på den stora korgen.
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5

Sätt på locket på den lilla korgen.

6

Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

7

Vrid på/av-knappen till steriliseringsläget. Tryck sedan på
knappen för att slå på apparaten.

Varning: Basenheten, korgarna och locket blir varma under
eller kort efter användning.
• Hela förloppsindikatorlampan blinkar för att visa att
apparaten steriliserar.
• När steriliseringsprocessen är klar släcks lamporna och
apparaten stängs av automatiskt.
• Du kan vrida på/av-knappen till torkningsläget för att
torka apparaten. Torkningscykeln tar cirka 30 minuter.

8

1

2

När apparaten har svalnat helt tar du bort locket, den lilla korgen, bottenplattan
och den stora korgen och torkar dem torra.

Obs! När du tar bort den stora korgen från basenheten ska du vara försiktig då det
finns vatten på basenhetens droppbricka.

9

Låt apparaten svalna helt i cirka tio minuter innan du använder den igen.

Obs! Apparaten fungerar inte i tio minuter efter en steriliseringscykel. Den måste
svalna först.
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Förberedelser inför användning

Förbereda sterilisering

Innan du lägger de föremål som ska steriliseras i sterilisatorn rengör du dem grundligt i
diskmaskinen eller för hand med hett vatten och diskmedel.

Montera sterilisatorn

Det finns flera sätt att montera sterilisatorn på.
1 Med endast den lilla korgen på basenheten för att
sterilisera små föremål som nappar.

2

Med endast den stora korgen på basenheten för att
sterilisera medelstora föremål som bröstpumpdelar,
barntallrikar eller barnbestick.

3

Med den stora korgen och den lilla korgen på basenheten
för att sterilisera upp till sex 330 ml-flaskor. Placera
flaskorna upp och ned i den stora korgen och lägg
korkarna, skruvringarna och napparna i den lilla korgen.

Obs! När du fyller den lilla korgen ska du placera
skruvringarna längst ned och napparna och korkarna löst
ovanpå skruvringarna.

Obs! Ta isär alla delar som behöver steriliseras och placera
dem i korgen med öppningarna nedåt för att förhindra att de
fylls med vatten.
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Använda apparaten

Sterilisering

Sterilisatorns noggranna och kemikaliefria rengöring håller föremålen sterila i upp till
24 timmar med locket på. Efter steriliseringen kommer det vatten som finns kvar på
bebissakerna inte att samla upp bakterier.

1
2
3

Häll i vatten direkt i basenhetens vattenbehållare (se avsnittet Före första
användningen).

Montera sterilisatorn (se avsnittet Montera sterilisatorn) och placera föremålen
som ska steriliseras i den.
Sätt locket på den lilla eller stora korgen.

4

Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

5

Vrid på/av-knappen till steriliseringsläget. Tryck sedan på
knappen för att slå på apparaten.

Varning: Basenheten, korgarna och locket blir varma under
eller kort efter användning.

Obs! Du kan stänga av apparaten genom att trycka på ström
av-knappen.
• Hela förloppsindikatorlampan blinkar för att visa att
apparaten steriliserar.
• När steriliseringsprocessen är klar släcks lamporna och
apparaten stängs av automatiskt.
6 Ta av locket.
Vänta tills apparaten har svalnat innan du tar bort locket.
Var försiktig. Het ånga kan komma ut från sterilisatorn.
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1

2

7

Ta ut flaskorna och andra föremål ur korgen. Använd tången för att ta bort de
mindre föremålen.
Var försiktig. De steriliserade föremålen kan fortfarande vara varma.

Obs! Tvätta händerna grundligt innan du vidrör de steriliserade föremålen.

8
9

Dra ur apparaten och vänta tills apparaten har svalnat helt.
Ta bort den lilla och den stora korgen.

Obs! När du tar bort den stora korgen ska du vara försiktig då det finns vatten på
basenhetens droppbricka.

Obs! Droppbrickan är avsedd för att fånga upp mjölk- och matrester och förhindra att
de hamnar i basenhetens vattenbehållare. Det görs för att optimera
steriliseringsprestandan och göra värmeelementet enkelt att rengöra.

10 Ta bort bottenplattan från den stora korgen. Häll ut eventuellt vatten som finns
kvar på den stora korgens droppbricka och rengör den (se avsnittet Rengöring).

11 Häll ut eventuellt vatten som finns kvar i vattenbehållaren och torka den torr.

Obs! Apparaten fungerar inte i tio minuter efter en steriliseringscykel. Den måste
svalna först.

Auto – sterilisera och torka
1
2

Häll i vatten direkt i basenhetens vattenbehållare (se avsnittet Före första
användningen).

Montera sterilisatorn (se avsnittet Montera sterilisatorn) och placera föremålen
som ska steriliseras i den.

