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Svarīgi
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību
un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī
turpmāk.

Bīstami!
- Neiegremdējiet pamatni, elektrības vadu un kontaktdakšu
ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Neievērojot atkaļķošanas norādījumus, var tikt radīti
nelabojami bojājumi.
- Nekad neizjauciet pamatni, lai izvairītos no riska
saņemt elektrisko triecienu.
Brīdinājums!
- Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām,
sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un
zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par
drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo
bīstamību.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni. Glabājiet ierīci un tās
elektrības vadu bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās
norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, elektrības
vads vai pati ierīce.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips, pilnvarotā
Philips servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētām personām, lai
izvairītos no bīstamām situācijām.
- Elektriskajā tvaika sterilizatorā nav detaļu, kurām nepieciešams
veikt apkopi. Nemēģiniet paši atvērt, apkopt vai remontēt
elektrisko tvaika sterilizatoru.
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- Darbības laikā ierīce kļūst ārkārtīgi karsta un, pieskaroties tai,
var gūt apdegumus.
- Uzmanieties no karstā tvaika, kas izplūst no atveres vāka vai
pēc vāka noņemšanas. Tvaiks var izraisīt apdegumus.
- Darbības laikā vai neilgi pēc tās nepieskarieties pamatnei,
groziem un vākam, jo tie ir ārkārtīgi karsti. Noceliet vāku tikai
aiz tā roktura.
- Nekad nepārvietojiet un neattaisiet ierīci, ja tā darbojas vai, ja
ūdens tajā vēl ir karsts.
- Nekad nelieciet priekšmetus uz ierīces, ja tā darbojas.
- Izmantojiet tikai ūdeni bez piejaukumiem.
- Nelieciet ierīcē balinātājus vai citus ķīmiskos līdzekļus.
- Ielejot ūdeni, nepārsniedziet ūdens tvertnes līmeņa indikatoru
vai 130 ml ūdens daudzumu.
- Sterilizējiet tikai zīdaiņu pudelītes un citus sterilizatoram
atbilstošus priekšmetus. Informāciju par to, vai priekšmeti, ko
vēlaties sterilizēt, ir piemēroti apstrādei sterilizatoros, skatiet
lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja vēlaties pārtraukt darbību, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.
- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās.
- Lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem, izmantojiet šo
sterilizatoru tikai paredzētajam nolūkam.
Ievērībai
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas,
kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus
vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam vai tiešai saules
gaismas iedarbībai.
- Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist pirms tās pārvietošanas vai
novietošanas glabāšanā.
- Ierīcei darbojoties, saskares virsmas var sakarst.
- Nesterilizējiet ļoti mazus priekšmetus, kas var izkrist pa
atverēm groza apakšā.
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- Nekad nenovietojiet priekšmetus tieši uz sildelementa, kad
ierīce ir ieslēgta.
- Neizmantojiet šo ierīci, ja tā ir nokritusi vai bojāta. Nogādājiet
to pilnvarotā Philips servisa centrā, lai veiktu remontu.
- Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci tikai uz sausas, stabilas un
horizontālas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas.
- Neļaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai darba virsmas
malai, uz kuras stāv ierīce.
- Vienmēr pēc izmantošanas un tad, kad ierīce ir atdzisusi, izlejiet
no tās atlikušo ūdeni.
- Pirms piederumu maiņas vai pieskaršanās kustīgām detaļām
izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.
- Apkārtējās vides apstākļi, piemēram, temperatūra un
augstums, var ietekmēt ierīces darbību.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni.
- Ja ierīce ir atstāta bez uzraudzības, vienmēr atvienojiet to no
strāvas padeves.
Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz
elektromagnētisko lauku iedarbību.
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Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā
atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome.
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Vāks ar rokturi

J

Standziņas

B

Mazais grozs

K

Filtra vāks

C

Apakšējā plātne lielajam grozam

L

Vada glabātuve

D

Lielais grozs ar pilienu savācēju

M Filtrs

E

Maksimālā ūdens līmeņa indikators

N

F

Sildelements ar ūdens tvertni

O Automātiskais režīms

G

Pamatne

P

H

Strāvas padeves vads

Q Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

I

Gaisa izplūde

R
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Sterilizēšanas režīms
Žāvēšanas režīms
Kontroles ripa ar progresa indikatora
gaismiņām

Ievērībai!

