СТЕРИЛІЗАТОР
ПЛЯШЕЧОК
з дитячим харчуванням 2 в 1
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ. УВАГА!
• Цей апарат призначений для використання тільки в побутових умовах
згідно з наведеними інструкціями. Забороняється використовувати апарат
не за призначенням (він слугує тільки для дезінфекції пляшечок, сосок та
аксесуарів для грудного вигодовування). Будь-яке інше використання
вважається неправильним і небезпечним.
• Цей апарат слід використовувати всередині приміщень, не можна піддавати його впливу сонця, дощу та інших атмосферних факторів.
• Цей апарат не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте апарат і
шнур живлення у недоступному для дітей місці.
• Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з апаратом.
• Особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або ментальними можливостями, або ті, хто не має достатнього досвіду та знань, можуть використовувати цей апарат тільки під наглядом або після належного інструктування
щодо безпечного використання апарата та усвідомлення ризиків, пов'язаних
з його використанням.
• У разі продажу апарата або його передачі для користування третім
особам, необхідно, щоб вони були ознайомлені з правилами безпечної
експлуатації та розуміли, які небезпеки можуть виникати при його використанні. Такі відомості можна отримати, прочитавши Посібник з експлуатації
та, зокрема, розділ про запобіжні заходи, що міститься у Посібнику.
• УВАГА: з метою безпеки апарат слід підключати тільки до системи, оснащеної робочим заземленням.
• Апарат слід встановлювати тільки на рівні та стійкі поверхні, не доступні
для дітей.
• Забороняється встановлювати апарат на або поруч з гарячими поверхнями, газовими або електричними плитами або поблизу них, а також на
поверхні, які чутливі до тепла або до вологості.
• Не ставте приладдя або інші предмети безпосередньо на нагрівальну
поверхню.
• Будьте обережні з частинами, позначеними символом, які під час використання можуть сильно нагріватися.
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• В процесі функціонування апарат сильно нагрівається у зв'язку з тим, що
виробляє гарячий пар, тому слід завжди дотримуватися максимальної
обережності й не знімати кришку пристрою та/або наближати руки або
обличчя до отвору виходу пари, розташованого на кришці, оскільки існує
небезпека опіків.
• При завершенні циклу роботи вода, що міститься в апараті, й верхня
поверхня можуть сильно нагріватися. Будьте обережні з метою попередження можливих опіків.
• УВАГА, після завершення циклу слід почекати, щонайменше, кілька
хвилин до зняття кришки. Завжди виконуйте цю операцію з обережністю з
метою зниження ризику несподіваного виходу гарячої пари або потрапляння
на шкіру дуже гарячої води, яка може викликати опіки.
• В жодному разі не закривайте отвір для виходу пари у верхній частині
кришки.
• В жодному разі не занурюйте в воду або в інші рідини апарат, штепсельну
вилку або шнур живлення.
• Не тягніть за шнур живлення або за сам апарат, щоб витягти вилку з
електричної розетки.
• Перед переміщенням, очищенням і проведенням будь-яких інших дій з
апаратом, або якщо він залишається без нагляду, переконайтеся в тому, що
вилка шнура живлення вийнята з розетки, а сам апарат повністю охолов.
• Чищення та догляд за апаратом не повинні здійснюватися дітьми та (або)
особами зі зниженими розумовими здібностями або особами, які не мають
достатніх знань та досвіду.
• Ці інструкції зазначені на сайті www.chicco.com.ua.
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УВАГА!
• Апарат, його приладдя та частини упаковки (пластикові пакети, картонні
коробки тощо) є джерелом потенційної небезпеки для дітей. Зберігайте їх
подалівід дітей.
• Перед початком використання апарата переконайтеся в цілісності всіх його
компонентів. В іншому випадку, не користуйтеся виробом і зверніться до
кваліфікованого персоналу або у пункт продажу.
• Після закінчення циклу дезінфекції всі предмети, які знаходяться всередині
апарата, залишаються гарячими, будьте вкрай обережні. Слід охолодити їх
перед використанням.
• УВАГА! Якщо з будь-якої причини під час роботи апарата відбувається збій
в подачі електроенергії, цикл дезінфекції може не завершитися. В такому
випадку предмети можуть виявитися непродезінфікованими.
• Для від'єднання апарата від електромережі завжди вимикайте апарат,
перевівши головний вимикач ON/OFF (g) на 0 (OFF). Обов'язково витягніть
вилку з електричної розетки, якщо стерилізатор не використовується.
• Не намагайтеся відкрити або відремонтувати апарат. Розкриття апарата
здійснюється тільки за допомогою спеціальних інструментів. Пошкоджений
шнур живлення слід замінити на інший, ідентичний тому, що поставляється
разом із апаратом. Всі операції по заміні шнура живлення відносяться до
компетенції кваліфікованого технічного персоналу сервісного центру.
• Не стерилізуйте в апараті предмети, не призначені для дезінфекції гарячим способом. Переконайтеся, що вольтаж стерилізатора (див. табличку під
апаратом) відповідає напрузі у Вашій електричній мережі.
• Вставте вилку апарата в легко доступну електричну розетку.
• Забороняється вмикати апарат, якщо відсутній спеціальний кошик для
приладдя.
• Забороняється використовувати апарат, якщо в нагрівальному бачку
відсутня вода.
• При виконанні дезінфекції не заповнюйте бачок ніякими іншими рідинами,
крім питної води.
• “АртсанаС.п.А.” не несе відповідальності за шкоду майну або людям у разі
використання в пристрої виробів/компонентів, не призначених для використання в мікрохвильовій печі або для гарячої стерилізації, або при приєднанні апарата до електричної мережі в порушення чинних норм та/або
вказівок на табличці даних, передбаченій на апараті, або в цьому посібнику.
• У разі сумнівів у змісті цієї брошури, зв'яжіться з продавцем або безпосередньо з компанією “АртсанаС.п.А.”
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
= Апарат відповідає основним вимогам
Європейських Директив CE
= УВАГА!
= Інструкція з використання
= Зверніться до довідника з інструкціями з використання
= Використовувати тільки всередині приміщень
= УВАГА! Дуже гаряча пара
= УВАГА! Гаряча поверхня
= Не викидати цей виріб разом зі звичайними побутовими
відходами, натомість користуватися контейнерами для
диференційованого збору відходів відповідно
до чинних законодавств.
= Прилад сертифікований і схвалений IMQ
(Італійський інститут знака якості)
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Шановний покупець, дякуємо Вам і вітаємо!
Стерилізатор пляшечок з дитячим харчуванням 2 в 1 передбачений для
дезінфекції предметів і займає небагато місця на кухні, завдяки 2 конфігураціям: FULL SIZE, COMPACT.
Дезінфікує чистою натуральною парою, без використання хімічних речовин,
швидко і надійно, при максимальній зручності під час використання.
2 конфігурації сумісні з усіма пляшечками та зціджувачами молока (частини,
призначені для гарячої стерилізації) виробництва Chicco та з більшою частиною пляшечок та зціджувачів молока інших наявних у продажу марок.
Простий у застосуванні, може вміщати максимально 6 пляшечок Chicco
об’ємом 330 мл з відповідними аксесуарами (кільця, соски й стаканчики) в
конфігурації FULL SIZE та максимально 2 пляшечки Chicco об’ємом 330 мл з
відповідними аксесуарами для версії COMPACT.
Кількість пляшечок інших марок, вироблених не Chicco, яку можна розмістити
в апараті, може бути менше зазначеної в цьому посібнику.
Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію та запобіжні заходи і
збережіть її для подальших консультацій.
Опис (мал. 1)
a) кришка
b) кошик
c) центральний корпус
d) основа апарата
e) нагрівальна поверхня/бачок
f) шнур живлення з вилкою
g) кнопка запуску циклу*
g1) сигнальний індикатор функціонування пристрою
h) головний вимикач ON/OFF
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УВАГА!: кнопка запуску циклу не виконує функцій вимкнення.
Вимикайте стерилізатор та/або переривайте цикл стерилізації за допомогою
головного вимикача ON/OFF (h).

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ
СКЛАДАННЯ КОНФІГУРАЦІЙ СТЕРИЛІЗАТОРА
Передбачені двірізні конфігурації використання стерилізатора:
FULL SIZE та COMPACT.
1. FULL SIZE (рис. 2)
Для дезінфекції розмістіть максимально 6 пляшечок Chicco об'ємом 330 мл
з відповідними аксесуарами. Складання проводиться шляхом розміщення в
послідовності на основу апарата (d): центрального корпусу (c), кошика (b) і
кришки (a).
2. COMPACT (рис. 3)
Для дезінфекції розмістіть максимально 2 пляшечки Chicco об'ємом 330 мл
з відповідними аксесуарами. Складання проводиться шляхом розміщення в
послідовності на основу апарата (d): кошика (b) і кришки (a).

ПІДГОТОВКА ТА ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТА
Перед розміщенням всередині стерилізатора предмети, що підлягають
дезінфекції, слід завжди ретельно мити й ополіскувати.
Дезінфекція СОСОК:
• Рекомендується монтувати соски на кільця перед їх розміщенням у кошику
(b) з метою зниження ризику забруднення після дезінфекції.
• Розміщувати стаканчики над сосками, змонтованими на кільцях, у злегка
нахиленому положенні, таким чином, щоб пара могла потрапити всередину
стаканчика
Дезінфекція ПЛЯШЕЧОК:
• У конфігурації FULL SIZE: розмістіть максимально 6 пляшечок Chicco
об’ємом 330 мл в середині центрального корпусу (c) у вертикальному
положенні з шийкою, оберненою донизу, й відповідні аксесуари, розташовані в кошику (b).
• У конфігурації COMPACT: розмістіть максимально 2 пляшечки Chicco
об’ємом 330 мл в горизонтальному положенні, дотримуючись обережності,
щоб не закривати аксесуарами отвір пляшечки, щоб сприяти проходженню
пари.
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УВАГА!: перевірте, що аксесуари в кошику (b) не заважають
відповідному закриттю кришки (a).
Для першого використання рекомендується здійснювати цикл стерилізації,
без розміщення будь-яких предметів всередині апарата.
Під час перших циклів роботи з апарата може доноситися легкий запах,
який не вказує на неполадки, а є нормальним явищем.
УВАГА!: при першому використанні, коли увімкнений головний
вимикач ON/OFF (h), апарат може почати негайно нагріватися, без
натискання на кнопку запуску циклу (g) з переднього боку. Це вважається
нормальним явищем.
1. Кладіть апарат в недоступних для дітей місцях, тільки на рівних і стійких
поверхнях, стійких до тепла та/або вологи, поруч з електричною розеткою.
2. Зніміть кришку (a), кошик (b) і центральний корпус (c) (рис. 4).
3. Залийте воду в нагрівальну поверхню/бачок (e) до відповідної насічки
рівня (рис. 5)
• Використання конфігурації FULL SIZE: 120 мл
• Використання конфігурації COMPACT: 80 мл
ПРИМІТКА: Використання дистильованої води значно знижує утворення
накипу на нагрівальній поверхні.

