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Szállítási terjedelem
•
•
•
•

Gőzsterilizáló
Üvegtartó rács, rögzítőcsillag, rúd, kosár apróságokhoz és fogó
120 ml-es mérőpohár
Jelen használati útmutató

Igen tisztelt Ügyfelünk!

Örömünkre szolgál, hogy a termékeink egyikét választotta. Nevünk garancia az értékes és részletesen
bevizsgált minőségi gyártmányokra olyan területeken, mint hő, súly, vérnyomás, testhőmérséklet, pulzus,
kímélő terápia, masszázs és levegő. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, őrizze meg
a későbbi használatához, tegye mások számára is elérhetővé, és vegye figyelembe az abban leírtakat.
Szíves ajánlással a
Beurer csapata
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A készülék ismertetése

A gőzsterilizáló funkciói
A „gőzsterilizálás” fogalom a csírák forró vízgőz alkalmazásával történő elpusztítását jelenti.

Ezzel a készülékkel a gyermek etetéséhez használt tartozékokat, valamint olyan kisebb játékokat, amelyek
a gyártó cég adatai szerint leforrázhatók, forró vízgőzzel sterilizálhat. A készülék a kereskedelemben kapható mindenféle bébiüveghez használható.
A készülék a következő funkciókkal rendelkezik:
• 7 perces sterilizálás
• Tárgyak sterilen tartása a zárt készülékben 3 órán keresztül
• Kábelrekesz a ház alján
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Jelmagyarázat

A következő szimbólumokat alkalmazzuk a használati útmutatóban.

￼
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Figyelmeztetés

Figyelmeztető jel sérülésveszélyre vagy az egészség veszélyeztetésére

Figyelem

Biztonsági utalás a készülék/tartozékok lehetséges károsodására

Megjegyzés

Fontos információkra hívja fel a figyelmet

3

Rendeltetésszerű használat
• Kizárólag bébiüvegek és tartozékaik, valamint olyan kisebb játékok sterilizálására használja
ezt a készüléket, amelyek a gyártó cég adatai szerint leforrázhatók.
• A készülék csak otthoni/magánszférában történő, nem üzleti célú használatra készült.
• Mindenféle szakszerűtlen használat veszélyes lehet.
• Azok a személyek (a gyermekeket is beleértve), akik a korlátozott fizikai, érzéki vagy szellemi
képességeik okán, vagy a tapasztalatlanságuk és/vagy az ismerethiányok miatt nincsenek
abban a helyzetben, hogy biztonságosan tudják kezelni a készüléket, a készüléket felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem használhatják. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek
ne játsszanak a készülékkel.
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Megjegyzések

Biztonsági tudnivalók
Figyelmeztetés:
• Felmelegítés közben felforrósodik a víz (leforrázás veszélye).
• Tartsa távol gyermekektől a csomagolóanyagot (fulladásveszély).
• Sterilizálás közben ne vegye le a fedelet (leforrázás veszélye).
• Sterilizálás közben ne érintse meg a készüléket vagy a fedelét (a készülék és a fedele is nagyon felforrósodik, és forró gőz lép ki belőlük).
• A sterilizálás befejeződése előtt ne nyissa ki a sterilizálót, mert ekkor nem lesznek sterilek
a tárgyak.
• Hagyja lehűlni a sterilizálót, mielőtt bármit is kivenne belőle, vagy áthelyezné, szállítaná vagy
tisztítaná a készüléket (leforrázás veszélye).
• A készüléket csak hibaáramú védőkészülékkel ellátott dugaszolóaljzathoz szabad csatlakoztatni (áramütés veszélye).
• Minden egyes használat után és tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt (áramütés veszélye).
Figyelem: A készülék károsodásának elkerülése érdekében vegye figyelembe az
alábbiakat:
• Kizárólag és mindig vízzel használja a készüléket.
• Ne használja a szabadban a készüléket.
• A készüléket csak váltakozó áramú hálózatról és a típustáblán megadott hálózati feszültséggel szabad üzemeltetni.
• A hálózati dugaszt ne a kábelénél fogva húzza ki az aljzatból.
• Ne húzza meg, csavarja el vagy törje meg a hálózati kábelt.
• Ne merítse vízbe a készüléket. Ne mossa le a készüléket folyó víz alatt.
• A készüléknek nem szabad hozzáérnie forró felületekhez vagy éles tárgyakhoz.
• Ne használjon olyan kiegészítő részeket, amelyeket nem a gyártó cég ajánl, ill. amelyeket nem
tartozékként kínálnak.

Általános tudnivalók
￼

• Javításokat csak az ügyfélszolgálat vagy az arra felhatalmazott kereskedő végezhet. Semmilyen esetben sem szabad a készüléket kinyitnia vagy javítania, mert ekkor már nem garantálható a kifogástalan működése. Ennek a figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével jár.
• Ha kérdései vannak a készülékeink használatával kapcsolatban, akkor kérjük, forduljon szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálathoz.
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A készülék leírása

Áttekintés

1 Rúd
2 Fedél gőzkieresztő
nyílással
3 Üvegtartó rács
4 Kosár apróságokhoz
5 Rögzítőcsillag
6 Fogó
7 A sterilizáló tartálya
fűtőelemmel
8 Digitális kijelző
9
kapcsoló
10 Kábelrekesz
11 Hálózati kábel
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Az első üzembevétel

1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek látható károsodások a készüléken vagy a tartozékain (a hálózati kábelt is beleértve).
2. Állítsa stabil, sík felületre a készüléket.
3. Illessze össze a sterilizáló részeit:

–– Helyezze be a rudat az üvegtartó rács erre a célra szolgáló nyílásába.
–– Forgassa el a rácsot az óramutató járásával egyező irányban, hogy egy kattanással beugorjon
a helyére.
–– Tegye fel a rögzítőcsillagot és az apróságok kosarát a rúdra, ügyelve a megfelelő helyzetükre.
4. Dugja be a hálózati csatlakozót egy dugaszolóaljzatba. A kijelzőn megjelenik egy 0. Ezzel a készülék
üzemkész.
Az első használat előtt hajtsa végre a sterilizáló műveletet sterilizálandó darabok nélkül. Végezze el ehhez
a „Kezelés” részben leírt lépéseket.
4
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Ha a készüléket az üresen elvégzett sterilizálást követően már azonnal használni kívánja, akkor
a maradék víz kiöntése után várjon legalább 20 percig, hogy lehűljön a készülék. Ugyanez vonatkozik a többi, egymást követő sterilizálásra.