• Nelejiet ūdeni gaisa izplūdes atverē.

• Neiemērciet pamatni ūdenī.

• Lietošanas laikā nenovietojiet nevienu objektu zem
pamatnes, piemēram, dvieli, tīrīšanas drānu vai citu.

• Izmantojiet 130 ml ūdens.
130ml

• Pirms sterilizējamo priekšmetu ievietošanas sterilizatorā
notīriet tos.
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• Pilnībā izjauciet visas pudelītes daļas un ievietojiet
tās sterilizatorā ar atverēm uz leju, lai novērstu to
piepildīšanos ar ūdeni.

• Pēc katras lietošanas reizes izlejiet atlikušo ūdeni no
lielā groza.

• Iztīriet filtru reizi 4 nedēļās.

• Atkaļķojiet sterilizatoru reizi 4 nedēļās.
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Informācija par iestatījumiem
Piezīme: pirms pudelīšu un citu priekšmetu sterilizēšanas notīriet tos.
Sterilizatorā ievietojiet tikai tos priekšmetus, kas ir piemēroti sterilizēšanai. Nesterilizējiet
priekšmetus, kuri ir piepildīti ar šķidrumu, piemēram, graužamās rotaļlietas ar atvēsinošu
šķidrumu.

Sterilizēšana

Automātiskais

Žāvēšana

• Sterilizēšanas režīms ir paredzēts zīdaiņu priekšmetu
sterilizēšanai.
• Sterilizācijas cikls ilgst aptuveni 10 minūtes.
• Uzsilšana notiek aptuveni 4 minūtes, bet
sterilizēšana — aptuveni 6 minūtes.
• Pārliecinieties, ka ielejat tieši 130 ml ūdens tieši
pamatnes ūdens tvertnē.
• Automātiskais režīms ir paredzēts zīdaiņu priekšmetu
sterilizēšanai un nožāvēšanai vienā piegājienā.
• Automātiskais cikls ilgst aptuveni 40 minūtes.
• Kad izmantojat režīmu “Auto”, ierīce vispirms veic
sterilizēšanu un pēc tam automātiski palaiž žāvēšanu.
Sterilizēšanas cikls ilgst aptuveni 10 minūtes, savukārt
žāvēšanas cikls — aptuveni 30 minūtes.
• Pārliecinieties, ka ielejat tieši 130 ml ūdens tieši
pamatnes ūdens tvertnē.
• Žāvēšanas režīms ir zīdaiņu priekšmetu žāvēšanai.
• Žāvēšanas cikls ilgst aptuveni 30 minūtes.
• Žāvējot zīdaiņu priekšmetus, nepievienojiet ūdeni
pamatnes ūdens tvertnē.
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Pirms pirmās lietošanas reizes
Lietojot ierīci pirmo reizi, iesakām ļaut tai veikt vienu sterilizēšanas ciklu ar tukšiem groziem.
1 Izmantojiet tīru zīdaiņa pudelīti un ielejiet tieši 130 ml ūdens pamatnes ūdens
tvertnē.
Padoms: šī ierīce ir paredzēta izmantošanai ar krāna ūdeni. Gadījumā, ja dzīvojat
reģionā ar cietu ūdeni, var ātri veidoties katlakmens. Tāpēc ieteicams izmantot ūdeni
bez minerālvielām, piemēram, destilētu vai attīrītu ūdeni, lai pagarinātu ierīces
darbmūžu. Plašāku informāciju par kaļķakmeni meklējiet sadaļā “Atkaļķošana”.

130ml
130ml

130ml

2

Novietojiet lielo grozu uz pamatnes.

3

Ievietojiet apakšējo plātni lielajā grozā.

4

Novietojiet mazo grozu uz lielā groza.

- 10 -

5

Uzlieciet vāku uz mazā groza.

6

Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

7

Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz režīmu
“Sterilizēšana”. Pēc tam to nospiediet, lai ieslēgtu ierīci.

1

Brīdinājums: darbības laikā vai neilgi pēc tās pamatne, grozi
un vāks kļūst karsti.
2
• Visa procesa laikā indikatora gaismas mirgo, lai rādītu, ka
ierīce veic sterilizāciju.
• Kad sterilizācijas process ir pabeigts, gaismas izdziest un
ierīce automātiski izslēdzas.
• Varat pagriezt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz režīmu
“Žāvēšana”, lai ierīci izžāvētu. Žāvēšanas cikls ilgst aptuveni
30 minūtes.
8 Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā atdzisusi, noņemiet vāku, mazo grozu, apakšējo
plātni, lielo grozu un izslaukiet tos.

