SCF293

Manual de utilizare

Cuprins
Important ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Pericol�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Avertisment���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Atenţie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4
Introducere �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Descriere generală�������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
De reţinut�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Familiarizarea cu setările�������������������������������������������������������������������������������������������������9
Înainte de prima utilizare�����������������������������������������������������������������������������������������������10
Pregătirea pentru utilizare �������������������������������������������������������������������������������������������12
Pregătirea pentru sterilizare��������������������������������������������������������������������������������������������12
Asamblarea sterilizatorului����������������������������������������������������������������������������������������������12
Utilizarea aparatului�������������������������������������������������������������������������������������������������������13
Sterilizarea����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
Auto – Sterilizare şi uscare������������������������������������������������������������������������������������������������14
Uscare������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Curăţarea���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Curăţarea filtrului����������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Detartrarea�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Comandarea accesoriilor�����������������������������������������������������������������������������������������������20
Reciclarea���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Garanţie şi asistenţă �������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Depanare ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

Important
Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de utilizarea
aparatului şi păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pericol
- Nu scufunda niciodată baza, cablul de alimentare sau ştecherul
în apă sau în orice alt lichid.
- Nerespectarea instrucţiunilor de detartrare poate produce
daune ireparabile.
- Nu demonta niciodată baza pentru a evita riscul
de electrocutare.
Avertisment
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au
capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt supravegheate sau au
fost instruite cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă a
aparatului şi dacă înţeleg pericolele pe care le prezintă.
- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către copii. Nu lăsa
aparatul şi cablul său de alimentare la îndemâna copiilor.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată
pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Nu folosi aparatul dacă ştecherul, cablul de alimentare sau
aparatul este deteriorat.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de
Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice
pericol.
- Nu există piese care pot fi reparate în interiorul sterilizatorului
electric cu abur. Nu încerca să deschizi, să depanezi sau să
repari sterilizatorul electric cu abur pe cont propriu.
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- Aparatul devine extrem de fierbinte în timpul funcţionării şi
poate provoca arsuri dacă este atins.
- Ai grijă la aburul fierbinte eliberat prin orificiul capacului sau la
îndepărtarea capacului. Aburul poate cauza arsuri.
- Nu atinge baza, coşurile şi capacul în timpul funcţionării sau la
scurt timp după aceasta, deoarece sunt foarte fierbinţi. Ridică
capacul numai de mânerul său.
- Nu deplasa sau deschide niciodată aparatul când este în
funcţiune sau când apa din interior este încă fierbinte.
- Nu aşeza niciodată obiecte pe aparat atunci când acesta se află
în uz.
- Utilizează numai apă fără aditivi.
- Nu pune înălbitor sau alte substanţe chimice în aparat.
- Nu turna apă peste marcajul de pe rezervor sau mai mult de
130 ml de apă.
- Sterilizează numai biberoane şi alte obiecte care sunt adecvate
pentru sterilizatoare. Consultă manualul de utilizare al
articolelor pe care doreşti să le sterilizezi pentru a te asigura că
acestea sunt adecvate pentru sterilizatoare.
- Dacă doreşti să întrerupi utilizarea, apasă butonul de pornire/
oprire pentru a opri aparatul.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Pentru a evita vătămarea corporală, nu folosi acest sterilizator
în alt scop decât cel pentru care a fost conceput.
Atenţie
- Nu utiliza niciodată accesorii sau componente de la alţi
producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă
utilizezi astfel de accesorii sau componente, garanţia se
anulează.
- Nu expune aparatul la căldură extremă sau la lumina directă a
soarelui.
- Lasă aparatul să se răcească înainte de a-l muta sau depozita.
- Este posibil ca suprafeţele accesibile să se încălzească
puternic în timpul utilizării.
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- Nu steriliza obiecte foarte mici care pot cădea prin orificiile de
la partea inferioară a coşului.
- Nu aşeza niciodată obiecte direct pe elementul de încălzire
atunci când aparatul este pornit.
- Nu utiliza aparatul dacă a căzut sau dacă este deteriorat în
orice fel. Pentru reparaţie, du-l la un centru de service Philips
autorizat.
- Aşază şi utilizează întotdeauna aparatul pe o suprafaţă
orizontală, plată, stabilă şi uscată.
- Nu aşeza aparatul pe o suprafaţă încinsă.
- Nu lăsa cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei
sau a blatului pe care este aşezat aparatul.
- După utilizare şi atunci când aparatul s-a răcit, toarnă
întotdeauna apa rămasă afară din aparat.
- Opreşte aparatul şi deconectează-l de la sursa de alimentare
înainte de a schimba accesoriile sau de a te apropia de
componentele mobile în timpul utilizării.
- Condiţiile de mediu, precum temperatura şi altitudinea, pot
afecta funcţionarea acestui aparat.
- Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie realizate
de către copii.
- Deconectează întotdeauna dispozitivul de la sursa de
alimentare dacă este lăsat nesupravegheat.
Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind
expunerea la câmpuri electromagnetice.
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Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa
oferită de Philips, înregistrează-ţi produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală
A