Obs! Se till att alla delar har tagits isär helt och placera dem i korgen med
öppningarna nedåt för effektiv torkning.
Var försiktig. Het ånga kommer ut ur sterilisatorn när torkningen startar.

3

Sätt locket på den lilla eller stora korgen.

4

Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
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5

Vrid på/av-knappen till autoläget. Tryck sedan på
knappen för att slå på apparaten.
• Apparaten påbörjar steriliseringen först. Hela
förloppsindikatorlampan blinkar för att visa att apparaten
steriliserar.
• Därefter startar torkningen automatiskt.
Förloppsindikatorlampan blinkar gradvis för att visa att
apparaten torkar.
• När hela processen är klar släcks lamporna och apparaten
stängs av automatiskt.

1

2

Varning: Basenheten, korgarna och locket blir varma under
eller kort efter användning.

6
7

Ta av locket.

Ta ut flaskorna och andra föremål ur korgen. Använd tången för att ta bort de
mindre föremålen.
Var försiktig. De steriliserade föremålen kan fortfarande vara varma.

Obs! Tvätta händerna grundligt innan du vidrör de steriliserade föremålen.

Obs! Torkresultatet kan variera beroende på den omgivande temperaturen, den
omgivande luftfuktigheten och hur föremålen har placerats i sterilisatorn. Du kan
köra en torkningscykel till om det behövs.

8
9

Dra ur apparaten och vänta tills apparaten har svalnat helt.
Ta bort den lilla och den stora korgen.

Obs! När du tar bort den stora korgen ska du vara försiktig då det finns vatten på
basenhetens droppbricka.

10 Ta bort bottenplattan från den stora korgen. Häll ut eventuellt vatten som finns
kvar på den stora korgens droppbricka och rengör den (se avsnittet Rengöring).
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Torkning
1

Montera sterilisatorn (se avsnittet Montera sterilisatorn) och placera föremålen
som ska torkas i den.

Obs! Se till att alla delar har tagits isär helt och placera dem i korgen med
öppningarna nedåt för effektiv torkning.
Var försiktig. Het ånga kommer ut ur sterilisatorn när torkningen startar.

2

Sätt locket på den lilla eller stora korgen.

3

Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

4

Vrid på/av-knappen till torkningsläget. Tryck sedan på
knappen för att slå på apparaten.
• Torkningen startar efter cirka 30 sekunder. Apparaten
värms upp för att avge varm luft som torkar föremålen.
• Förloppsindikatorlampan blinkar gradvis för att visa att
apparaten torkar.
• När torkningsprocessen är klar släcks lamporna och
apparaten stängs av automatiskt.

1

2

Varning: Basenheten, korgarna och locket blir varma under
eller kort efter användning.

5
6

Ta av locket.

Ta ut flaskorna och andra föremål ur korgen. Använd tången för att ta bort de
mindre föremålen.
Var försiktig. De torkade föremålen kan fortfarande vara varma.

Tvätta händerna grundligt innan du vidrör de torkade föremålen.

Obs! Torkresultatet kan variera beroende på den omgivande temperaturen, den
omgivande luftfuktigheten och hur föremålen har placerats i sterilisatorn. Du kan
köra en torkningscykel till om det behövs.

7

Dra ur apparaten och vänta tills apparaten har svalnat helt.
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Rengöring
Använd inte slipande eller starka rengöringsmedel (t.ex. blekmedel) eller en skursvamp
när du rengör den här apparaten.
Sänk aldrig ned basenheten eller nätsladden i vatten eller någon annan vätska.

Obs! Sterilisatorn kan inte diskas i diskmaskin. Korgarna, bottenplattan och locket
kan rengöras med varmt vatten och diskmedel.
1 Dra alltid ur nätsladden och låt apparaten svalna innan du rengör den.

2
3

Rengör basenheten med en fuktig trasa.
Ta bort bottenplattan från den stora korgen.
Häll ut eventuellt vatten som finns kvar på den stora korgens droppbricka.

Obs! Vatten samlas på den stora korgens droppbricka efter varje steriliseringscykel.
Häll ut vatten som finns kvar i den stora korgen efter varje användning.

4

Rengör locket, den lilla korgen, bottenplattan och den stora korgen i varmt
vatten och lite diskmedel.

Obs! Efter rengöring förvarar du sterilisatorn på en ren och torr plats.

Rengöra filtret
1

Ta bort filterluckan från basenheten.

2

Ta ut filtret och rengör det under rinnande kranvatten.
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3

Låt filtret lufttorka ordentligt. Sätt tillbaka filtret i basenheten och stäng
filterluckan.

Obs! Rengör filtret minst var fjärde vecka för att säkerställa effektiv filtrering.