Piezīme: pēc lielā groza noņemšanas no pamatnes ņemiet vērā atlikušo ūdeni, kas
atrodas pamatnes pilienu savācējā.

9

Ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist aptuveni 10 minūtes, pirms lietojat to atkārtoti.

Piezīme: pēc sterilizēšanas cikla ierīce aptuveni 10 minūtes nedarbojas. Vispirms tai
nepieciešams atdzist.
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Sagatavošana lietošanai

Sagatavošanās sterilizēšanai

Pirms ievietojat sterilizējamos priekšmetus sterilizatorā, rūpīgi nomazgājiet tos trauku
mazgājamajā mašīnā vai ar rokām, izmantojot karstu ūdeni un nedaudz šķidrā trauku
mazgājamā līdzekļa.

Sterilizatora salikšana

Sterilizatoru iespējams salikt vairākos veidos.
1 Tikai ar mazo grozu uz pamatnes, lai sterilizētu tādus
mazus priekšmetus kā knupīši.

2

Tikai ar lielo grozu uz pamatnes, lai sterilizētu tādus
vidēja izmēra priekšmetus kā krūts piena sūkņa detaļas,
mazuļu šķīvjus vai galda piederumus.

3

Ar lielo grozu un mazo grozu uz pamatnes, lai sterilizētu
līdz pat sešām 330 ml pudelītēm. Ievietojiet otrādi
apvērstas pudelītes lielajā grozā un pudelīšu kupola
vāciņus, uzskrūvējamos gredzenus un knupīšus – mazajā
grozā.

Piezīme: lieciet uzskrūvējamos gredzenus mazā groza apakšā
un knupīšus un pudelīšu vāciņus tiem virsū.

Piezīme: pārliecinieties, ka visas detaļas, kuras nepieciešams
sterilizēt, ir pilnībā izjauktas, un ielieciet tās grozā ar atverēm
uz leju, lai novērstu to piepildīšanos ar ūdeni.
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Ierīces lietošana

Sterilizēšana

Sterilizatora pilnīgā tīrīšana bez ķīmiskām vielām nodrošina tā satura sterilitāti līdz
24 stundām, ja vāks ir aizvērts. Pēc sterilizācijas uz zīdaiņu priekšmetiem atlikušais ūdens ir
sterils un neuzkrās baktērijas.

1
2

Ielejiet ūdeni pamatnes ūdens tvertnē (skatiet sadaļu “Pirms pirmās lietošanas
reizes”).

3

Salieciet sterilizatoru (skatiet sadaļu “Sterilizatora salikšana”) un ievietojiet tajā
sterilizējamos priekšmetus.
Uzlieciet vāku uz mazā vai lielā groza.

4

Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

5

Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz režīmu
“Sterilizēšana”. Pēc tam to nospiediet, lai ieslēgtu ierīci.

Brīdinājums: darbības laikā vai neilgi pēc tās pamatne, grozi
un vāks kļūst karsti.
Piezīme: varat ierīci izslēgt, piespiežot izslēgšanas pogu.
• Visa procesa laikā indikatora gaismas mirgo, lai rādītu, ka
ierīce veic sterilizāciju.
• Kad sterilizācijas process ir pabeigts, gaismas izdziest un
ierīce automātiski izslēdzas.

6

Noņemiet vāku.
Pirms noņemat vāku, uzgaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi.
Uzmanieties! No sterilizatora var izplūst karsts tvaiks.
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1

2

7

Izņemiet pudelītes un citus priekšmetus no groza. Izmantojiet standziņas, lai
izņemtu mazākos priekšmetus.
Uzmanieties! Sterilizētie priekšmeti vēl aizvien var būt karsti.

Piezīme: pirms pieskaraties sterilizētajiem priekšmetiem, rūpīgi nomazgājiet rokas.

8
9

Izraujiet ierīces kontaktdakšu no kontaktligzdas un uzgaidiet, līdz ierīce ir pilnībā
atdzisusi.
Izņemiet mazo un lielo grozu.