J

B

K
L

C

M
D

N O P
130ml

E
F
G

Q
R

I

H

A

Capac cu mâner

J

Cleşte

B

Coş mic

K

Capac filtru

C

Placă inferioară pentru coş mare

L

Sistem de depozitare a cablului

D

Coş mare cu tavă de scurgere

M Filtru

E

Indicator pentru nivelul maxim al apei

N

F

Element de încălzire cu rezervor de apă O Modul automat

G

Unitate de bază

P

H

Cablu de alimentare

Q Butonul de pornire/oprire

I

Fanta de evacuare a aerului

R
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Modul de sterilizare
Modul de uscare
Buton de control cu lumini indicatoare
de progres

De reţinut

• Nu turna apă în fanta de evacuare a aerului.

• Nu scufunda unitatea de bază în apă.

• Nu pune niciun obiect sub bază în timpul utilizării, de
exemplu, un prosop, o lavetă de curăţare etc.

• Foloseşte 130 ml de apă.
130ml

• Curăţă articolele care urmează să fie sterilizate înainte
de a le pune în sterilizator.
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• Dezasamblează complet toate piesele biberonului şi
aşază-le în sterilizator cu deschiderile orientate în jos
pentru a împiedica umplerea acestora cu apă.

• Goleşte apa rămasă din coşul mare după fiecare
utilizare.

• Curăţă filtrul la fiecare 4 săptămâni.

• Detartrează sterilizatorul la fiecare 4 săptămâni.
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Familiarizarea cu setările
Notă: înainte de a steriliza biberoane şi alte obiecte, mai întâi curăţă-le.
Pune în sterilizator numai obiecte adecvate pentru sterilizare. Nu steriliza obiecte umplute
cu lichid, de ex., o jucărie gingivală cu lichid de răcire.

Sterilizare

Auto

Uscare

• Modul de sterilizare este destinat sterilizării articolelor
pentru bebeluşi.
• Un ciclu de sterilizare durează aproximativ 10 minute.
• Încălzirea durează aproximativ 4 minute, iar
sterilizarea durează aproximativ 6 minute.
• Nu uita să torni exact 130 ml de apă direct în
rezervorul de apă de la bază.
• Modul automat este pentru sterilizarea şi uscarea
articolelor pentru bebeluşi într-un singur ciclu.
• Un ciclu automat durează aproximativ 40 de minute.
• Când utilizezi modul automat, aparatul începe mai
întâi sterilizarea, după care uscarea începe automat.
Ciclul de sterilizare durează aproximativ 10 minute, iar
ciclul de uscare durează aproximativ 30 de minute.
• Nu uita să torni exact 130 ml de apă direct în
rezervorul de apă de la bază.
• Modul de uscare este pentru uscarea articolelor
pentru bebeluşi.
• Un ciclu de uscare durează aproximativ 30 de minute.
• Când usuci articole pentru bebeluşi, nu adăuga apă în
rezervorul de apă de la bază.
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Înainte de prima utilizare
Atunci când utilizezi aparatul pentru prima dată, te sfătuim să-l laşi să finalizeze un proces
de sterilizare cu coşurile goale.
1 Foloseşte un biberon curat şi toarnă exact 130 ml de apă direct în rezervorul de
apă de la bază.
Sfat: aparatul a fost conceput pentru a fi folosit cu apă de la robinet. Dacă locuieşti
într-o zonă cu apă dură, aparatul poate acumula calcar rapid. Prin urmare, este
recomandat să foloseşti apă fără minerale, cum ar fi apă distilată sau apă purificată,
pentru a prelungi durata de viaţă a aparatului. Pentru mai multe informaţii despre
calcar, consultă secţiunea „Detartrarea”.