1. Виконайте складання стерилізатора в бажаній конфігурації (для
відповідного складання див.розділ "Складання конфігурацій стерилізатора").
2. Розташуйте предмети, що підлягають стерилізації, всередині (див.перший
параграф цього розділу).
3. Вставте вилку шнура живлення (f) в електричну розетку.
4. Встановіть головний вимикач ON / OFF (h) в положення I (ON), потім
натисніть кнопку пуску циклу (g) для включення апарата. Індикатор (g1)
загоряється та вказує на початок нагрівання апарата.

ПРИМІТКА: стерилізує всього лише за 5 хвилин, без урахування часу
нагрівання.

5. Після закінчення циклу дезінфекції апарат вимкнеться автоматично.
Вимкніть апарат, перевівши головний вимикач ON/OFF (h) в положення 0
(OFF) і вийнявши вилку шнура живлення (f ) з розетки струму.
6. Зачекайте кілька хвилин до вилучення дезінфікованих предметів, завжди
дотримуючись обережності щодо виходу гарячої пари та крапель гарячої
води, які можуть викликати опіки.
7. Добре вимийте руки перед тим, як торкатися продезінфікованих
предметів.
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8. Перед виконанням нового циклу дезінфекції завжди чекайте до повного
охолодження апарата.
В обох конфігурація FULL SIZE і COMPACT час циклу дезінфекції може бути
різним, в залежності від кількості, розміру ітипу пляшечок, аксесуарів і
кількості води, залитої в нагрівальну поверхню/бачок (e).

ПРИМІТКА: дезінфекція всередині стерилізатора підтримується

приблизно 24 години, якщо кришка (a) не знімається. Якщо зняти кришку (a)
під час роботи апарата або відразу після її закінчення, зберігання пляшечок
та аксесуарів в продезінфікованому вигляді не гарантується.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ
1. Охолодіть апарат перед виконанням будь-яких операцій.
2. Злийте решту води (рис. 6), дотримуючись обережності в конфігураціях
FULL SIZE і COMPACT, щоб не намочити вилку та/або шнур живлення (f).
3. Протріть м'якою ганчіркою нагрівальну поверхню/бачок(e), центральний
корпус (c), кошик (b) і кришку (a).

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ
При використанні стерилізатора нормальним явищем є утворення накипу на
нагрівальній поверхні/бачка (e) або на знімній основі, в залежності від
жорсткості використаної води. Надмірні відкладення можуть негативно
позначитися на експлуатаційних характеристиках апарата і з часом
привести до його пошкодження.
Тому рекомендується видаляти накип щонайменше один раз на тиждень
або кожен раз при виявленні відкладень накипу на нагрівальній
поверхні/бачку (e).
1. Залийте в нагрівальну поверхню/бачок (e) 200 мл розчину білого оцту та
води в рівному співвідношенні.
2. Щоб розчин подіяв, залиште йогодо зникнення накипу (приблизно на ніч).
Забороняється вмикати стерилізатор, якщо в бачок залитий водний оцтовий
розчин.
3. Злийте воду з нагрівальної поверхні/бачка (e).
4. Видаліть можливі залишки м'якою ганчіркою й вимийте кілька разів,
заливаючи всередину нагрівальної поверхні/бачка (e) 200 мл питної води,
після чого злийте. Потім ретельно протріть сухою м'якою ганчіркою перед
повторним використанням пристрою.

УВАГА!: ніколи не розміщуйте апарат в конфігураціях FULL SIZE і
COMPACT під проточною водою.
-9-

ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ
Проблема
Стерилізатор не завершує
цикл/наявність шуму.

Стерилізатор не вмикається.

На пляшечці є плями в кінці
циклу стерилізації

Велика тривалість циклу в
порівнянні зі вказівками на
упаковці або в керівництві.

Можлива причина

Рішення

Надмірні відкладення накипу
на нагрівальній
поверхні/бачку (e).

Очистіть нагрівальну
поверхню/бачок (e), видаляючи
накип за допомогою білого оцту
(див.розділ "Видалення накипу").

Відсутня напруга
в мережі.

Перевірте наявність
напруги в розетці струму.

Вилка не вставлена належним
чином.

Перевірте відповідне
встановлення і стан вилки.

Головний вимикач ON/OFF (h)
знаходиться в положенні 0 (OFF).

Переведіть головний
вимикач ON/OFF (h) в
положення I (ON).
Очистіть нагрівальну
поверхню/бачок (e), видаляючи
накип за допомогою оцту
(див.розділ "Видалення накипу").

Надмірні відкладення накипу
на нагрівальній
поверхні/бачку (e).
Надмірні відкладення накипу
на нагрівальній
поверхні/бачку (e).

Очистіть нагрівальну
поверхню/бачок (e), видаляючи
накип за допомогою оцту
(див.розділ "Видалення накипу").

Занадто багато води в
нагрівальній поверхні/бачку (e).

Влийте відповідну кількість
води всередину нагрівальної
поверхні/бачка (e) та знову
запустіть цикл дезінфекції (див.
розділ “Підготовка й використання апарата”)

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

у разі, якщо описані вище рішення не усувають виниклу проблему роботи,
зверніться до сервісного центру.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул 00007392000000
Модель: 06781
Живлення: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Потужність: 450 Вт
Вироблено у Китаї

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС:
Цим ArtsanaS.p.a заявляє про те, що цей стерилізатор для парової
дезінфекції марки Chicco мод.06782 відповідає основним вимогам та іншим
відповідним розпорядженням, встановленим директивами 2004/108/CE
(електромагнітна сумісність), 2006/95/CE (електрична безпека) і 2011/65/EE
(правила обмеження вмісту шкідливих речовин). Копію декларації ЄС
можна запросити у “АртсанаС.п.А.” за адресою: вул. Сальдаріні Кателлі 1,
22070 Грандате (Комо), Італія.
Цей виріб відповідає директиві 2012/19/ЕU.
Наведений на виробі символ перекресленого сміттєвого баку
позначає, що наприкінці терміну служби цей виріб має утилізуватися
окремо від побутових відходів, тому його необхідно здати у пункт
роздільного збору відходів для переробки електричної і електронної
апаратури, або здати продавцю в момент придбання нової еквівалентної
апаратури. Користувач несе відповідальність за здавання виробу наприкінці
його терміну служби у спеціальні пункти зі збирання відходів. Роздільне
збирання з метою подальшого повторного вживання, переробки й утилізації
виробу, який відслужив свій термін, способом дружнім до довкілля,
попереджає негативний вплив на оточуюче середовище і на здоров’я
людини, а також сприяє повторному використанню матеріалів, з яких
складається виріб. За більш докладною інформацією про наявні системи
збору звертайтеся до місцевої служби роздільного збору відходів або у
магазин, де було придбано виріб.
Для гарантії щодо дефектів виробу, дивіться специфікації національних
нормативів, що застосовуються в країні придбання, де вони передбачені.
Гарантія не поширюється на зношувані компоненти.
“АртсанаС.п.А.” зберігає за собою право в будь-який момент і без
попередження змінити текст цієї Інструкції з експлуатації.
Категорично заборонено відтворення, поширення, передруковування, а
також переклад, в тому числі частковий, на іншу мову цієї Інструкції, без
попереднього письмового дозволу з боку “АртсанаС.п.А.”.
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Инструкция по эксплуатации

ǮȓȞȓȒȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓȚȝȞȜȥȠȖȠȓȖȟȜȣȞȍțȖȠȓțȍȟȠȜȭȧȡȬȖțȟȠȞȡȘȤȖȬȒșȭȝȜȟșȓȒȡȬȧȖȣȘȜțȟȡșȪȠȍȤȖȗ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
tǣȍțțȩȗȍȝȝȍȞȍȠȝȞȓȒțȍȕțȍȥȓțȒșȭȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭȠȜșȪȘȜȏȎȩȠȡȟȜȐșȍȟțȜȝȞȖȏȓȒȓțțȩȚȖțȟȠȞȡȘȤȖȭȚǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȍȝȝȍȞȍȠțȓȝȜțȍȕțȍȥȓțȖȬ ȜțȟșȡȔȖȠȠȜșȪȘȜȒșȭȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖȎȡȠȩșȜȥȓȘ 
ȟȜȟȜȘȖȍȘȟȓȟȟȡȍȞȜȏȒșȭȐȞȡȒțȜȐȜȏȟȘȍȞȚșȖȏȍțȖȭ ǪȬȎȜȓȒȞȡȐȜȓȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓȟȥȖȠȍȓȠȟȭțȓȝȞȍȏȖșȪțȩȚȖȜȝȍȟțȩȚ
tǣȍțțȩȗȍȝȝȍȞȍȠȒȜșȔȓțȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȟȭȏțȡȠȞȖȝȜȚȓȧȓțȖȗ țȓȟșȓȒȡȓȠȝȜȒȏȓȞȐȍȠȪȓȐȜȏȜȕȒȓȗȟȠȏȖȬȟȜșțȤȍ ȒȜȔȒȭȖȒȞȡȐȖȣȍȠȚȜȟȢȓȞțȩȣȢȍȘȠȜȞȜȏ
tǼȠȜȠȍȝȝȍȞȍȠțȓȒȜșȔȓțȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȟȭȒȓȠȪȚȖǴȞȍțȖȠȓȍȝȝȍȞȍȠȖ
ȦțȡȞȝȖȠȍțȖȭȏțȓȒȜȟȠȡȝțȜȚȒșȭȒȓȠȓȗȚȓȟȠȓ
tǰșȓȒȖȠȓȕȍȠȓȚ ȥȠȜȎȩȒȓȠȖțȓȖȐȞȍșȖȟȍȝȝȍȞȍȠȜȚ
tǣȍțțȩȗȍȝȝȍȞȍȠȚȜȔȓȠȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȟȭșȬȒȪȚȖȟȜȐȞȍțȖȥȓțțȩȚȖȢȖȕȖȥȓȟȘȖȚȖ ȥȡȏȟȠȏȓțțȩȚȖȖșȖȚȓțȠȍșȪțȩȚȖȏȜȕȚȜȔțȜȟȠȭȚȖ ȖșȖțȓȖȚȓȬȧȖȚȖȒȜȟȠȍȠȜȥțȜȐȜȜȝȩȠȍȖȕțȍțȖȗȠȜșȪȘȜȝȜȒțȍȎșȬȒȓțȖȓȚ șȖȎȜȝȜȟșȓ
țȍȒșȓȔȍȧȓȐȜȖțȟȠȞȡȘȠȖȞȜȏȍțȖȭȏȜȠțȜȦȓțȖȖȎȓȕȜȝȍȟțȜȐȜȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭȍȝȝȍȞȍȠȍȖȜȟȜȕțȍțȖȭȞȖȟȘȜȏ ȟȏȭȕȍțțȩȣȟȓȐȜȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓȚ
tǠȟșȡȥȍȓȝȞȜȒȍȔȖȍȝȝȍȞȍȠȍȖșȖȓȐȜȝȓȞȓȒȍȥȖȒșȭȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭȠȞȓȠȪȖȚșȖȤȍȚ țȓȜȎȣȜȒȖȚȜ ȥȠȜȎȩȜțȖȎȩșȖȜȕțȍȘȜȚșȓțȩȟȝȞȍȏȖșȍȚȖȎȓȕȜȝȍȟțȜȗ
эксплуатации и понимали, какие опасности могут возникать при его исȝȜșȪȕȜȏȍțȖȖǱȍȘȖȓȟȏȓȒȓțȖȭȚȜȔțȜȝȜșȡȥȖȠȪ ȝȞȜȥȖȠȍȏȞȡȘȜȏȜȒȟȠȏȜȝȜ
ȫȘȟȝșȡȍȠȍȤȖȖȖ ȏȥȍȟȠțȜȟȠȖ ȞȍȕȒȓșȜȚȓȞȍȣȝȞȓȒȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȖ ȟȜȒȓȞȔȍщийся в руководстве.
tǠțȖȚȍțȖȓȏȤȓșȭȣȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖȍȝȝȍȞȍȠȒȜșȔȓțȝȜȒȘșȬȥȍȠȪȟȭȠȜșȪȘȜ
ȘȟȖȟȠȓȚȓ ȜȟțȍȧȓțțȜȗȒȓȗȟȠȏȡȬȧȖȚȕȍȕȓȚșȓțȖȓȚ
tǞȝȝȍȞȍȠȟșȓȒȡȓȠȡȟȠȍțȍȏșȖȏȍȠȪȠȜșȪȘȜțȍȞȜȏțȩȓȖȡȟȠȜȗȥȖȏȩȓȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖ țȓȒȜȟȠȡȝțȩȓȒșȭȒȓȠȓȗ
tǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭȡȟȠȍțȍȏșȖȏȍȠȪȍȝȝȍȞȍȠțȍȖșȖȞȭȒȜȚȟȐȜȞȭȥȖȚȖȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȭȚȖ ȐȍȕȜȏȩȚȖȖșȖȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȖȚȖȝșȖȠȍȚȖȖșȖȏȎșȖȕȖțȖȣ ȍȠȍȘȔȓțȍ
ȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖ ȥȡȏȟȠȏȖȠȓșȪțȩȓȘȠȓȝșȡȖșȖȘȏșȍȔțȜȟȠȖ
tǬȓȟȠȍȏȪȠȓȝȞȖțȍȒșȓȔțȜȟȠȖȖșȖȒȞȡȐȖȓȝȞȓȒȚȓȠȩțȓȝȜȟȞȓȒȟȠȏȓțțȜ
țȍțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȡȬȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪ
tǰȜȎșȬȒȍȗȠȓȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȪȏȜȠțȜȦȓțȖȖȥȍȟȠȓȗ ȜȎȜȕțȍȥȓțțȩȣȟȖȚȏȜșȜȚ
ȘȜȠȜȞȩȓȏȜȏȞȓȚȭȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭȚȜȐȡȠȟȖșȪțȜțȍȐȞȓȏȍȠȪȟȭ
tǠȝȞȜȤȓȟȟȓȢȡțȘȤȖȜțȖȞȜȏȍțȖȭȍȝȝȍȞȍȠȟȖșȪțȜțȍȐȞȓȏȍȓȠȟȭȏȟȏȭȕȖȟ
ȠȓȚ  ȥȠȜ ȝȞȜȖȕȏȜȒȖȠ ȐȜȞȭȥȖȗ ȝȍȞ  ȝȜȫȠȜȚȡ ȟșȓȒȡȓȠ ȏȟȓȐȒȍ ȟȜȎșȬȒȍȠȪ
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ȚȍȘȟȖȚȍșȪțȡȬȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȪȖțȓȟțȖȚȍȠȪȘȞȩȦȘȡȡȟȠȞȜȗȟȠȏȍȖȖșȖ
ȝȞȖȎșȖȔȍȠȪȞȡȘȖȖșȖșȖȤȜȘȜȠȏȓȞȟȠȖȬȏȩȣȜȒȍȝȍȞȍ ȞȍȟȝȜșȜȔȓțțȜȚȡ
țȍȘȞȩȦȘȓ ȝȜȟȘȜșȪȘȡȟȡȧȓȟȠȏȡȓȠȜȝȍȟțȜȟȠȪȜȔȜȐȜȏ
tǮȞȖȕȍȏȓȞȦȓțȖȖȤȖȘșȍȢȡțȘȤȖȜțȖȞȜȏȍțȖȭȟȜȒȓȞȔȍȧȍȭȟȭȏȍȝȝȍȞȍȠȓȏȜȒȍȖȏȓȞȣțȭȭȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪȚȜȐȡȠȟȖșȪțȜțȍȐȞȓȏȍȠȪȟȭǰȜȎșȬȒȍȗȠȓȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȪȏȤȓșȭȣȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȓțȖȭȏȜȕȚȜȔțȩȣȜȔȜȐȜȏ
tǠțȖȚȍțȖȓ ȟșȓȒȡȓȠȝȜȒȜȔȒȍȠȪ ȝȜȚȓțȪȦȓȗȚȓȞȓ țȓȟȘȜșȪȘȜȚȖțȡȠȒȜ
ȟțȭȠȖȭȘȞȩȦȘȖȝȜȕȍȏȓȞȦȓțȖȖȤȖȘșȍǠȟȓȐȒȍȏȩȝȜșțȭȗȠȓȒȍțțȡȬȜȝȓȞȍȤȖȬȟȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȪȬȏȤȓșȭȣȟțȖȔȓțȖȭȞȖȟȘȍțȓȜȔȖȒȍțțȜȐȜȏȩȣȜȒȍȐȜȞȭȥȓȐȜȝȍȞȍȖșȖȝȜȝȍȒȍțȖȭțȍȘȜȔȡȜȥȓțȪȐȜȞȭȥȓȗȏȜȒȩ ȘȜȠȜȞȍȭ
ȚȜȔȓȠȏȩȕȏȍȠȪȜȔȜȐȖ
tǬȖȏȘȜȓȚȟșȡȥȍȓțȓȕȍȘȞȩȏȍȗȠȓȜȠȏȓȞȟȠȖȓȒșȭȏȩȣȜȒȍȝȍȞȍȏȏȓȞȣțȓȗ
ȥȍȟȠȖȘȞȩȦȘȖ
tǬȖȏȘȜȓȚȟșȡȥȍȓțȓȝȜȐȞȡȔȍȗȠȓȏȏȜȒȡȖșȖȏȖțȩȓȔȖȒȘȜȟȠȖȍȝȝȍȞȍȠ 
ȦȠȓȝȟȓșȪțȡȬȏȖșȘȡȖșȖȦțȡȞȝȖȠȍțȖȭ
tǬȓȠȭțȖȠȓȕȍȦțȡȞȝȖȠȍțȖȭȖșȖȕȍȟȍȚȍȝȝȍȞȍȠ ȥȠȜȎȩȖȕȏșȓȥȪȏȖșȘȡȖȕ
электрической розетки.
tǮȓȞȓȒȝȓȞȓȚȓȧȓțȖȓȚ ȜȥȖȟȠȘȜȗȖȝȞȜȏȓȒȓțȖȓȚșȬȎȩȣȒȞȡȐȖȣȒȓȗствий с аппаратом, или если он остается без присмотра, убедитесь в