Piezīme: pēc lielā groza izņemšanas ņemiet vērā atlikušo ūdeni, kas atrodas pamatnes
pilienu savācējā.
Piezīme: pilienu savācējs ir paredzēts piena un ēdienu palieku uztveršanai, lai
novērstu to iekļūšanu pamatnes ūdens tvertnē. Respektīvi, lai optimizētu
sterilizācijas veiktspēju un sildelements būtu viegli tīrāms.

10 Atdaliet apakšējo plātni no lielā groza. Izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza pilienu
savācēja un iztīriet to (skatiet sadaļu “Tīrīšana”).

11 Izlejiet atlikušo ūdeni no ūdens tvertnes un izslaukiet to.

Piezīme: pēc sterilizēšanas cikla ierīce aptuveni 10 minūtes nedarbojas. Vispirms tai
nepieciešams atdzist.

Auto — sterilizēšana un žāvēšana
1
2

Ielejiet ūdeni pamatnes ūdens tvertnē (skatiet sadaļu “Pirms pirmās lietošanas
reizes”).

Salieciet sterilizatoru (skatiet sadaļu “Sterilizatora salikšana”) un ievietojiet tajā
sterilizējamos priekšmetus.

Piezīme: pārliecinieties, vai visi priekšmeti ir pilnībā izjaukti un ievietoti grozā ar
atverēm uz leju efektīvai žāvēšanai.
Uzmanieties! Kad sākas žāvēšana, no sterilizatora sāk izplūst karsts tvaiks.

3

Uzlieciet vāku uz mazā vai lielā groza.

4

Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
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5

Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz režīmu “Auto”.
Pēc tam to nospiediet, lai ieslēgtu ierīci.
• Ierīce vispirms veic sterilizēšanu. Visa procesa laikā
indikatora gaismas mirgo, lai rādītu, ka ierīce veic
sterilizāciju.
• Žāvēšana sāksies automātiski pēc tam. Progresa indikatora
gaismas iemirdzas un pamazām izdziest, lai rādītu, ka
ierīce veic žāvēšanu.
• Kad viss process ir pabeigts, gaismas izdziest un ierīce
automātiski izslēdzas.

1

2

Brīdinājums: darbības laikā vai neilgi pēc tās pamatne, grozi
un vāks kļūst karsti.
6 Noņemiet vāku.

7

Izņemiet pudelītes un citus priekšmetus no groza. Izmantojiet standziņas, lai
izņemtu mazākos priekšmetus.
Uzmanieties! Sterilizētie priekšmeti vēl aizvien var būt karsti.

Piezīme: pirms pieskaraties sterilizētajiem priekšmetiem, rūpīgi nomazgājiet rokas.

Piezīme: žāvēšanas rezultāti var atšķirties atkarībā no apkārtējās vides temperatūras,
mitruma un priekšmetu daudzuma sterilizatorā. Ja nepieciešams, varat veikt
žāvēšanu vēlreiz.

8
9

Izraujiet ierīces kontaktdakšu no kontaktligzdas un uzgaidiet, līdz ierīce ir pilnībā
atdzisusi.
Izņemiet mazo un lielo grozu.

Piezīme: pēc lielā groza izņemšanas ņemiet vērā atlikušo ūdeni, kas atrodas pamatnes
pilienu savācējā.

10 Atdaliet apakšējo plātni no lielā groza. Izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza pilienu
savācēja un iztīriet to (skatiet sadaļu “Tīrīšana”).
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Matu žāvēšana
1

Salieciet sterilizatoru (skatiet sadaļu “Sterilizatora salikšana”) un ievietojiet tajā
žāvēšanai paredzētos priekšmetus.

Piezīme: pārliecinieties, vai visi priekšmeti ir pilnībā izjaukti un ievietoti grozā ar
atverēm uz leju efektīvai žāvēšanai.
Uzmanieties! Kad sākas žāvēšana, no sterilizatora sāk izplūst karsts tvaiks.

2

Uzlieciet vāku uz mazā vai lielā groza.

3

Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

4

Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz režīmu
“Žāvēšana”. Pēc tam to nospiediet, lai ieslēgtu ierīci.
• Žāvēšana sāksies pēc aptuveni 30 sekundēm. Ierīce uzsilst,
lai radītu siltu gaisu priekšmetu žāvēšanai.
• Progresa indikatora gaismas iemirdzas un pamazām
izdziest, lai rādītu, ka ierīce veic žāvēšanu.
• Kad žāvēšanas process ir pabeigts, gaismas izdziest un
ierīce automātiski izslēdzas.

