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 Philips-כדי להפיק תועלת מלאה מן התמיכה ש !Philips-ברכות על רכישת המכשיר וברוכים הבאים ל
.www.philips.com/welcome מציעה, רשמו את המוצר שלכם בכתובת

תיאור כללי )איור 1(
 

A    מכסה עם מאחז
B    סלסלה קטנה
C    סלסלה גדולה

D    גוף חימום עם מכל מים
E    בסיס

F    כבל החשמל
G    לחצן הפעלה

SCF287/SCF286 :נורית חיטוי    H
SCF285/SCF284 :"נורית "מוכן לשימוש     I

SCF285/SCF284 :נורית חיטוי     J
K    סלסלה למדיח כלים )SCF287/SCF286 בלבד(

L    מלקחיים
הערה: ניתן למצוא את מספר הדגם של מכשיר החיטוי בחלק התחתון של המכשיר.

 חשוב 
 

יש לקרוא את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש במכשיר ולשמור אותו לצורך עיון 
בעתיד.

סכנה
אין לטבול את הבסיס, את כבל החשמל או את תקע החשמל במים או בכל נוזל אחר.- 
אי הקפדה על הוראות הסרת האבנית עלול לגרום לנזק בלתי הפיך. - 
אין לפרק את הבסיס כדי למנוע סכנת התחשמלות.- 

אזהרה
מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי אנשים בעלי יכולות פיזיות, סנסוריות או מנטאליות - 

גמוגבלות, או אנשים חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת השגחה או שקיבלו הד
רכה בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטיחותי ואם הם מבינים את הסכנות הכרוכות 

בכך.
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים. יש להרחיק את המכשיר ואת כבל - 

החשמל שלו מהישג ידם של ילדים.
אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.- 
גיש לבדוק אם המתח הנקוב על גבי המכשיר תואם למתח של רשת החשמל המקו- 

מית לפני חיבור המכשיר.
אין להשתמש במכשיר אם התקע, כבל החשמל והמכשיר עצמו ניזוקים.- 
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אין להניח חפצים כלשהם ישירות על גבי גוף החימום כאשר המכשיר דולק.- 
אין להשתמש במכשיר לאחר שנפל או ניזוק בכל דרך שהיא. יש להעבירו למרכז - 

שירות מורשה של Philips לצורך תיקון.
תמיד יש להניח את המכשיר ולהשתמש בו על גבי משטח יבש, יציב, מאוזן ואופקי.- 
אין להניח את המכשיר על גבי משטח חם.- 
אין לאפשר לכבל החשמל להידלדל מעל לקצה השולחן או משטח העבודה שעליו - 

ניצב המכשיר.
תמיד יש לשפוך את המים שנותרו במכשיר לאחר השימוש ולאחר שהמכשיר - 

התקרר.
לפני החלפת אבזרים או התקרבות לחלקים שנעים בעת השימוש יש לנתק את - 

המכשיר מן החשמל.
תנאים סביבתיים כגון טמפרטורה וגובה עשויים להשפיע על תפקוד המכשיר.- 
אין לאפשר ביצוע פעולות ניקיון ותחזוקה על ידי ילדים.- 
תמיד יש לנתק את המכשיר מן החשמל כאשר הוא נותר ללא השגחה.- 

)EMF( שדות אלקטרומגנטיים       
Philips תואם לכל התקנים והתקנות הרלוונטיים הנוגעים לחשיפה לשדות אלקטרומגג  מכשיר זה מתוצרת

נטיים.

      לפני השימוש הראשון

בעת השימוש הראשון במכשיר, מומלץ לאפשר לו להשלים סבב חיטוי מלא אחד כשהסלסלות ריקות.
הערה: ההתחממות נמשכת 4 דקות בקירוב ותהליך העיקור נמשך 6 דקות בקירוב.

השתמשו למשל בבקבוק נקי של תינוק ומזגו 100 מ"ל מי ברז בדיוק ישירות לתוך מכל המים של הבסיס   1
)איור 2(.