Kezelés

1. Tisztítsa meg a sterilizálandó részeket enyhe oldószeres vízben vagy mosogatógépben. Szedje szét az
összerakott részeket.
2. Mérjen ki 120 ml desztillált vizet (ha nincs, akkor csapvizet), és töltse be a sterilizátor tartályába.
3. Tegye be most az üvegeket a nyílásukkal lefelé az üvegtartó rácsba, a cumikat vagy az egyéb kisebb
darabokat pedig a kosárba.
4. Állítsa be az üvegtartó rácsot és kisebb darabok kosarát a sterilizáló tartályába.
5. Tegye fel a fedelet a készülékre.
6. Dugja be a hálózati csatlakozót egy dugaszolóaljzatba.
A kijelzőn megjelenik egy 0. Ezzel a készülék üzemkész.
7. Nyomja meg a
kapcsolót a sterilizálás elindításához.
Az üzemi hőmérséklet elérése után a kijelzőn folyamatosan megjelenik a még hátra lévő sterilizálási
idő, 7 perccel kezdődően.
Az utolsó perc eltelte után megszólal egy hang. Ekkor kikapcsolhatja a sterilizálót.
8. Legalább 5 perces lehűlési idő után óvatosan kinyithatja a fedelet, és a fogó segítségével kiveheti
a sterilizált darabokat.
9. Öntse ki a darabokból a bennük maradt vizet.
Húzza ki a hálózati kábelt. Öntse ki a maradék vizet, és egy kendővel törölje szárazra a tartályt.
￼
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• A sterilizálást követően három vonal látható a kijelzőn. Ezek azt jelzik, hogy ettől az időponttól
kezdődően a zárt sterilizálóban lévő tárgyak még három órán keresztül sterilek maradnak. Az
idő múlását a vonalak számának fogyása mutatja III-tól I-ig, órás időközönként. Az utolsó óra
eltelte után 0 jelenik meg a kijelzőn.
• E három óra után a tárgyakat újból sterilizálni kell, függetlenül attól, hogy kinyitotta a készüléket vagy sem.
• Kivételük után azonnal vegye használatba a darabokat, mert különben újra sterilizálni kellene
őket.

Tisztítás és ápolás

A készülék élettartama a gondos kezelésétől függ.
• Húzza ki a kábel dugaszát, mielőtt kiöntené a maradék vizet, vagy megtisztítaná a készüléket.
• Kizárólag nedves kendőt használjon a készülék tisztításához. Ne használjon súrolószert vagy más
tisztítószert.
• Használjon desztillált vizet a sterilizáláshoz.
• Ha mégis csapvizet használna: Ecettel vagy citromsavval tisztítsa meg a vízkőtől a készüléket. Keverjen össze 50 ml háztartási ecetet 100 ml hideg vízzel vagy egy csomag citromsavat 200 ml hideg
vízzel, és öntse be ezt az oldatot a készülékbe. Hagyja, hogy kifejtse az oldat a hatását, amíg csak nem
oldódnak fel a mészlerakódások. Közben ne indítsa el a sterilizálást. Öntse ki a folyadékot, öblítse át
alaposan a készüléket, majd törölje szárazra egy kendővel.
• Nagyjából négyhetente tisztítsa meg a vízkőtől a készüléket.
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Ártalmatlanítás

Környezetvédelmi érdekekből az ilyen készülékeket az élettartamuk után nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Az ártalmatlanítását az országában lévő, megfelelő gyűjtőhelyeken kell elvégezni. Az
anyagok ártalmatlanításánál járjon el helyi előírások szerint.
5

A készüléket az Európai Uniónak az elhasználódott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó, 2002/96/EK – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint
ártalmatlanítsa.
Kérdések esetén forduljon az ártalmatlanításért felelős kommunális közhivatalokhoz.
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Műszaki adatok

Üzemi feszültség:
Teljesítmény:
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220 - 240 V ~ / 50/60 Hz
500 Watt

Tennivalók problémák esetén

Hiba
A kábel csatlakoztatása után nem
kapcsol be a készülék.
A készülék a felmelegedési fázis
után kikapcsol, és nincs semmilyen
kijelzés.
A készülék a művelet közben kikapcsol, és nincs semmilyen kijelzés.
Nincs LED-kijelzés
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Ok
Nincs áram

Intézkedés
Ellenőrizze, hogy be van-e dugva megfelelően a dugasz.
Nincs víz a sterilizálóban Válassza le a készüléket a hálózatról,
hagyja lehűlni, öntsön bele 120 ml vizet,
és indítsa újra a műveletet az útmutatóban leírtak szerint.
Túl kevés víz van
a sterilizálóban
Nincs (megfelelően) be- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva (megdugva a hálózati dugasz, felelően) a hálózati dugasz. Ha ennek
ellenére sincs kijelzés, akkor kapcsolja
vagy meghibásodott
ki a készüléket, válassza le a hálózatról,
a készülék.
és adja át a kereskedőnek.
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