130ml
130ml

130ml

2

Aşază coşul mare pe bază.

3

Aşază placa inferioară în coşul mare.

4

Aşază coşul mic pe coşul mare.
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5

Pune capacul pe coşul mic.

6

Introdu ştecherul în priză.

7

Roteşte butonul de pornire/oprire la modul „Sterilizare”.
Apasă apoi butonul pentru a porni aparatul.

Atenţie: baza, coşurile şi capacul devin fierbinţi în timpul
funcţionării sau la scurt timp după aceasta.
• Toate indicatoarele de progres luminează intermitent
pentru a arăta că aparatul sterilizează.
• Când procesul de sterilizare s-a finalizat, indicatoarele se
sting şi aparatul se opreşte automat.
• Poţi roti butonul de pornire/oprire la modul „Uscare”
pentru a usca aparatul. Finalizarea ciclului de uscare
durează aproximativ 30 de minute.

8

1

2

După răcirea completă a aparatului, scoate capacul, coşul mic, placa inferioară şi
coşul mare şi şterge-le.

Notă: când scoţi coşul mare de pe bază, ai grijă la apa rămasă în tava de scurgere de la
bază.

9

Lasă aparatul să se răcească complet timp de aproximativ 10 minute înainte de a-l
utiliza din nou.

Notă: aparatul nu funcţionează timp de 10 minute după un ciclu de sterilizare.
Trebuie mai întâi să se răcească.
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Pregătirea pentru utilizare

Pregătirea pentru sterilizare

Înainte de a pune articolele care urmează să fie sterilizate în sterilizator, curăţă-le bine în
maşina de spălat vase sau de mână, cu apă caldă şi detergent de vase lichid.

Asamblarea sterilizatorului

Există mai multe moduri de a asambla sterilizatorul.
1 Numai cu coşul mic pe bază pentru a steriliza obiecte mici
precum suzete.

2

Numai cu coşul mare pe bază pentru a steriliza obiecte
de dimensiuni medii precum piese ale pompelor de sân,
farfurii pentru copii mici sau tacâmuri pentru copii mici.

3

Cu coşul mare şi coşul mic pe bază pentru a steriliza până
la şase biberoane de 330 ml. Aşază biberoanele cu gura
în jos în coşul mare şi aşază capacele pentru biberoane,
inelele filetate şi tetinele în coşul mic.

Notă: atunci când umpli coşul mic, pune inelele filetate în
partea de jos şi pune tetinele şi capacele de biberon deasupra
inelelor filetate.
Notă: asigură-te că toate componentele care trebuie
sterilizate sunt dezasamblate complet şi aşază-le în coş cu
deschiderile în jos pentru a împiedica umplerea acestora cu
apă.
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Utilizarea aparatului

Sterilizarea

Curăţarea temeinică şi fără substanţe chimice asigurată de sterilizator va menţine
conţinutul steril timp de până la 24 de ore cu capacul pus. După sterilizare, apa rămasă pe
articolele pentru bebeluşi este sterilă şi nu va colecta germeni.

1
2
3

Toarnă apă direct în rezervorul de apă de la bază (consultă secţiunea „Înainte de
prima utilizare”).
Asamblează sterilizatorul (consultă secţiunea „Asamblarea sterilizatorului”) şi
aşază obiectele care urmează să fie sterilizate în acesta.
Aşază capacul pe coşul mic sau pe coşul mare.

4

Introdu ştecherul în priză.

5

Roteşte butonul de pornire/oprire la modul „Sterilizare”.
Apasă apoi butonul pentru a porni aparatul.

Atenţie: baza, coşurile şi capacul devin fierbinţi în timpul
funcţionării sau la scurt timp după aceasta.

Notă: poţi opri aparatul apăsând butonul de oprire.
• Toate indicatoarele de progres luminează intermitent
pentru a arăta că aparatul sterilizează.
• Când procesul de sterilizare s-a finalizat, indicatoarele se
sting şi aparatul se opreşte automat.