הניחו את הסלסלה הגדולה על הבסיס )איור 3(.  2
הניחו את הסלסלה הקטנה על גבי הסלסלה הגדולה )איור 4(.  3

הניחו את המכסה על גבי הסלסלה הקטנה )איור 5(.  4
חברו את התקע לשקע החשמל שבקיר.  5

לחצו על לחצן ההפעלה כדי להדליק את המכשיר )איור 6(.  6

הערה: אם תחברו את המכשיר לחשמל לאחר לחיצה על לחצן ההפעלה, הסטריליזטור יתחיל להתחמם באופן 
מידי.

SCF287/SCF286
נורית החיטוי מוארת כאות לכך שהמכשיר מתחיל לפעול.

בסיום תהליך הסטריליזציה, נורית "מוכן לשימוש" מוארת. לאחר 3 דקות, נורית "מוכן לשימוש" נכבית 
כאות לכך שניתן כעת לפתוח את המכשיר בבטחה.

SCF285/SCF284
נורית החיטוי מוארת כאות לכך שהמכשיר מתחיל לפעול.

בסיום תהליך הסטריליזציה, המכשיר נכבה אוטומטית.

לאחר שהמכשיר התקרר לגמרי, הסירו את המכסה, את הסלסלה הקטנה ואת הסלסלה הגדולה ונגבו   7
אותם היטב.

אפשרו למכשיר להתקרר לגמרי במשך 10 דקות בקירוב בטרם תשתמשו בו שוב.  8

הערה: המכשיר אינו פועל במשך 10 דקות לאחר מחזור חיטוי, תחילה עליו להתקרר.



Philips, מרכז שירות מורג-   אם כבל החשמל ניזוק, החלפתו צריכה להתבצע על ידי
שה של Philips או אנשים מוסמכים אחרים, על מנת למנוע סכנה.

אין בתוך מכשיר החיטוי באדים חלקים המיועדים לטיפול על ידי המשתמש.  אין - 
לנסות לפתוח, לטפל או לתקן בסטריליזטור האדים החשמלי באופן עצמאי.

המכשיר מתחמם מאוד במהלך החיטוי ועלול לגרום לכוויות במקרה של מגע.- 
יש להיזהר מן האדים החמים שנפלטים מן הפתח שבמכסה, או בעת הסרת המכסה. - 

אדים עלולים לגרום לכוויות.
אין לגעת בבסיס, בסלסלות ובמכסה במהלך הסטריליזציה או זמן קצר אחריה, - 

משום שהם חמים מאוד. יש להרים את המכסה באמצעות המאחז שלו בלבד.
אין להזיז את המכשיר ואין לפתוח אותו כאשר הוא בשימוש, או כאשר המים שבתוכו - 

עדיין חמים.
אין להניח חפצים על גבי המכשיר כאשר הוא בשימוש.- 
יש להשתמש במים בלבד ללא תוספים.- 
אין להכניס חומרים מלבינים או כימיקלים אחרים לתוך המכשיר.- 
יש לחטא בקבוקי תינוקות או פרטים אחרים שמתאימים למכשירי חיטוי. יש לעיין - 

במדריך למשתמש של המוצרים שברצונכם לחטא, כדי לוודא כי הם מתאימים 
לסטריליזטור.

 -SCF285/( אם ברצונכם לעצור את הליך החיטוי, יש לנתק את המכשיר מן החשמל
.)SCF287/SCF286( או ללחוץ על לחצן ההפעלה )SCF284

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.- 
      זהירות

אין להשתמש באבזרים או חלקים של יצרנים אחרים, או באבזרים וחלקים שאינם - 
מומלצים במפורש על ידי Philips. אם אתם משתמשים באבזרים או חלקים כאלה, 

תוקף האחריות שלכם יפקע.
אין לחשוף את המכשיר לתנאים של חום קיצוני או לאור שמש ישיר.- 
תמיד יש לאפשר למכשיר להתקרר לפני העברתו ממקום למקום או אחסונו.- 
אין לעקר חפצים קטנים מאוד, שעלולים ליפול דרך החורים שבחלק התחתון של - 

הסלסלה.
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   4      הכניסו את התקע לשקע החשמל שבקיר.
   5      לחצו על לחצן ההפעלה כדי להדליק את המכשיר )איור 6(.