ȠȜȚ ȥȠȜȏȖșȘȍȦțȡȞȍȝȖȠȍțȖȭȏȩțȡȠȍȖȕȞȜȕȓȠȘȖ ȍȟȍȚȍȝȝȍȞȍȠȝȜșțȜȟȠȪȬȜȟȠȩș
tǶȖȟȠȘȍȖȡȣȜȒȕȍȍȝȝȍȞȍȠȜȚțȓȒȜșȔțȩȜȟȡȧȓȟȠȏșȭȠȪȟȭȒȓȠȪȚȖȖ ȖșȖ 
șȖȤȍȚȖȟȜȟțȖȔȓțțȩȚȖȡȚȟȠȏȓțțȩȚȖȟȝȜȟȜȎțȜȟȠȭȚȖȖșȖțȓȜȎșȍȒȍȬȧȖȚȖȒȜȟȠȍȠȜȥțȩȚȖȕțȍțȖȭȚȖȖȜȝȩȠȜȚ
tǣȍțțȩȓȖțȟȠȞȡȘȤȖȖȝȞȓȒȜȟȠȍȏșȓțȩțȍȟȍȗȠȓXXXDIJDDPDPN
ВНИМАНИЕ
ǞȝȝȍȞȍȠ ȓȐȜȝȞȖțȍȒșȓȔțȜȟȠȖȖȥȍȟȠȖȡȝȍȘȜȏȘȖ ȝșȍȟȠȖȘȜȏȩȓȝȍȘȓȠȩ ȘȍȞȠȜțțȩȓȘȜȞȜȎȘȖȝȞ ȭȏșȭȬȠȟȭȖȟȠȜȥțȖȘȜȚȝȜȠȓțȤȖȍșȪțȜȗȜȝȍȟțȜȟȠȖȒșȭȒȓȠȓȗǴȞȍțȖȠȓȖȣȏȒȍșȖȜȠȒȓȠȓȗ
ǮȓȞȓȒ țȍȥȍșȜȚ ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭ ȍȝȝȍȞȍȠȍ ȡȎȓȒȖȠȓȟȪ ȏ ȤȓșȜȟȠțȜȟȠȖ ȏȟȓȣ ȓȐȜ ȘȜȚȝȜțȓțȠȜȏ Ǡ ȝȞȜȠȖȏțȜȚ ȟșȡȥȍȓ  țȓ ȝȜșȪȕȡȗȠȓȟȪ
ȖȕȒȓșȖȓȚȖȜȎȞȍȠȖȠȓȟȪȘȘȏȍșȖȢȖȤȖȞȜȏȍțțȜȚȡȝȓȞȟȜțȍșȡȖșȖȏȝȡțȘȠȝȞȜȒȍȔȖ
ǮȜȜȘȜțȥȍțȖȖȤȖȘșȍȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖȏȟȓțȍȣȜȒȭȧȖȓȟȭȏțȡȠȞȖȍȝȝȍȞȍȠȍȝȞȓȒȚȓȠȩȜȟȠȍȬȠȟȭȐȜȞȭȥȖȚȖ ȎȡȒȪȠȓȘȞȍȗțȓȜȟȠȜȞȜȔțȩ
ǰșȓȒȡȓȠȜȣșȍȒȖȠȪȖȣȝȓȞȓȒȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓȚ
ǠțȖȚȍțȖȓǤȟșȖȝȜȘȍȘȜȗșȖȎȜȝȞȖȥȖțȓȏȜȏȞȓȚȭȞȍȎȜȠȩȍȝȝȍȞȍȠȍȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠȟȎȜȗȏȝȜȒȍȥȓȫșȓȘȠȞȜȫțȓȞȐȖȖ ȤȖȘșȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖȚȜȔȓȠ
țȓȎȩȠȪȕȍȏȓȞȦȓțǠȠȍȘȜȚȟșȡȥȍȓȝȞȓȒȚȓȠȩȚȜȐȡȠȜȘȍȕȍȠȪȟȭțȓȝȞȜȒȓȕȖțȢȖȤȖȞȜȏȍțțȩȚȖ
ǣșȭȜȠȘșȬȥȓțȖȭȍȝȝȍȞȍȠȍȜȠȫșȓȘȠȞȜȟȓȠȖȏȟȓȐȒȍȏȩȘșȬȥȍȗȠȓȍȝȝȍȞȍȠ ȝȓȞȓȏȜȒȭȐșȍȏțȩȗȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪ0/0'' H țȍ 0'' ǭȎȭȕȍȠȓșȪțȜȏȩțȖȚȍȗȠȓȏȖșȘȡȖȕȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȗȞȜȕȓȠȘȖ ȓȟșȖȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞțȓȖȟȝȜșȪȕȡȓȠȟȭ
ǬȓȝȩȠȍȗȠȓȟȪȏȟȘȞȩȠȪȖșȖȜȠȞȓȚȜțȠȖȞȜȏȍȠȪȍȝȝȍȞȍȠǠȟȘȞȩȠȖȓȍȝȝȍȞȍȠȍȝȞȜȏȜȒȖȠȟȭȠȜșȪȘȜȟȝȜȚȜȧȪȬȟȝȓȤȖȍșȪțȩȣȖțȟȠȞȡȚȓțȠȜȏǮȜȏȞȓȔȒȓțțȩȗȦțȡȞȝȖȠȍțȖȭȒȜșȔȓțȕȍȚȓțȭȠȪȟȭțȍȒȞȡȐȜȗ ȖȒȓțȠȖȥțȩȗȝȜȟȠȍȏșȓțțȜȚȡȏȚȓȟȠȓȟȍȝȝȍȞȍȠȜȚǠȟȓȜȝȓȞȍȤȖȖ
ȝȜ ȕȍȚȓțȓ ȦțȡȞȍ ȝȖȠȍțȖȭ ȜȠțȜȟȭȠȟȭ Ș ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȖ ȘȏȍșȖȢȖȤȖȞȜȏȍțțȜȐȜ ȠȓȣțȖȥȓȟȘȜȐȜ ȝȓȞȟȜțȍșȍ ȖșȖ ȟȝȓȤȖȍșȖȟȠȜȏ "SUTBOB
4Q"
ǬȓȟȠȓȞȖșȖȕȡȗȠȓȏȍȝȝȍȞȍȠȓȝȞȓȒȚȓȠȩ țȓȝȞȓȒțȍȕțȍȥȓțțȩȓȒșȭȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖȐȜȞȭȥȖȚȟȝȜȟȜȎȜȚǲȎȓȒȖȠȓȟȪ ȥȠȜȏȜșȪȠȍȔȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȍ ȟȚȠȍȎșȖȥȘȡȝȜȒȍȝȝȍȞȍȠȜȚ ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȓȠțȍȝȞȭȔȓțȖȬȏǠȍȦȓȗȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȗȟȓȠȖ
ǠȟȠȍȏȪȠȓȏȖșȘȡȍȝȝȍȞȍȠȍȏșȓȐȘȜȒȜȟȠȡȝțȡȬȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȡȬȞȜȕȓȠȘȡ
ǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭȏȘșȬȥȍȠȪȍȝȝȍȞȍȠ ȓȟșȖȜȠȟȡȠȟȠȏȡȓȠȟȝȓȤȖȍșȪțȍȭȘȜȞȕȖțȍȒșȭȝȞȖțȍȒșȓȔțȜȟȠȓȗ
- Запрещается использовать аппарат, если в нагревательном бачке отсутствует вода.
ǮȞȖȏȩȝȜșțȓțȖȖȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖțȓȕȍȝȜșțȭȗȠȓȎȍȥȜȘțȖȘȍȘȖȚȖȒȞȡȐȖȚȖȔȖȒȘȜȟȠȭȚȖ ȘȞȜȚȓȝȖȠȪȓȏȜȗȏȜȒȩ
"SUTBOB4Q"țȓțȓȟȓȠȜȠȏȓȠȟȠȏȓțțȜȟȠȪȕȍȡȧȓȞȎȖȚȡȧȓȟȠȏȡȖșȖșȬȒȭȚȏȟșȡȥȍȓȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭȏȡȟȠȞȜȗȟȠȏȓȖȕȒȓșȖȗȘȜȚȝȜțȓțȠȜȏ 
țȓȝȞȓȒțȍȕțȍȥȓțțȩȣȒșȭȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭȏȚȖȘȞȜȏȜșțȜȏȜȗȝȓȥȖȖșȖȒșȭȐȜȞȭȥȓȗȟȠȓȞȖșȖȕȍȤȖȖ ȖșȖȝȞȖȝȜȒȟȜȓȒȖțȓțȖȖȍȝȝȍȞȍȠȍȘ
ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȗȟȓȠȖȏțȍȞȡȦȓțȖȓȒȓȗȟȠȏȡȬȧȖȣțȜȞȚȖȖșȖȡȘȍȕȍțȖȗȠȍȎșȖȥȘȖȒȍțțȩȣ ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțțȜȗțȍȍȝȝȍȞȍȠȓ ȖșȖȏȒȍțțȜȚ
руководстве .
ǠȟșȡȥȍȓȟȜȚțȓțȖȗȏȟȜȒȓȞȔȍțȖȖȒȍțțȜȗȎȞȜȦȬȞȩ ȟȏȭȔȖȠȓȟȪȟȝȞȜȒȍȏȤȜȚȖșȖțȓȝȜȟȞȓȒȟȠȏȓțțȜȟȘȜȚȝȍțȖȓȗ"SUTBOB4Q"
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ǞȝȝȍȞȍȠȜȠȏȓȥȍȓȠȜȟțȜȏțȩȚȠȞȓȎȜȏȍțȖȭȚǤȏȞȜȝȓȗȟȘȖȣǣȖȞȓȘȠȖȏ$&
ǠǬǧǫǞǬǧǤ
ǧțȟȠȞȡȘȤȖȭȝȜȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȬ
ǭȎȞȍȠȖȠȓȟȪȘȟȝȞȍȏȜȥțȖȘȡȟȖțȟȠȞȡȘȤȖȭȚȖȝȜȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȬ
ǧȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȠȜșȪȘȜȏțȡȠȞȖȝȜȚȓȧȓțȖȗ
ǠǬǧǫǞǬǧǤǭȥȓțȪȐȜȞȭȥȖȗȝȍȞ
ǠțȖȚȍțȖȓǡȜȞȭȥȍȭȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪ
ǬȓȏȩȎȞȍȟȩȏȍȠȪțȍȟȠȜȭȧȓȓȖȕȒȓșȖȓȏȚȓȟȠȓȟȜȎȩȥțȩȚȖȎȩȠȜȏȩȚȖȜȠȣȜȒȍȚȖ ȍȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȟȭȘȜțȠȓȗțȓȞȍȚȖȒșȭȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȏȍțțȜȐȜȟȎȜȞȍȜȠȣȜȒȜȏȏȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȖȖȟȒȓȗȟȠȏȡȬȧȖȚȖȕȍȘȜțȜȒȍȠȓșȪȟȠȏȍȚȖ