6

Îndepărtează capacul.
Aşteaptă până când aparatul se răceşte înainte de a îndepărta capacul.
Ai grijă. Este posibil să iasă abur fierbinte din sterilizator.
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1

2

7

Scoate biberoanele şi celelalte articole din coş. Utilizează cleştele pentru a scoate
articolele mai mici.
Ai grijă. Este posibil ca obiectele sterilizate să fie încă fierbinţi.

Notă: asigură-te că te-ai spălat bine pe mâini înainte de a atinge obiectele sterilizate.

8
9

Scoate aparatul din priză şi aşteaptă până când aparatul se răceşte complet.
Scoate coşul mic şi coşul mare.

Notă: când scoţi coşul mare, ai grijă la apa rămasă în tava de scurgere de la bază.

Notă: tava de scurgere este concepută pentru a colecta reziduurile de lapte sau de
mâncare şi pentru a împiedica pătrunderea acestora în rezervorul de apă de la bază.
Aceasta are scopul de a optimiza performanţa de sterilizare şi de a face elementul de
încălzire uşor de curăţat.

10 Detaşează placa inferioară de pe coşul mare. Goleşte apa rămasă din tava de
scurgere a coşului mare şi curăţ-o (consultă secţiunea „Curăţarea”).

11 Scurge toată apa rămasă din rezervorul de apă şi şterge-l.

Notă: aparatul nu funcţionează timp de 10 minute după un ciclu de sterilizare.
Trebuie mai întâi să se răcească.

Auto – Sterilizare şi uscare
1
2

Toarnă apă direct în rezervorul de apă de la bază (consultă secţiunea „Înainte de
prima utilizare”).
Asamblează sterilizatorul (consultă secţiunea „Asamblarea sterilizatorului”) şi
aşază obiectele care urmează să fie sterilizate în acesta.

Notă: asigură-te că toate obiectele sunt complet dezasamblate şi introduse în coş cu
deschiderile orientate în jos pentru uscare eficientă.
Ai grijă. În momentul în care începe uscarea, din sterilizator va ieşi abur fierbinte.

3

Aşază capacul pe coşul mic sau pe coşul mare.

4

Introdu ştecherul în priză.
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5

Roteşte butonul de pornire/oprire la modul „Auto”. Apasă
apoi butonul pentru a porni aparatul.
• Aparatul începe să mai întâi să sterilizeze. Toate
indicatoarele de progres luminează intermitent pentru a
arăta că aparatul sterilizează.
• După aceea, uscarea va începe automat. Indicatoarele de
progres luminează intermitent şi se sting treptat pentru a
arăta că aparatul usucă.
• După finalizarea întregului proces, indicatoarele se sting şi
aparatul se opreşte automat.

1

2

Atenţie: baza, coşurile şi capacul devin fierbinţi în timpul
funcţionării sau la scurt timp după aceasta.

6
7

Îndepărtează capacul.

Scoate biberoanele şi celelalte articole din coş. Utilizează cleştele pentru a scoate
articolele mai mici.
Ai grijă. Este posibil ca obiectele sterilizate să fie încă fierbinţi.

Notă: asigură-te că te-ai spălat bine pe mâini înainte de a atinge obiectele sterilizate.

Notă: rezultatul uscării poate varia în funcţie de temperatura ambiantă, umiditatea
ambiantă şi încărcarea sterilizatorului. Dacă este necesar, poţi efectua încă un ciclu de
uscare.

8
9

Scoate aparatul din priză şi aşteaptă până când aparatul se răceşte complet.
Scoate coşul mic şi coşul mare.

Notă: când scoţi coşul mare, ai grijă la apa rămasă în tava de scurgere de la bază.

10 Detaşează placa inferioară de pe coşul mare. Goleşte apa rămasă din tava de
scurgere a coşului mare şi curăţ-o (consultă secţiunea „Curăţarea”).
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Uscare
1

Asamblează sterilizatorul (consultă secţiunea „Asamblarea sterilizatorului”) şi
aşază obiectele care urmează să fie uscate în acesta.

Notă: asigură-te că toate obiectele sunt complet dezasamblate şi introduse în coş cu
deschiderile orientate în jos pentru uscare eficientă.
Ai grijă. În momentul în care începe uscarea, din sterilizator va ieşi abur fierbinte.

2

Aşază capacul pe coşul mic sau pe coşul mare.

3

Introdu ştecherul în priză.