הערה: אם תחברו את המכשיר לחשמל לאחר הלחיצה על לחצן ההפעלה, הסטריליזטור יתחיל להתחמם 
מיד.

SCF287/SCF286
נורית החיטוי מוארת כאות לכך שהמכשיר מתחיל לפעול. בסיום תהליך הסטריליזציה, נורית "מוכן 

לשימוש" מוארת. לאחר 3 דקות, נורית "מוכן לשימוש" נכבית כאות לכך שניתן כעת לפתוח את המכשיר 
בבטחה.

SCF285/SCF284
נורית החיטוי מוארת כאות לכך שהמכשיר מתחיל לפעול.

בסיום תהליך הסטריליזציה, המכשיר נכבה אוטומטית.

   6      הסירו את המכסה.

המתינו עד להתקררות מלאה של המכשיר בטרם תסירו את המכסה.

זהירות, מים חמים עשויים להיפלט ממכשיר החיטוי.
   7      הוציאו את הבקבוקים ואת הפריטים האחרים מתוך הסלסלה. השתמשו במלקחיים לצורך הוצאת   

           הפריטים הקטנים.

היזהרו, הפריטים שעברו חיטוי עלולים להיות חמים עדיין.

הערה: הקפידו לשטוף את ידיכם היטב בטרם תגעו בפריטים שעברו חיטוי.

 8      נתקו את המכשיר מן החשמל והמתינו עד שיתקרר לגמרי.
 9      שפכו מים שנותרו במכל המים ונגבו את המכל היטב.

הערה: לאחר מחזור חיטוי, המכשיר אינו פועל במשך 10 דקות; הוא צריך להתקרר תחילה.

        ניקוי 

אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או חזקים )לדוגמה, אקונומיקה(, או בברזלית לצורך ניקוי המכשיר.

אין לטבול את הבסיס, את כבל החשמל או את תקע החשמל במים או בכל נוזל אחר.

הערה: הסטריליזטור אינו מיועד לשימוש במדיח כלים. ניתן לנקות את הסלסלות ואת המכסה במים חמים 
ומעט נוזל לשטיפת כלים.

תמיד יש לנתק את המכשיר מן החשמל ולהניח לו להתקרר לפני הניקוי.  1   
יש לנקות את הבסיס במטלית לחה.  2   

יש לנקות את החלקים האחרים במים חמים וסבון לשטיפת כלים.  3   

הערה: לאחר הניקוי, אחסנו את הסטריליזטור במקום נקי ויבש.
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      הכנה לשימוש

הכנה לחיטוי

לפני הכנסת הפריטים שמיועדים לחיטוי לתוך המכשיר, נקו אותם היטב במדיח הכלים או באופן ידני, בעזרת 
מים חמים ונוזל לשטיפת כלים.

שימוש בסלסלת מדיח הכלים )SCF287/SCF286 בלבד(

השתמשו בסלסלת מדיח הכלים כדי לנקות מראש את הפריטים שברצונכם לחטא.
פתחו את שני חלקי המכסה של סלסלת מדיח הכלים והכניסו את הבקבוקים והאבזרים לתוך הסלסלה   1

)איור 7(.
הערה: ודאו שהבקבוקים ממוקמים כשהם הפוכים.

סגרו את שני חלקי המכסה של סלסלת מדיח הכלים )איור 8(.  2
הכניסו את הסלסלה למדיח הכלים.  3

הדליקו את מדיח הכלים ואפשרו לו להשלים את מחזור ההדחה.  4
בסיום הפעולה, הוציאו את סלסלת מדיח הכלים וודאו כי הסלסלה וכל הפריטים המיועדים לחיטוי אכן   5

נקיים. אם לא, נקו אותם באופן ידני.
הכניסו את סלסלת מדיח הכלים במלואה לתוך הסלסלה הגדולה של מכשיר החיטוי.  6

הערה: ניתן להשאיר את סלסלת מדיח הכלים בתוך הסלסלה הגדולה, כששני חלקי המכסה פתוחים.