14

ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА
ǮȓȞȓȒ ȞȍȕȚȓȧȓțȖȓȚ ȏțȡȠȞȖ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȍ  ȝȞȓȒȚȓȠȩ  ȝȜȒșȓȔȍȧȖȓ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ  ȒȜșȔțȩ ȏȟȓȐȒȍ ȠȧȍȠȓșȪțȜ ȚȩȠȪȟȭ Ȗ
ополаскиваться.
ǣȓȕȖțȢȓȘȤȖȭǰǭǰǭǩ
ǯȓȘȜȚȓțȒȡȓȠȟȭȚȜțȠȖȞȜȏȍȠȪȟȜȟȘȖțȍȘȜșȪȤȍȝȓȞȓȒȖȣȝȜȕȖȤȖȜțȖȞȜȏȍțȖȓȚȏȘȜȞȕȖțȡ C ȏȤȓșȭȣȟțȖȔȓțȖȭȞȖȟȘȍȕȍȐȞȭȕнения после дезинфекции.
ǮȜȕȖȤȖȜțȖȞȜȏȍȠȪȟȠȍȘȍțȥȖȘȖțȍȒȟȜȟȘȍȚȖ ȚȜțȠȖȞȜȏȍțțȩȚȖțȍȘȜșȪȤȍȣ ȏȟșȓȐȘȍțȍȘșȜțȓțțȜȚȝȜșȜȔȓțȖȖ ȠȍȘȖȚȜȎȞȍȕȜȚ ȥȠȜȎȩȝȍȞȚȜȐȏȜȗȠȖȏȟȠȍȘȍțȥȖȘ
ǣȓȕȖțȢȓȘȤȖȭǟǲǱǺǪǭǶǤǩ
ǠȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ'6--4*;&ǯȍȕȚȓȟȠȖȠȓȚȍȘȟȎȡȠȩșȜȥȓȘ
ȚșȡțȤȖȗȏȟȓȣșȖțȖȗ$IJDDPȏȜȏțȡȠȞȪȤȓțȠȞȍșȪțȜȐȜȘȜȞȝȡȟȍ D ȏȏȓȞȠȖȘȍșȪțȜȓȝȜșȜȔȓțȖȓ ȟȐȜȞșȩȦȘȜȚ ȜȎȞȍȧȓțțȩȚȏțȖȕ ȖȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȓȍȘȟȓȟȟȡȍȞȩ ȞȍȟȝȜșȜȔȓțțȩȓȏ
ȘȜȞȕȖțȓ C 
 Ǡ ȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ $0.1"$5 ǯȍȕȚȓȟȠȖȠȓ ȚȍȘȟ  ȎȡȠȩșȜȥȘȖ
 Țș ȡțȤȖȗ ȏ ȐȜȞȖȕȜțȠȍșȪțȜȓ ȝȜșȜȔȓțȖȓ  ȟȜȎșȬȒȍȭ
ȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȪ  ȥȠȜȎȩ țȓ ȕȍȘȞȩȏȍȠȪ ȍȘȟȓȟȟȡȍȞȍȚȖ ȜȠȏȓȞȟȠȖȓ
ȎȡȠȩșȜȥȘȖ  ȠȍȘȖȚ ȜȎȞȍȕȜȚ  ȥȠȜȎȩ ȟȜȒȓȗȟȠȏȜȏȍȠȪ ȝȞȜȣȜȔȒȓțȖȬȝȍȞȍ
ǠǬǧǫǞǬǧǤȝȞȜȏȓȞȪȠȓ ȥȠȜȍȘȟȓȟȟȡȍȞȩȏȘȜȞȕȖțȓ C 
țȓȚȓȦȍȬȠȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȚȡȕȍȘȞȩȠȖȬȘȞȩȦȘȖ B 
Для первого использования рекомендуется осуществляться цикл стерилизации, не размещая какие-либо
ȝȞȓȒȚȓȠȩȏțȡȠȞȖȍȝȝȍȞȍȠȍ
ǠȜ ȏȞȓȚȭ ȝȓȞȏȩȣ ȤȖȘșȜȏ ȞȍȎȜȠȩ Ȗȕ ȍȝȝȍȞȍȠȍ ȚȜȔȓȠ ȒȜțȜȟȖȠȪȟȭ șȓȐȘȖȗ ȕȍȝȍȣ  ȘȜȠȜȞȩȗ țȓ ȡȘȍȕȩȏȍȓȠ țȍ țȓȝȜșȍȒȘȖ  ȍ
ȭȏșȭȓȠȟȭțȜȞȚȍșȪțȩȚȭȏșȓțȖȓȚ
ǠǬǧǫǞǬǧǤ ǮȞȖ ȝȓȞȏȜȚ ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȖ  ȏȘșȬȥȍȭ
ȐșȍȏțȩȗȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪ0/0'' I ȍȝȝȍȞȍȠȚȜȔȓȠțȍȥȍȠȪțȓȕȍȚȓȒșȖȠȓșȪțȜțȍȐȞȓȏȍȠȪȟȭ țȓțȍȔȖȚȍȭȘțȜȝȘȡȕȍȝȡȟȘȍȤȖȘșȍ H ȟȝȓȞȓȒțȓȗȟȠȜȞȜțȩǼȠȜȟȥȖȠȍȓȠȟȭțȜȞȚȍșȪțȩȚȭȏșȓțȖȓȚ
  ǯȍȟȝȜșȍȐȍȗȠȓ ȍȝȝȍȞȍȠ ȏ țȓȒȜȟȠȡȝțȩȣ Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ ȚȓȟȠȍȣ 
ȠȜșȪȘȜțȍȞȜȏțȩȣȖȡȟȠȜȗȥȖȏȩȣȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȭȣ ȟȠȜȗȘȖȣȘȠȓȝșȡȖȖșȖȏșȍȐȓ ȞȭȒȜȚȟȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȗȞȜȕȓȠȘȜȗ
 ǰțȖȚȖȠȓȘȞȩȦȘȡ B ȘȜȞȕȖțȡ C ȖȤȓțȠȞȍșȪțȩȗȘȜȞȝȡȟ D 
ȞȖȟ 
  ǦȍșȓȗȠȓ ȏȜȒȡ ȏ țȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȡȬ ȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪȎȍȥȜȘ F  ȒȜ
ȒȜȟȠȖȔȓțȖȭȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȗțȍȟȓȥȘȖȡȞȜȏțȭ ȞȖȟ 
rǧȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ'6--4*;&Țș
rǧȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ$0.1"$5Țș
ǮǯǧǫǤǶǞǬǧǤǧȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓȒȖȟȠȖșșȖȞȜȏȍțțȜȗȏȜȒȩȕțȍȥȖȠȓșȪțȜ ȟțȖȔȍȓȠ ȜȎȞȍȕȜȏȍțȖȓ țȍȘȖȝȖ țȍ țȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗ
ȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖ
 ǮȞȜȖȕȏȓȒȖȠȓȟȎȜȞȘȡȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȍȏȔȓșȍȓȚȜȗȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ ȒșȭȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȗȟȎȜȞȘȖȟȚȞȍȕȒȓșiСборка конфигураций стерилизатораw 
  ǯȍȟȝȜșȜȔȖȠȓ ȝȞȓȒȚȓȠȩ  ȝȜȒșȓȔȍȧȖȓ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȤȖȖ  ȏțȡȠȞȖ ȟȚȝȓȞȏȩȗȝȍȞȍȐȞȍȢȒȍțțȜȐȜȞȍȕȒȓșȍ 
 ǠȟȠȍȏȪȠȓȏȖșȘȡȦțȡȞȍȝȖȠȍțȖȭ G ȏȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȡȬȞȜȕȓȠȘȡ
 ǮȓȞȓȏȓȒȖȠȓȐșȍȏțȩȗȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪ0/0'' I ȏȝȜșȜȔȓțȖȓ
I 0/ ȕȍȠȓȚțȍȔȚȖȠȓȘțȜȝȘȡȕȍȝȡȟȘȍȤȖȘșȍ H ȒșȭȏȘșȬȥȓțȖȭ
ȍȝȝȍȞȍȠȍǦȍȐȜȞȓȏȦȖȗȟȭȖțȒȖȘȍȠȜȞ H ȡȘȍȕȩȏȍȓȠțȍțȍȥȍȏȦȖȗȟȭțȍȐȞȓȏȍȝȝȍȞȍȠȍ
ǮǯǧǫǤǶǞǬǧǤǰȠȓȞȖșȖȕȡȓȠȏȟȓȐȜșȖȦȪȕȍȚȖțȡȠȎȓȕȡȥȓȠȍ
времени нагрева.
  ǮȜ ȜȘȜțȥȍțȖȖ ȤȖȘșȍ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ ȍȝȝȍȞȍȠ ȏȩȘșȬȥȖȠȟȭ
ȍȏȠȜȚȍȠȖȥȓȟȘȖ ǠȩȘșȬȥȖȠȓ ȍȝȝȍȞȍȠ  ȝȓȞȓȏȜȒȭ Ȑșȍȏțȩȗ ȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪ0/0'' I ȏȝȜșȜȔȓțȖȓ 0'' ȖȏȩțȖȚȍȭȏȖșȘȡ
ȦțȡȞȍȝȖȠȍțȖȭ G ȖȕȞȜȕȓȠȘȖȠȜȘȍ
 ǮȜȒȜȔȒȖȠȓțȓȟȘȜșȪȘȜȚȖțȡȠȒȜȖȕȏșȓȥȓțȖȭȒȓȕȖțȢȖȤȖȞȜȏȍțțȩȣȝȞȓȒȚȓȠȜȏ ȏȟȓȐȒȍȟȜȎșȬȒȍȭȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȪȏȜȠțȜȦȓțȖȖ ȏȩȣȜȒȍ ȐȜȞȭȥȓȐȜ ȝȍȞȍ Ȗ ȘȍȝȓșȪ ȐȜȞȭȥȓȗ ȏȜȒȩ  ȘȜȠȜȞȩȓ
ȚȜȐȡȠȏȩȕȏȍȠȪȜȔȜȐȖ
ǴȜȞȜȦȜȏȩȚȜȗȠȓȞȡȘȖȝȓȞȓȒȠȓȚ ȘȍȘȘȍȟȍȠȪȟȭȝȞȜȒȓȕȖțȢȖ-
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Паровой электрический модульный стерилизатор
ǲȏȍȔȍȓȚȩȗȝȜȘȡȝȍȠȓșȪ
ȎșȍȐȜȒȍȞȖȚ Ǡȍȟ Ȗ ȝȜȕȒȞȍȏșȭȓȚ ȟȜ ȟȒȓșȍțțȩȚ ȏȩȎȜȞȜȚ ǮȍȞȜȏȜȗȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȖȗȚȜȒȡșȪțȩȗȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞ4UFSJM/BUVSBM
ȏȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțȒșȭȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖȝȞȓȒȚȓȠȜȏ ȕȍțȖȚȍȭțȓȚțȜȐȜ ȚȓȟȠȍ țȍ Șȡȣțȓ  ȎșȍȐȜȒȍȞȭ  ȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȭȚ '6-- 4*;& 
$0.1"$5
ǣȓȕȖțȢȖȤȖȞȡȓȠȥȖȟȠȩȚțȍȠȡȞȍșȪțȩȚȝȍȞȜȚ ȎȓȕȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭȣȖȚȖȥȓȟȘȖȣȏȓȧȓȟȠȏȎȩȟȠȞȩȚȖțȍȒȓȔțȩȚȟȝȜȟȜȎȜȚ ȝȞȖ
ȚȍȘȟȖȚȍșȪțȜȚȡȒȜȎȟȠȏȓȝȞȖȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȖȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ
ȟȜȏȚȓȟȠȖȚȩȟȜȏȟȓȚȖȎȡȠȩșȜȥȘȍȚȖȖȟȤȓȔȖȏȍȠȓșȭȚȖȚȜșȜȘȍ
ȥȍȟȠȖ ȝȞȓȒțȍȕțȍȥȓțțȩȓȒșȭȐȜȞȭȥȓȗȟȠȓȞȖșȖȕȍȤȖȖ ȝȞȜȖȕȏȜȒȟȠȏȍ$IJDDPȖȟȎȜșȪȦȓȗȥȍȟȠȪȬȎȡȠȩșȜȥȓȘȖȟȤȓȔȖȏȍȠȓșȓȗ ȚȜșȜȘȍ ȒȞȡȐȖȣ ȖȚȓȬȧȖȣȟȭ ȏ ȝȞȜȒȍȔȓ ȚȍȞȜȘ ǮȞȜȟȠȜȗ
ȏ ȝȞȖȚȓțȓțȖȖ  ȚȜȔȓȠ ȏȚȓȧȍȠȪ ȚȍȘȟ  ȎȡȠȩșȜȥȓȘ  Țș
ȡțȤȖȗȏȟȓȣșȖțȖȗ$IJDDPȟȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚȖȍȘȟȓȟȟȡȍȞȍȚȖ
ȘȜșȪȤȍ ȟȜȟȘȖȖȟȠȍȘȍțȥȖȘȖ ȏȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ'6--4*;& ȚȍȘȟ
ȎȡȠȩșȜȥȘȖȚșȡțȤȖȗȟȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚȖȍȘȟȓȟȟȡȍȞȍȚȖȒșȭȏȓȞȟȖȖ$0.1"$5
ǶȖȟșȜȎȡȠȩșȜȥȓȘȒȞȡȐȖȣȚȍȞȜȘ țȓȝȞȜȖȕȏȜȒȟȠȏȍ$IJDDP ȘȜȠȜȞȩȓȚȜȔțȜȞȍȕȚȓȟȠȖȠȪȏȍȝȝȍȞȍȠ ȚȜȔȓȠȎȩȠȪȚȓțȪȦȓȡȘȍзанного в настоящем руководстве.
ǮȓȞȓȒ ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓȚ ȏțȖȚȍȠȓșȪțȜ ȝȞȜȥȠȖȠȓ țȍȟȠȜȭȧȡȬ
ȖțȟȠȞȡȘȤȖȬ Ȗ ȚȓȞȩ ȝȞȓȒȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȖ Ȗ ȟȜȣȞȍțȖȠȓ ȓȮ Ȓșȭ
ȝȜȟșȓȒȡȬȧȖȣȘȜțȟȡșȪȠȍȤȖȗ
ОПИСАНИЕ ȞȖȟ
B ǩȞȩȦȘȍ
C ǩȜȞȕȖțȍ
D ǵȓțȠȞȍșȪțȩȗȘȜȞȝȡȟ
E ǭȟțȜȏȍțȖȓȍȝȝȍȞȍȠȍ
F ǬȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȍȭȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪȎȍȥȜȘ
G ǷțȡȞȝȖȠȍțȖȭȟȏȖșȘȜȗ
H ǩțȜȝȘȍȕȍȝȡȟȘȍȤȖȘșȍ
H ȟȖȐțȍșȪțȩȗȖțȒȖȘȍȠȜȞȢȡțȘȤȖȜțȖȞȜȏȍțȖȭȡȟȠȞȜȗȟȠȏȍ
I ǡșȍȏțȩȗȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪ0/0''
ǠǬǧǫǞǬǧǤ ǩțȜȝȘȍ ȕȍȝȡȟȘȍ ȤȖȘșȍ țȓ ȏȩȝȜșțȭȓȠ
ȢȡțȘȤȖȗ ȏȩȘșȬȥȓțȖȭ ǠȩȘșȬȥȍȗȠȓ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞ Ȗ
ȖșȖȝȞȓȞȩȏȍȗȠȓȤȖȘșȟȠȓȞȖșȖȕȍȤȖȖȟȝȜȚȜȧȪȬȐșȍȏțȜȐȜȏȩȘșȬȥȍȠȓșȭ0/0'' I 
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СБОРКА КОНФИГУРАЦИЙ СТЕРИЛИЗАТОРА
ǮȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțȩ Ȓȏȓ ȞȍȕșȖȥțȩȓ ȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȍ'6--4*;&Ȗ$0.1"$5
 '6--4*;& ȞȖȟ
ǣșȭȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖȚȍȘȟȎȡȠȩșȜȥȓȘȚșȡțȤȖȗȏȟȓȣșȖțȖȗ$IJDDPȟȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚȖȍȘȟȓȟȟȡȍȞȍȚȖ
ǰȎȜȞȘȍ ȝȞȜȖȕȏȜȒȖȠȟȭ ȝȡȠȓȚ ȞȍȕȚȓȧȓțȖȭ ȏ ȝȜȟșȓȒȜȏȍȠȓșȪțȜȟȠȖ țȍ ȜȟțȜȏȍțȖȓ ȍȝȝȍȞȍȠȍ E  ȤȓțȠȞȍșȪțȜȐȜ ȘȜȞȝȡȟȍ D 
ȘȜȞȕȖțȩ C ȖȘȞȩȦȘȖ B 
 $0.1"$5 ȞȖȟ
ǣșȭ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ ȚȍȘȟ   ȎȡȠȩșȜȥȓȘ  Țș ȡțȤȖȗ ȏȟȓȣ
șȖțȖȗ$IJDDPȟȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚȖȍȘȟȓȟȟȡȍȞȍȚȖȖșȖȒȞȡȐȖȣ
ȚȓșȘȖȣȝȞȓȒȚȓȠȜȏ țȍȝȞȖȚȓȞȟȜȟȜȘ
ǰȎȜȞȘȍ ȝȞȜȖȕȏȜȒȖȠȟȭ ȝȡȠȓȚ ȞȍȕȚȓȧȓțȖȭ ȏ ȝȜȟșȓȒȜȏȍȠȓșȪțȜȟȠȖțȍȜȟțȜȏȍțȖȓȍȝȝȍȞȍȠȍ E ȘȜȞȕȖțȩ C ȖȘȞȩȦȘȖ B 
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УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
ǮȞȖ ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȖ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȍ țȜȞȚȍșȪțȩȚ ȭȏșȓțȖȓȚ
ȭȏșȭȓȠȟȭȜȎȞȍȕȜȏȍțȖȓțȍȘȖȝȖțȍțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȓ F  ȏ ȕȍȏȖȟȖȚȜȟȠȖ ȜȠ ȔȓȟȠȘȜȟȠȖ ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțțȜȗ
ȏȜȒȩǶȞȓȕȚȓȞțȩȓȜȠșȜȔȓțȖȭȚȜȐȡȠȜȠȞȖȤȍȠȓșȪțȜȟȘȍȕȍȠȪȟȭ
țȍȫȘȟȝșȡȍȠȍȤȖȜțțȩȣȣȍȞȍȘȠȓȞȖȟȠȖȘȍȣȍȝȝȍȞȍȠȍȖȟȜȏȞȓȚȓțȓȚȝȞȖȏȓȟȠȖȘȓȐȜȝȜȏȞȓȔȒȓțȖȬ
ǮȜȫȠȜȚȡ ȞȓȘȜȚȓțȒȡȓȠȟȭ ȡȒȍșȭȠȪ țȍȘȖȝȪ  ȝȜ ȚȓțȪȦȓȗ ȚȓȞȓ 
ȜȒȖțȞȍȕȏțȓȒȓșȬ ȖșȖȘȍȔȒȩȗȞȍȕȝȞȖȏȩȭȏșȓțȖȖȜȠșȜȔȓțȖȗțȍȘȖȝȖțȍțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȓ F 