4

Roteşte butonul de pornire/oprire la modul „Uscare”.
Apasă apoi butonul pentru a porni aparatul.
• Uscarea va începe după aproximativ 30 de secunde.
Aparatul se încălzeşte pentru a produce aer cald pentru a
usca obiectele.
• Indicatoarele de progres luminează intermitent şi se sting
treptat pentru a arăta că aparatul usucă.
• Când procesul de uscare s-a încheiat, indicatoarele se sting
şi aparatul se opreşte automat.

1

2

Atenţie: baza, coşurile şi capacul devin fierbinţi în timpul
funcţionării sau la scurt timp după aceasta.
5 Îndepărtează capacul.

6

Scoate biberoanele şi celelalte articole din coş. Utilizează cleştele pentru a scoate
articolele mai mici.
Ai grijă. Este posibil ca obiectele uscate să fie încă fierbinţi.

Notă: asigură-te că te-ai spălat bine pe mâini înainte de a atinge obiectele uscate.

Notă: rezultatul uscării poate varia în funcţie de temperatura ambiantă, umiditatea
ambiantă şi încărcarea sterilizatorului. Dacă este necesar, poţi efectua încă un ciclu de
uscare.

7

Scoate aparatul din priză şi aşteaptă până când aparatul se răceşte complet.
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Curăţarea
Nu utiliza substanţe de curăţare abrazive sau agresive (de exemplu, înălbitor) sau un
burete abraziv pentru a curăţa acest aparat.
Nu scufunda niciodată baza şi cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid.

Notă: sterilizatorul nu poate fi spălat în maşina de spălat vase. Coşurile, placa
inferioară şi capacul pot fi curăţate cu apă fierbinte şi detergent de vase lichid.
1 Scoate întotdeauna ştecherul din priză şi lasă aparatul să se răcească înainte de a-l
depozita.

2
3

Curăţă baza cu o cârpă umedă.

Detaşează placa inferioară de pe coşul mare.
Goleşte apa rămasă din tava de scurgere a coşului mare.

Notă: în tava de scurgere a coşului mare se acumulează apă după fiecare ciclu de
sterilizare. Goleşte apa rămasă din coşul mare după fiecare utilizare.

4

Curăţă capacul, coşul mic, placa inferioară şi coşul mare în apă caldă cu puţin
detergent de vase lichid.

Notă: după curăţare, depozitează sterilizatorul într-un loc curat şi uscat.

- 17 -

Curăţarea filtrului
1

Detaşează capacul filtrului de pe bază.

2

Scoate filtrul şi curăţă-l la robinet.

3

Lasă filtrul să se usuce bine la aer. Pune-l înapoi pe bază şi închide capacul
filtrului.

Notă: curăţă filtrul cel puţin o dată la 4 săptămâni pentru a te asigura că filtrează în
continuare eficient.
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Detartrarea
Procesul de sterilizare este extrem de important pentru a asigura cele mai igienice
standarde pentru bebeluşul tău. Depunerile de calcar pot încetini ciclul de sterilizare şi chiar
îi pot afecta eficienţa.
Calcarul este depunerea dură şi cretoasă. În funcţie de tipul apei din zona ta, calcarul poate
avea diferite aspecte, de la o pulbere albă ca zăpada până la pete maronii. Cu cât apa este
mai dură, cu atât calcarul se acumulează mai repede. Acesta se acumulează în aparate
deoarece reziduurile de minerale conţinute în mod natural în apă nu se evaporă atunci
când apa este încălzită. Deşi calcarul nu este dăunător ca atare, are un aspect neplăcut,
este greu de curăţat şi poate afecta funcţionarea aparatelor sau deteriora componentele
acestora dacă este lăsat să se acumuleze.
Îndepărtează calcarul din sterilizator cel puţin o dată la 4 săptămâni pentru a te asigura
că funcţionează eficient.

1

Toarnă 90 ml de oţet alb (5 % acid acetic) şi 30 ml de apă
în rezervorul de apă.

2

Aşază coşul mic pe bază. Pune capacul pe coşul mic.

3

Roteşte butonul de pornire/oprire la modul „Sterilizare”.
Apasă apoi butonul pentru a porni aparatul.

Notă: aşază coşul mic pe bază pentru a preveni stropirea cu
lichid fierbinte.
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1

2

4

Lasă aparatul să funcţioneze 5 minute, apoi opreşte-l.
Apasă butonul de pornire/oprire pentru a închide aparatul.