1

2

Brīdinājums: darbības laikā vai neilgi pēc tās pamatne, grozi
un vāks kļūst karsti.

5
6

Noņemiet vāku.

Izņemiet pudelītes un citus priekšmetus no groza. Izmantojiet standziņas, lai
izņemtu mazākos priekšmetus.
Uzmanieties! Nožāvētie priekšmeti var būt karsti.

Piezīme: pirms pieskaraties nožāvētajiem priekšmetiem, rūpīgi nomazgājiet rokas.

Piezīme: žāvēšanas rezultāti var atšķirties atkarībā no apkārtējās vides temperatūras,
mitruma un priekšmetu daudzuma sterilizatorā. Ja nepieciešams, varat veikt
žāvēšanu vēlreiz.

7

Izraujiet ierīces kontaktdakšu no kontaktligzdas un uzgaidiet, līdz ierīce ir pilnībā
atdzisusi.
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Tīrīšana
Šīs ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piem.,
balinātāju), kā arī skrāpi.
Neiemērciet pamatni un strāvas vadu ūdenī vai kādā citā šķidrumā.

Piezīme: sterilizators nav piemērots mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā. Grozus,
apakšējo plātni un vākus var mazgāt ar karstu ūdeni un šķidro trauku mazgājamo
līdzekli.
1 Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrības un ļaujiet atdzist.

2
3

Tīriet pamatni ar mitru drānu.
Atdaliet apakšējo plātni no lielā groza.
Izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza pilienu savācēja.

Piezīme: pēc katra sterilizēšanas cikla lielā groza pilienu savācējā sakrājas liels
daudzums ūdens. Pēc katras lietošanas reizes izlejiet atlikušo ūdeni no lielā groza.

4

Tīriet vāku, mazo grozu, apakšējo plātni un lielo grozu karstā ūdenī ar nedaudz
šķidra trauku mazgājamā līdzekļa.

Piezīme: pēc tīrīšanas glabājiet sterilizatoru tīrā un sausā vietā.
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Filtra tīrīšana
1

Noņemiet filtra pārsegu no pamatnes.

2

Izņemiet filtru un mazgājiet to zem tekoša krāna ūdens.

3

Ļaujiet filtram pilnībā izžūt. Ielieciet to atpakaļ pamatnē un aiztaisiet filtra
pārsegu.

Piezīme: tīriet filtru vismaz reizi 4 nedēļās, lai nodrošinātu tā efektīvu darbību.
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Atkaļķošana
Sterilizācijas process ir ļoti svarīgs, lai jūsu mazulim nodrošinātu augstākos higiēnas
standartus. Kaļķakmens nogulsnes var palēnināt sterilizēšanas ciklu un ietekmēt tā
efektivitāti.
Kaļķakmens ir cietās un krītainās nogulsnes. Atkarībā no ūdens veida jūsu apvidū
kaļķakmenim var būt atšķirīgs izskats – sākot no sniegbalta pulvera līdz brūnganiem
traipiem. Jo cietāks ūdens, jo ātrāk katlakmens veidojas. Tas veidojas ierīcēs kā ūdens
dabīgo minerālu nosēdumi, kas neiztvaiko pēc ūdens uzsildīšanas. Lai gan tas nav kaitīgs,
tomēr neglīti izskatās, to ir grūti notīrīt un tas var ietekmēt ierīču darbību vai sabojāt to
komponentus, ja tiek pieļauta katlakmens veidošanās.
Atkaļķojiet sterilizatoru vismaz reizi 4 nedēļās, lai nodrošinātu tā efektīvu darbību.

1

Ielejiet ūdens tvertnē 90 ml baltā etiķa (5 % etiķskābes)
un 30 ml ūdens.

2

Novietojiet mazo grozu uz pamatnes. Uzlieciet vāku uz
mazā groza.

3

Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz režīmu
“Sterilizēšana”. Pēc tam to nospiediet, lai ieslēgtu ierīci.