Avkalkning
Steriliseringsprocessen är mycket viktig för att säkerställa de allra högsta
hygienstandarderna för din bebis. Kalkavlagringar kan göra att steriliseringscykeln tar
längre tid och till och med försämra dess effektivitet.
Kalkavlagringar är de hårda och kritliknande avlagringarna. Kalkavlagringar kan se olika
ut beroende på vilken vattentyp ditt område har – från ett snövitt pulver till brunaktiga
fläckar. Ju hårdare vattnet är, desto snabbare byggs kalkavlagringar upp. De byggs upp
i apparater när rester av mineraler som finns naturligt i vattnet inte dunstar när vattnet
värms upp. Kalkavlagringar i sig är inte skadliga, men de ser inte så trevliga ut, försvårar
rengöring och kan försämra apparaternas prestanda eller skada deras komponenter.
Avkalka sterilisatorn minst var fjärde vecka för att säkerställa effektiv drift.

1

Häll 90 ml ättika (5 % ättiksyra) och 30 ml vatten i
vattenbehållaren.
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2

Placera den lilla korgen på basenheten. Sätt på locket på
den lilla korgen.

3

Vrid på/av-knappen till steriliseringsläget. Tryck sedan på
knappen för att slå på apparaten.

Obs! Placera den lilla korgen på basenheten för att förhindra
att varm vätska stänker ut.

4

1

2

Kör apparaten i fem minuter och stäng sedan av den.
Stäng av apparaten genom att trycka på/av-knappen.

5 min

5
6

Töm vattenbehållaren och skölj den grundligt. Om du fortfarande ser
kalkavlagringar tar du bort dem med en tvättsvamp. Skölj igen och torka
basenheten med en fuktig trasa.
Skölj även den lilla korgen och locket för att ta bort ättikslösningen.

Obs! Du kan även använda citronsyrebaserade avkalkningsmedel.
Obs! Använd inga andra typer av avkalkningsmedel.
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Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.philips.com eller en Philipsåterförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns
i garantibroschyren).

Återvinning
-

Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna
(2012/19/EU).
Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska
produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support eller
läsa garantibroschyren.

Obs! Den här apparaten måste avkalkas regelbundet för optimala prestanda. Om du
inte gör det kan apparaten till sist sluta fungera. I det här fallet täcks reparationen
INTE av garantin.

Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med
apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den
lokala kundtjänsten.
Problem

Lösning

När bör jag avkalka min När du använder sterilisatorn kanske du märker att det finns
sterilisator?
små vita till brunaktiga prickar på värmeplattan. Det är ett
tecken på att sterilisatorn bör avkalkas.
Sterilisatorn bör i vilket fall avkalkas minst var fjärde vecka för
att säkerställa att den fortsätter att fungera effektivt.
Varför är
steriliseringstiden så
kort?

Du har inte hällt i tillräckligt med vatten för sterilisering.
Häll i exakt 130 ml vatten direkt i basenhetens vattenbehållare.

Varför finns det kvar
mycket vatten på
värmeplattan efter
sterilisering?

Värmeplattan kan vara blockerad av kalkavlagringar.
Sterilisatorn bör avkalkas minst var fjärde vecka.
Se avsnittet Avkalkning.
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Problem

Lösning

Varför har basenheten
brännmärken och
varför luktar det bränt?

Du kanske inte har hällt ut det kvarvarande vattnet från den
stora korgens droppbricka regelbundet. Vatten samlas på den
stora korgens droppbricka efter varje steriliseringscykel. Häll ut
eventuellt vatten som finns kvar i den stora korgen efter varje
användning.

1
2

Ta bort bottenplattan från den stora korgen. Häll ut
eventuellt vatten som finns kvar på den stora korgens
droppbricka.
Rengör bottenplattan och den stora korgen i varmt vatten
och diskmedel.

Föremålen kanske inte rengjordes grundligt före sterilisering.
Innan du lägger de föremål som ska steriliseras i sterilisatorn
ska du rengöra dem grundligt i diskmaskinen eller för hand
med hett vatten och diskmedel.
Beläggningen skalar
av från värmeplattan.
Påverkar det
funktionen?

Det påverkar inte sterilisatorns funktion.
Se till att du inte använder några slipande eller aggressiva
rengöringsmedel (t.ex. blekmedel) eller en skursvamp för att
rengöra värmeplattan.

Varför har sterilisatorn
slutat fungera?

Värmeplattan kan vara blockerad av kalkavlagringar.
Sterilisatorn bör avkalkas minst var fjärde vecka.
Se avsnittet Avkalkning.

Föremålen är
fortfarande blöta efter
torkning.

Föremålen kan fortfarande vara blöta på grund av olika
anledningar:
• Den omgivande temperaturen eller luftfuktigheten
• Hur föremålen har placerats i sterilisatorn
• Föremålen är placerade för nära varandra
Se till att varm luft kan cirkulera runt föremålen för att
säkerställa effektiv torkning. Du kan köra en hel torkningscykel
till om det behövs.
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