הרכבת הסטריליזטור
 

ניתן להרכיב את המכשיר במספר דרכים.
כשרק הסלסלה הקטנה על גבי הבסיס, לצורך חיטוי של פריטים קנים כמו מוצצים )איור 9(.  1

כשרק הסלסלה הגדולה על גבי הבסיס, לצורך חיטוי של פריטים בינוניים כמו משאבות חלב, צלחות של   2
פעוטות או סכו"ם של פעוטות )איור 10(.

כשהסלסלה הגדולה והסלסלה הקטנה על גבי הבסיס, לצורך חיטוי של עד 6 בקבוקים של 330 מ"ל.  3
יש למקם את הבקבוקים כשהם הפוכים בסלסלה הגדולה ולהניח את מכסי הכיפה של הבקבוקים, את   

טבעות ההברגה ואת הפטמות בסלסלה הקטנה )איור 11(.

הערה: בעת מילוי הסלסלה הקטנה, הניחו את הפטמות בחלק התחתון, הניחו את טבעות ההברגה במרווחים 
על גבי הפיות והצמידו את מכסי הבקבוקים לשני המוטות שבסלסלה הקטנה.

הערה: ודאו שכל החלקים המיועדים לחיטוי מפורקים לגמרי והניחו אותם בסלסלה כשפתחיהם מופנים כלפי 
מטה, כדי שלא יתמלאו במים.

       שימוש במכשיר 

יש להכניס לסטריליזטור אך ורק חפצים שמתאימים לחיטוי. אין לחטא פריטים שמלאים בנוזל, לדוגמה, נשכן 
עם נוזל קירור.

הערה: לפני חיטוי של בקבוקים ופריטים אחרים, תחילה יש לנקותם.

השתמשו למשל בבקבוק תינוק נקי ומזגו בדיוק 100 מ"ל של מי ברז ישירות לתוך מכל המים של הבסיס   1  
)איור 2(.

הרכיבו את מכשיר החיטוי )ראו הסעיף "הרכבת הסטריליזטור"( והכניסו לתוכו את הפריטים שמיועדים   2  
לחיטוי.

הניחו את המכסה על גבי הסלסלה הקטנה או הגדולה )איור 5(.  3  
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      הסרת אבנית 

בעת שימוש במכשיר, כתמים קטנים עשויים להופיע על גוף החימום שבבסיס. מדובר בהצטברות של אבנית. 
ככל שהמים קשים יותר, כך האבנית מצטברת מהר יותר. יש להסיר אבנית מן המכשיר לפחות מדי שבוע או 

שבועיים, כדי להבטיח המשך פעולה יעילה של המכשיר.

   1      צקו 80 מ"ל של חומץ לבן )5% חומצה אצטית( ו-20 מ"ל מים לתוך מכל המים.

   2      השאירו את התמיסה במכל המים עד להתמוססות האבנית.

   3      רוקנו את מכל המים, שטפו אותו היטב ונגבו את הבסיס במטלית לחה.
 

הזמנת אבזרים    

 Philips או פנו לסוכן www.shop.philips.com/service כדי לרכוש אבזרים או חלפים, בקרו בכתובת
הקרוב אליכם. ניתן גם לפנות למרכז שירות הלקוחות המקומי של Philips )ראו תעודת האחריות הבינלאומית 

לפרטי יצירת קשר(.

מחזור   
 

סמל זה מעיד, כי אין לסלק את המוצר עם פסולת ביתית רגילה )EU/2012/19( )איור 12(.  -
פעלו בהתאם לחוקים הקיימים במדינתכם בנוגע לאיסוף בנפרד של מוצרים חשמליים ואלקטרוניים.   -

סילוק נכון מסייע במניעת תוצאות שליליות מבחינת הסביבה ובריאותם של בני אדם.

אחריות ותמיכה    

אם אתם זקוקים למידע או לתמיכה, בקרו בכתובת www.philips.com/support או קראו את תעודת 
האחריות הבינלאומית הנפרדת.

הערה: מכשיר זה מצריך הסרת אבנית באופן שגרתי לצורך השגת ביצועים מיטביים. אם לא תעשו כן, 
המכשיר עלול להפסיק לעבוד בסופו של דבר. במקרה זה, הכיסוי לא יכוסה על ידי האחריות.