Piezīme: novietojiet mazo grozu uz pamatnes, lai novērstu
karstā šķidruma izšļakstīšanos.
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1

2

4

Ļaujiet ierīcei darboties 5 minūtes un pēc tam izslēdziet.
Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

5 min

5
6

Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to. Ja redzat katlakmens paliekas,
notīriet tās ar sūkli. Vēlreiz izskalojiet un noslaukiet pamatni ar mitru drānu.
Noskalojiet mazo grozu un vāku, lai notīrītu etiķa paliekas.

Piezīme: varat izmantot arī atkaļķotājus uz citronskābes bāzes.
Piezīme: nelietojiet citu veidu atkaļķotājus.

Piederumu pasūtīšana
Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.philips.com vai
vērsieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru
savā valstī (kontaktinformāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).

Otrreizējā pārstrāde
-

Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem (2012/19/ES).
Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko
produktu utilizāciju. Pareiza likvidēšana palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un
cilvēku veselību.

Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/
support vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.

Piezīme: šī ierīce ir jāatkaļķo regulāri, lai nodrošinātu optimālu darbību. Ja to
nedarīsiet, ierīce var galu galā pārstāt darboties. Šādā gadījumā garantija NESEDZ tās
remontu.
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Traucējummeklēšana
Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja
nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru savā valstī.
Problēma

Risinājums

Kad atkaļķot
sterilizatoru?

Kad lietojat sterilizatoru, varat pamanīt, ka uz apsildes plāksnes
ir redzami nelieli plankumi, sākot no sniega baltiem līdz
brūnganiem. Tā ir pazīme, ka sterilizators būtu jāatkaļķo.
Jebkurā gadījumā sterilizators būtu jāatkaļķo vismaz reizi
4 nedēļās, lai nodrošinātu, ka tas turpina darboties efektīvi.

Kāpēc sterilizēšanas
laiks ir tik īss?

Jūs nepievienojāt pietiekamu ūdens daudzumu, lai veiktu
sterilizēšanu.
Ielejiet tieši 130 ml ūdens pamatnes ūdens tvertnē.

Kāpēc pēc
sterilizēšanas uz
apsildes plāksnes
joprojām ir daudz
ūdens?

Apsildes plāksni, iespējams, bloķē kaļķakmens. Sterilizators
jāatkaļķo vismaz reizi 4 nedēļās.
Skatiet sadaļu “Atkaļķošana”.

Kāpēc rodas deguma
smaka un uz pamatnes
redzams deguma
traips?

Iespējams, ka neesat regulāri izlējis atlikušo ūdeni no lielā groza
pilienu savācēja. Pēc katra sterilizācijas cikla ūdens uzkrājas
lielā groza pilienu savācējā. Pēc katras lietošanas reizes izlejiet
atlikušo ūdeni no lielā groza.

1.	 Atdaliet apakšējo plātni no lielā groza. Izlejiet atlikušo
ūdeni no lielā groza pilienu savācēja.

2.	 Tīriet apakšējo plātni un lielo grozu karstā ūdenī ar šķidro
trauku mazgājamo līdzekli.

Pirms sterilizācijas priekšmeti, iespējams, nav bijuši rūpīgi
notīrīti.
Pirms ievietojat sterilizējamos priekšmetus sterilizatorā, rūpīgi
nomazgājiet tos trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām,
izmantojot karstu ūdeni un šķidro trauku mazgājamo līdzekli.
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Problēma

Risinājums

No sildvirsmas lobās
pārklājums. Vai
tas ietekmē ierīces
darbību?

Sterilizatora darbība netiek ietekmēta.
Sildvirsmas tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet abrazīvus
vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, balinātāju), kā arī
skrāpi.

Kāpēc sterilizators
pārstāja darboties?

Apsildes plāksni, iespējams, bloķē kaļķakmens. Sterilizators
jāatkaļķo vismaz reizi 4 nedēļās.
Skatiet sadaļu “Atkaļķošana”.

Pēc žāvēšanas
priekšmeti joprojām ir
mitri.

Priekšmeti var joprojām būt mitri dažādu iemeslu dēļ:
• apkārtējā temperatūra vai mitrums;
• Priekšmetu ievietošana sterilizatorā
• Priekšmeti ir salikti pārāk tuvu cits pie cita
Pārliecinieties, ka karstais gaiss var cirkulēt ap priekšmetiem, lai
nodrošinātu efektīvu žāvēšanu. Ja nepieciešams, jūs varat veikt
vēl vienu pilnu žāvēšanas ciklu.
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