ȤȖȞȜȏȍțțȩȣȝȞȓȒȚȓȠȜȏ
  ǮȓȞȓȒ ȏȩȝȜșțȓțȖȓȚ țȜȏȜȐȜ ȤȖȘșȍ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ  ȏȟȓȐȒȍ
ȝȜȒȜȔȒȖȠȓȝȜșțȜȐȜȜȣșȍȔȒȓțȖȭȍȝȝȍȞȍȠȍ
Ǡ ȜȎȓȖȣ ȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȭ '6-- 4*;& Ȗ $0.1"$5 ȏȞȓȚȭ ȤȖȘșȍ
ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ ȚȜȔȓȠ ȎȩȠȪ ȞȍȕțȩȚ  ȏ ȕȍȏȖȟȖȚȜȟȠȖ ȜȠ ȥȖȟșȍ 
ȞȍȕȚȓȞȍ Ȗ ȠȖȝȍ ȎȡȠȩșȜȥȘȖ  ȍȘȟȓȟȟȡȍȞȜȏ Ȗ ȘȜșȖȥȓȟȠȏȍ ȏȜȒȩ 
ȕȍșȖȠȜȗȏțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȡȬȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪȎȍȥȜȘ F 
ǮǯǧǫǤǶǞǬǧǤ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȭ ȏțȡȠȞȖ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȍ ȝȜȒȒȓȞȔȖȏȍȓȠȟȭȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșȪțȜȥȍȟȜȏ ȓȟșȖȘȞȩȦȘȍ B țȓȟțȖȚȍȓȠȟȭǤȟșȖȟțȭȠȪȘȞȩȦȘȡ B ȏȜȏȞȓȚȭȞȍȎȜȠȩȍȝȝȍȞȍȠȍȖșȖ
ȟȞȍȕȡȝȜȜȘȜțȥȍțȖȖȓȮ ȣȞȍțȓțȖȓȎȡȠȩșȜȥȓȘȖȍȘȟȓȟȟȡȍȞȜȏȏ
продезинфицированном виде не гарантируется.

 ǦȍșȓȗȠȓ ȏ țȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȡȬ ȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪȎȍȥȜȘ F   Țș
ȞȍȟȠȏȜȞȍȎȓșȜȐȜȡȘȟȡȟȍȖȏȜȒȩȏȞȍȏțȜȚȟȜȜȠțȜȦȓțȖȖ
 ǭȟȠȍȏȪȠȓ Ȓșȭ ȏȜȕȒȓȗȟȠȏȖȭ ȝȜȘȍ țȍȘȖȝȪ țȓ ȖȟȥȓȕțȓȠ ȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșȪțȜ țȍ țȜȥȪ  ǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭ ȏȘșȬȥȍȠȪ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞ 
ȓȟșȖȏȎȍȥȜȘȕȍșȖȠȏȜȒțȩȗȡȘȟȡȟțȩȗȞȍȟȠȏȜȞ
ǰșȓȗȠȓȏȜȒȡȖȕțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȍ F 
ǲȒȍșȖȠȓȏȜȕȚȜȔțȩȓȜȟȠȍȠȘȖȚȭȐȘȜȗȠȞȭȝȘȜȗȖȏȩȚȜȗȠȓțȓȟȘȜșȪȘȜȞȍȕ ȕȍșȖȏȍȭȏȜȏțȡȠȞȪțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖ
ȎȍȥȘȍ F ȚșȝȖȠȪȓȏȜȗȏȜȒȩ ȝȜȟșȓȥȓȐȜȟșȓȗȠȓǦȍȠȓȚȠȧȍȠȓșȪțȜ ȝȞȜȠȞȖȠȓ ȟȡȣȜȗ Ȗ ȚȭȐȘȜȗ ȠȞȭȝȘȜȗ ȝȓȞȓȒ ȝȜȏȠȜȞțȩȚ
использованием устройства.
ǠǬǧǫǞǬǧǤțȖȘȜȐȒȍțȓȞȍȕȚȓȧȍȗȠȓȍȝȝȍȞȍȠȏȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȭȣ'6--4*;&Ȗ$0.1"$5ȝȜȒȝȞȜȠȜȥțȜȗȏȜȒȜȗ

УХОД И ОЧИСТКА
ǭȣșȍȒȖȠȓȍȝȝȍȞȍȠȝȓȞȓȒȏȩȝȜșțȓțȖȓȚȘȍȘȖȣșȖȎȜȜȝȓȞȍций.
ǰșȓȗȠȓȜȟȠȍȏȦȡȬȟȭȥȍȟȠȪȏȜȒȩ ȞȖȟ ȟȜȎșȬȒȍȭȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȪȏȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȭȣ'6--4*;&Ȗ$0.1"$5 ȥȠȜȎȩțȓȕȍȚȜȥȖȠȪȏȖșȘȡȖȖșȖȦțȡȞȝȖȠȍțȖȭ G 
 ǮȞȜȠȞȖȠȓ ȚȭȐȘȜȗ ȠȞȭȝȘȜȗ țȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȡȬ ȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪ
ȎȍȥȜȘ F ȤȓțȠȞȍșȪțȩȗȘȜȞȝȡȟ D ȘȜȞȕȖțȡ C ȖȘȞȩȦȘȡ B 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Проблема

ǰȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞțȓȕȍȏȓȞȦȍȓȠȤȖȘșțȍșȖȥȖȓȦȡȚȍ

ǰȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞțȓȏȘșȬȥȍȓȠȟȭ

ǬȍȎȡȠȩșȜȥȘȓȖȚȓȬȠȟȭȝȭȠțȍȏȘȜțȤȓ
цикла стерилизации

ǟȜșȪȦȍȭȒșȖȠȓșȪțȜȟȠȪȤȖȘșȍȝȜȟȞȍȏțȓțȖȬȟȡȘȍȕȍțȖȭȚȖțȍȡȝȍȘȜȏȘȓȖșȖȏ
руководстве.

Возможная причина

Решение

ǶȞȓȕȚȓȞțȩȓȜȠșȜȔȓțȖȭțȍȘȖȝȖțȍțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȓ F 

ǭȥȖȟȠȖȠȓțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȡȬȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪ
ȎȍȥȜȘ F ȡȒȍșȭȭțȍȘȖȝȪȝȞȖȝȜȚȜȧȖ
белого уксуса (см.раздел “Удаление
накипиw 

ǭȠȟȡȠȟȠȏȡȓȠțȍȝȞȭȔȓțȖȓȏȟȓȠȖ

ǮȞȜȏȓȞȪȠȓțȍșȖȥȖȓțȍȝȞȭȔȓțȖȭȏȞȜзетке тока.