5 min

5
6

Goleşte rezervorul de apă şi clăteşte-l bine. Dacă observi în continuare urme de
calcar, îndepărtează-le cu un burete. Clăteşte din nou şi şterge baza cu o lavetă
umedă.
Clăteşte coşul mic şi capacul pentru a elimina soluţia de oţet.

Notă: poţi utiliza şi detartrant pe bază de acid citric.
Notă: nu utiliza alte tipuri de detartranţi.

Comandarea accesoriilor
Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, accesează www.philips.com sau mergi
la distribuitorul tău Philips. Poţi, de asemenea, să contactezi Centrul de asistenţă pentru
clienţi Philips din ţara ta (consultă broşura de garanţie internaţională pentru detalii de
contact).

Reciclarea
-

Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul
menajer obişnuit (2012/19/UE).
Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea separată a produselor electrice şi
electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecinţelor negative
asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.

Garanţie şi asistenţă
Dacă ai nevoie de informaţii sau de asistenţă, te rugăm să vizitezi www.philips.com/
support sau să citeşti broşura de garanţie internaţională separată.

Notă: acest aparat trebuie detartrat periodic pentru performanţe optime. Dacă nu faci
acest lucru, este posibil ca aparatul să nu mai funcţioneze. În acest caz, reparaţiile NU
sunt acoperite de garanţie.
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Depanare
Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poţi avea la utilizarea
aparatului. Dacă nu poţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de mai jos, contactează
centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara ta.
Problemă

Soluţie

Când ar trebui să
detartrez sterilizatorul?

Când utilizezi sterilizatorul, poţi observa că pe placa de încălzire
există pete mici, de la alb ca zăpada până la maronii. Acesta
este un semn că sterilizatorul trebuie detartrat.
În orice caz, sterilizatorul trebuie detartrat cel puţin o dată la
4 săptămâni pentru a te asigura că funcţionează în continuare
eficient.

De ce timpul de
sterilizare este atât de
scurt?

Nu ai adăugat suficientă apă pentru sterilizare.
Toarnă exact 130 ml de apă direct în rezervorul de apă de la
bază.

De ce mai rămâne
multă apă pe placa
de încălzire după
sterilizare?

Placa de încălzire poate fi blocată de calcar. Sterilizatorul
trebuie detartrat cel puţin o dată la 4 săptămâni.
Consultă secţiunea „Detartrarea”.

De ce există miros de
ars şi semne de arsură
pe bază?

Este posibil să nu fi golit în mod regulat apa rămasă din tava de
scurgere a coşului mare. În tava de scurgere a coşului mare se
acumulează apă după fiecare ciclu de sterilizare. Goleşte apa
rămasă din coşul mare după fiecare utilizare.

1
2

Detaşează placa inferioară de pe coşul mare. Goleşte apa
rămasă din tava de scurgere a coşului mare.
Curăţă placa inferioară şi coşul mare cu apă caldă şi
detergent de vase lichid.

Este posibil ca articolele să nu fi fost curăţate temeinic înainte
de sterilizare.
Înainte de a pune articolele care urmează să fie sterilizate
în sterilizator, curăţă-le bine în maşina de spălat vase sau de
mână, cu apă caldă şi detergent de vase lichid.
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Problemă

Soluţie

Învelișul se curăță de
pe placa de încălzire.
Afectează acest lucru
funcționarea?

Nu afectează funcționarea sterilizatorului.
Nu utilizați substanțe de curățare abrazive sau agresive (de
exemplu, înălbitor) sau un burete abraziv pentru a curăța placa
de încălzire.

De ce nu mai
funcţionează
sterilizatorul?

Placa de încălzire poate fi blocată de calcar. Sterilizatorul
trebuie detartrat cel puţin o dată la 4 săptămâni.
Consultă secţiunea „Detartrarea”.

Obiectele sunt încă ude Obiectele pot fi încă ude din diferite motive:
după ciclul de uscare.
• Temperatura sau umiditatea ambiantă
• Încărcarea sterilizatorului
• Obiectele au fost aşezate prea aproape unul de altul
Asigură-te că aerul cald poate să circule în jurul obiectelor
pentru a asigura o uscare eficientă. Dacă este necesar, poţi
efectua încă un ciclu complet de uscare.
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