ǠȖșȘȍțȓȏȟȠȍȏșȓțȍȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚ
образом.

ǮȞȜȏȓȞȪȠȓȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȡȬȡȟȠȍțȜȏȘȡ
и состояние вилки.

ǡșȍȏțȩȗȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪ0/0'' I țȍȣȜȒȖȠȟȭȏȝȜșȜȔȓțȖȖ0 0'' 

ǮȓȞȓȏȓȒȖȠȓȐșȍȏțȩȗȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪ0/
0'' I ȏȝȜșȜȔȓțȖȓI 0/ 

ǶȞȓȕȚȓȞțȩȓȜȠșȜȔȓțȖȭțȍȘȖȝȖțȍțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȓ F 

ǭȥȖȟȠȖȠȓțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȡȬȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪ
ȎȍȥȜȘ F ȡȒȍșȭȭțȍȘȖȝȪȝȞȖȝȜȚȜȧȖ
белого уксуса (см.раздел “Удаление
накипиw 

ǶȞȓȕȚȓȞțȩȓȜȠșȜȔȓțȖȭțȍȘȖȝȖțȍțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȓ F 

ǭȥȖȟȠȖȠȓțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȡȬȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪ
ȎȍȥȜȘ F ȡȒȍșȭȭțȍȘȖȝȪȝȞȖȝȜȚȜȧȖ
уксуса (см.раздел “Удаление накипиw 

ǰșȖȦȘȜȚȚțȜȐȜȏȜȒȩȏțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗ
ȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȓ F 

ǠșȓȗȠȓȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȓȘȜșȖȥȓȟȠȏȜ
ȏȜȒȩȏȜȏțȡȠȞȪțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȍ F ȖȏțȜȏȪȕȍȝȡȟȠȖȠȓȤȖȘș
дезинфекции (см.раздел “подготовка и
использование аппарата” 

ǠǞǥǬǭǤǮǯǧǫǤǶǞǬǧǤȏȟșȡȥȍȓ ȓȟșȖȜȝȖȟȍțțȩȓȏȩȦȓȞȓȦȓțȖȭțȓȡȟȠȞȍțȭȬȠȏȜȕțȖȘȦȡȬȝȞȜȎșȓȚȡȞȍȎȜȠȩ ȜȎȞȍȠȖȠȓȟȪȘȟȓȞȏȖȟȡ
ȝȜȠȞȓȎȖȠȓșȓȗ"SUTBOB4Q"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ǞȞȠȖȘȡș
ǫȜȒȓșȪ
ǮȖȠȍțȖȓǠ_ǡȤ
ǫȜȧțȜȟȠȪǠȠ
ǰȒȓșȍțȜȏǩȖȠȍȓ
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Данное изделие соответствует директиве 2012/19/ЕU.
ǮȞȖȏȓȒȓțțȩȗ țȍ ȝȞȖȎȜȞȓ ȟȖȚȏȜș ȝȓȞȓȥȓȞȘțȡȠȜȗ ȘȜȞȕȖțȩ
ȜȎȜȕțȍȥȍȓȠ ȥȠȜȏȘȜțȤȓȟȞȜȘȍȟșȡȔȎȩȫȠȜȖȕȒȓșȖȓ ȘȜȠȜȞȜȓ
ȟșȓȒȡȓȠȟȒȍȏȍȠȪȏȡȠȖșȪȜȠȒȓșȪțȜȜȠȒȜȚȍȦțȖȣȜȠȣȜȒȜȏ țȓȜȎȣȜȒȖȚȜ ȟȒȍȠȪ ȏ ȝȡțȘȠ ȟȎȜȞȍ ȏȠȜȞȟȩȞȪȭ Ȓșȭ ȝȓȞȓȞȍȎȜȠȘȖ
ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȗ Ȗ ȫșȓȘȠȞȜțțȜȗ ȍȝȝȍȞȍȠȡȞȩ  ȖșȖ ȟȒȍȠȪ ȝȞȜȒȍȏȤȡȝȞȖȝȜȘȡȝȘȓțȜȏȜȗȫȘȏȖȏȍșȓțȠțȜȗȍȝȝȍȞȍȠȡȞȩǮȜșȪȕȜȏȍȠȓșȪțȓȟȮȠȜȠȏȓȠȟȠȏȓțțȜȟȠȪȕȍȟȒȍȥȡȝȞȖȎȜȞȍȏȘȜțȤȓȓȐȜ
ȟȞȜȘȍ ȟșȡȔȎȩ ȏ ȟȝȓȤȖȍșȪțȩȓ ȜȞȐȍțȖȕȍȤȖȖ ȟȎȜȞȍ ǬȍȒșȓȔȍȧȖȗȟȎȜȞȏȠȜȞȟȩȞȪȭȟȝȜȟșȓȒȡȬȧȓȗȟȒȍȥȓȗȟȠȍȞȜȐȜȝȞȖȎȜȞȍțȍȝȜȏȠȜȞțȜȓȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓ ȝȓȞȓȞȍȎȜȠȘȡȖȡȠȖșȖȕȍȤȖȬ
ȎȓȕțȍțȓȟȓțȖȭȡȧȓȞȎȍȜȘȞȡȔȍȬȧȓȗȟȞȓȒȓȝȜȚȜȐȍȓȠȟțȖȕȖȠȪ
ȜȠȞȖȤȍȠȓșȪțȜȓ ȏȜȕȒȓȗȟȠȏȖȓ țȍ țȓȮ Ȗ țȍ ȕȒȜȞȜȏȪȓ șȬȒȓȗ  ȍ
ȠȍȘȔȓȟȝȜȟȜȎȟȠȏȡȓȠȝȜȏȠȜȞțȜȚȡȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȬȚȍȠȓȞȖȍșȜȏ 
ȖȕȘȜȠȜȞȩȣȟȜȟȠȜȖȠȖȕȒȓșȖȓǟȜșȓȓȝȜȒȞȜȎțȩȓȟȏȓȒȓțȖȭȜȎ
ȖȚȓȬȧȖȣȟȭ ȟȝȜȟȜȎȍȣ ȟȎȜȞȍ Ǡȩ ȚȜȔȓȠȓ ȝȜșȡȥȖȠȪ ȜȎȞȍȠȖȏȦȖȟȪȏȚȓȟȠțȡȬȟșȡȔȎȡȏȩȏȜȕȍȜȠȣȜȒȜȏȖșȖȔȓȏȚȍȐȍȕȖțȐȒȓ
ǠȩȘȡȝȖșȖȖȕȒȓșȖȓ
ǣșȭȐȍȞȍțȠȖȖȏȜȠțȜȦȓțȖȖȒȓȢȓȘȠȜȏȖȕȒȓșȖȭ ȟȚȜȠȞȖȠȓȟȝȓȤȖȢȖȘȍȤȖȖțȍȤȖȜțȍșȪțȩȣțȜȞȚȍȠȖȏȜȏ ȝȞȖȚȓțȭȓȚȩȓȏȟȠȞȍțȓ ȝȞȖȜȎȞȓȠȓțȖȭ  ȐȒȓ ȜțȖ ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțȩ ǡȍȞȍțȠȖȭ țȓ ȞȍȟȝȞȜȟȠȞȍțȭȓȠȟȭțȍȖȕțȍȦȖȏȍȓȚȩȓȘȜȚȝȜțȓțȠȩ
"SUTBOB4Q"ȟȜȣȞȍțȭȓȠȕȍȟȜȎȜȗȝȞȍȏȜȏșȬȎȜȗȚȜȚȓțȠȖȎȓȕ
ȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȓțȖȭ ȖȕȚȓțȖȠȪ ȠȓȘȟȠ țȍȟȠȜȭȧȓȗ ȖțȟȠȞȡȘȤȖȖ ȝȜ
эксплуатации.
ǩȍȠȓȐȜȞȖȥȓȟȘȖȕȍȝȞȓȧȓțȜȏȜȟȝȞȜȖȕȏȓȒȓțȖȓ ȞȍȟȝȞȜȟȠȞȍțȓțȖȓ ȝȓȞȓȝȓȥȍȠȩȏȍțȖȓ ȍȠȍȘȔȓȝȓȞȓȏȜȒ ȏȠȜȚȥȖȟșȓȥȍȟȠȖȥțȩȗ  țȍ ȒȞȡȐȜȗ ȭȕȩȘ țȍȟȠȜȭȧȓȗ ȖțȟȠȞȡȘȤȖȖ  Ȏȓȕ ȝȞȓȒȏȍȞȖȠȓșȪțȜȐȜȝȖȟȪȚȓțțȜȐȜȞȍȕȞȓȦȓțȖȭȟȜȟȠȜȞȜțȩ"SUTBOB4Q"
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС:
ǬȍȟȠȜȭȧȖȚ "SUTBOB 4Q" ȕȍȭȏșȭȓȠ Ȝ ȠȜȚ  ȥȠȜ Ȓȍțțȩȗ ȟȠȓȞȖлизатор Ȓșȭ ȝȍȞȜȏȜȗ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ ȚȍȞȘȖ $IJDDP ȚȜȒ
ȜȠȏȓȥȍȓȠȜȟțȜȏțȩȚȠȞȓȎȜȏȍțȖȭȚȖȒȞȡȐȖȚȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚ
ȞȍȟȝȜȞȭȔȓțȖȭȚ  ȡȟȠȍțȜȏșȓțțȩȚ ȒȖȞȓȘȠȖȏȍȚȖ $&
ȫșȓȘȠȞȜȚȍȐțȖȠțȍȭȟȜȏȚȓȟȠȖȚȜȟȠȪ Ȗ$& ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȍȭ ȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȪ  Ȗ && 3P)4  ǩȜȝȖȬ ȒȓȘșȍȞȍȤȖȖ
ǤǰȚȜȔțȜȕȍȝȞȜȟȖȠȪȡ"SUTBOB4Q"ȝȜȍȒȞȓȟȡ7JB4$BUFMMJ
o(SBOEBUF $P ǧȠȍșȖȭ
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Instructions
1MFBTFSFBEUIFTFJOTUSVDUJPOTDBSFGVMMZBOELFFQGPSGVUVSFSFGFSFODF

SAFETY WARNINGS
WARNING!
t5IJTQSPEVDUJTEFTUJOFEGPSEPNFTUJDVTFPOMZ BOENVTUCFVTFEJOBDDPSEBODF XJUI UIF VTFS JOTUSVDUJPOT QSPWJEFE %P OPU VTF GPS QVSQPTFT
PUIFSUIBOUIPTFJOEJDBUFE EJTJOGFDUJOHGFFEJOHCPUUMFT TPPUIFSTBOEBMM
CSFBTUGFFEJOHBDDFTTPSJFT "OZPUIFSVTFJTUPCFEFFNFEJNQSPQFSBOE
UIFSFGPSFEBOHFSPVT
t5IFBQQMJBODFJTJOUFOEFEGPSJOEPPSVTFPOMZEPOPUMFBWFJUFYQPTFEUP
UIFTVO SBJOBOEBOZPUIFSBUNPTQIFSJDDPOEJUJPOT
t5IJTBQQMJBODFJTOPUJOUFOEFEGPSVTFCZDIJMESFO,FFQUIFBQQMJBODFBOE
UIFQPXFSDPSEPVUPGUIFSFBDIPGDIJMESFO
t.BLFTVSFUIBUDIJMESFOEPOPUQMBZXJUIUIFBQQMJBODF
t5IFBQQMJBODFDBOCFVTFECZQFSTPOTXJUISFEVDFEQIZTJDBM TFOTPSZPSNFOUBM
DBQBCJMJUJFT PSXJUIOPQSJPSFYQFSJFODFPSLOPXMFEHF QSPWJEFEUIBUUIFZBSF
TVQFSWJTFECZBQFSTPOSFTQPOTJCMFGPSUIFJSTBGFUZPSIBWFCFFOJOTUSVDUFEPO
IPXUPTBGFMZVTFUIFBQQMJBODFBOEIBWFVOEFSTUPPEUIFSJTLTJOWPMWFE
t*ODBTFUIFBQQMJBODFJTTPMECZUIFPSJHJOBMPXOFSPSHJWFOUPUIJSEQBSUZVTFST 
JOTUSVDUJPOTGPSUIFTBGFVTFPGUIFBQQMJBODFNVTUCFQSPWJEFEUPUIFN BOE
UIFZNVTUIBWFVOEFSTUPPEUIFIB[BSETJOWPMWFE CZSFBEJOHUIFVTFSNBOVBM
BOEJOQBSUJDVMBSUIFTBGFUZXBSOJOHTDPOUBJOFEJOJU XIJDITIPVMEBMXBZTBDDPNQBOZUIFBQQMJBODF
t8BSOJOHGPSTBGFUZSFBTPOTUIFBQQMJBODFNVTUBMXBZTCFDPOOFDUFEUPBO
FMFDUSJDJUZTZTUFNXIJDIIBTFöDJFOUFBSUIJOHDPOOFDUJPOT
t0OMZQMBDFUIFBQQMJBODFPOnBU MFWFMTVSGBDFTXIJDIBSFPVUPGUIFSFBDI
PGDIJMESFO
t/FWFSQMBDFUIFBQQMJBODFEJSFDUMZPOPSOFBSIPUTVSGBDFT IPCTPSIPUQMBUFT PS
POUPEFMJDBUFTVSGBDFTPSTVSGBDFTUIBUNBZCFTFOTJUJWFUPIVNJEJUZBOEPSIFBU
t/FWFSQMBDFPCKFDUTPSDPNQPOFOUTEJSFDUMZPOUPUIFIFBUJOHQMBUF
t1BZBUUFOUJPOUPUIFQBSUTNBSLFEXJUIUIFTZNCPMXIJDIJOEJDBUFT UIBUUIFZ
NBZSFBDIIJHIUFNQFSBUVSFTEVSJOHVTF
t8IFOJOVTF UIFBQQMJBODFCFDPNFTFYUSFNFMZIPUBTJUQSPEVDFTCPJMJOH
TUFBN"MXBZTUBLFNBYJNVNDBSFOPUUPSFNPWFUIFMJEGSPNUIFBQQMJBODF
BOEPSUPLFFQUIFBSNTBOEGBDFXFMMBXBZGSPNUIFTUFBNPVUMFUPOUIF
MJEBTUIFTUFBNSFMFBTFEDPVMEDBVTFCVSOT
t"GUFSDPNQMFUJOHUIFTUFSJMJTJOHDZDMF UIFXBUFSDPOUBJOFEJOUIFBQQMJ18

BODFBOEUIFVQQFSTVSGBDFNBZCFWFSZIPU"MXBZTUBLFHSFBUDBSFUP
QSFWFOUBMMSJTLTPGCVSOT
t8BSOJOHXBJUGPSBUMFBTUBGFXNJOVUFTBUUIFFOEPGFBDITUFSJMJTJOHDZDMFCFGPSFSFNPWJOHUIFMJEBOEBMXBZTEPUIJTDBSFGVMMZUPQSFWFOUCPJMJOH
TUFBNPSESPQTPGFYUSFNFMZIPUXBUFSGSPNFYJUJOHUIFBQQMJBODFBOEDBVTing burns.
t%POPUPCTUSVDUUIFTUFBNPVUMFUMPDBUFEPOUIFVQQFSQBSUPGUIFMJE
t/FWFSJNNFSTFPSXFUUIFQMVH BQQMJBODFPSQPXFSDBCMFXJUIXBUFSPS
PUIFSMJRVJET
t%POPUQVMMPOUIFQPXFSDBCMFPSUIFBQQMJBODFUPVOQMVHUIFBQQMJBODF
GSPNUIFNBJOT
t$IFDLUIBUUIFQPXFSDBCMFJTBMXBZTVOQMVHHFEGSPNUIFNBJOTTPDLFU
BOEUIBUUIFBQQMJBODFJTDPMECFGPSFNPWJOHJU DMFBOJOHJU TUPSJOHJU EPJOHNBJOUFOBODFXPSLPSJOCFUXFFOXBSNJOHDZDMFTJGMFGUVOBUUFOEFE
t5IFDMFBOJOHBOENBJOUFOBODFUPCFQFSGPSNFECZUIFVTFSNVTUOPUCF
DBSSJFEPVUCZDIJMESFOBOEPSQFPQMFXJUISFEVDFENFOUBMDBQBCJMJUJFTPS
UIPTFMBDLJOHFYQFSJFODFPSUIFSFRVJSFELOPXMFEHF
t5IFTFJOTUSVDUJPOTBSFBWBJMBCMFPOXXXDIJDDPDPN
WARNING
%POPUMFBWFUIFBQQMJBODF JUTBDDFTTPSJFTBOEBOZQBDLBHJOHNBUFSJBMT QMBTUJDCBHT DBSECPBSECPYFT FUD XJUIJOUIFSFBDIPGDIJMESFO
BTUIFZBSFOPUUPZTBOEDBOCFIB[BSEPVT
#FGPSFVTJOHUIFBQQMJBODF BMXBZTNBLFTVSFUIBUOFJUIFSUIFQSPEVDUOPSJUTDPNQPOFOUTBSFXPSOPSEBNBHFE*GUIFBQQMJBODFJTEBNBHFE EPOPUVTFJUBOEDPOUBDUBRVBMJmFEUFDIOJDJBOPSZPVSEFBMFS
*NNFEJBUFMZBGUFSUIFEJTJOGFDUJPODZDMF UIFPCKFDUTJOTJEFUIFBQQMJBODFBSFWFSZIPU"MXBZTIBOEMFXJUIUIFNBYJNVNDBSF"MMPXUIFN
UPDPPMEPXOCFGPSFIBOEMJOHUIFN
8BSOJOH*GUIFSFJTBQPXFSCMBDLPVUXIJMFUIFBQQMJBODFJTXPSLJOH UIFEJTJOGFDUJPODZDMFNBZOPUIBWFCFFODPNQMFUFE*OUIJTDBTF UIFEJTJOGFDUJPOPGUIFQSPEVDUTJOUIFBQQMJBODFNJHIUOPUCFTVöDJFOU
5PEJTDPOOFDUUIFBQQMJBODFGSPNUIFQPXFSTVQQMZ BMXBZTTXJUDIJUPõ NPWJOHUIFNBJO0/0''TXJUDIUP 0'' BOEEJTDPOOFDUUIF
QMVHGSPNUIFNBJOTTPDLFUXIFOUIFTUFSJMJTFSJTOPUJOVTF
%POPUBUUFNQUUPPQFOPSSFQBJSUIFBQQMJBODF5IFBQQMJBODFDBOPOMZCFPQFOFEXJUITQFDJBMUPPMT5IFQPXFSDBCMFNVTUPOMZCF
SFQMBDFEXJUIBOPUIFSJEFOUJDBMQPXFSDBCMFUPUIFPOFTVQQMJFEXJUIUIFBQQMJBODFUIJTPQFSBUJPONVTUPOMZCFQFSGPSNFECZFYQFSU
UFDIOJDJBOTPSCZ"SUTBOB4Q"
%POPUQMBDFPCKFDUTXIJDIBSFOPUTVJUBCMFGPSIPUEJTJOGFDUJPOJOTJEFUIFTUFSJMJTFS1MFBTFDIFDLUIBUUIFSBUFEWPMUBHFPOUIFTUFSJMJTFS
TFFJOEJDBUJPOTPOUIFQMBUFVOEFSUIFBQQMJBODF DPSSFTQPOETUPUIFNBJOTWPMUBHFTVQQMZZPVJOUFOEUPVTF
$POOFDUUIFBQQMJBODFUPBNBJOTTPDLFUUIBUJTFBTZUPBDDFTT
/FWFSVTFUIFBQQMJBODFXJUIPVUJOTFSUJOHUIFDPNQPOFOUIPMEFSSBDLmSTU
/FWFSVTFUIFBQQMJBODFXJUIPVUXBUFSJOUIFIFBUJOHUBOL
5PDBSSZPVUBTUFSJMJTBUJPODZDMF EPOPUQPVSBOZPUIFSMJRVJETPUIFSUIBOESJOLJOHXBUFSJOUPUIFDPOUBJOFS
"SUTBOB4Q"DBOOPUCFIFMESFTQPOTJCMFGPSEBNBHFUPQFPQMFBOEUIJOHTTIPVMEJUFNTDPNQPOFOUTOPODPNQBUJCMFXJUINJDSPXBWFTPS
IPUTUFSJMJTBUJPOCFQMBDFEJOUIFBQQMJBODF PSXIFOUIFQSPEVDUJTDPOOFDUFEUPUIFNBJOTTVQQMZJOBXBZUIBUEPFTOPUDPOGPSNXJUIUIF
MFHJTMBUJPOJOGPSDFBOEPSUIFJOTUSVDUJPOTQSPWJEFEPOUIFQMBUFQSFTFOUPOUIFBQQMJBODFPSJOUIFJOTUSVDUJPONBOVBM
*GJOEPVCUBCPVUUIFJOUFSQSFUBUJPOPGUIFDPOUFOUTPGUIJTJOTUSVDUJPONBOVBM QMFBTFDPOUBDUZPVSEFBMFSPS"SUTBOB4Q"
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SYMBOLS KEY
FRVJQNFOUJODPNQMJBODFXJUIUIFFTTFOUJBMSFRVJSFNFOUTMBJEEPXOJOUIF&$%JSFDUJWFTJOGPSDF
8"3/*/(
= user instructions
QMFBTFSFBEUIFJOTUSVDUJPONBOVBM
GPSJOEPPSVTFPOMZ
8"3/*/()PUTUFBN
8BSOJOH)PUTVSGBDF
%POPUEJTQPTFPGUIJTQSPEVDUBTOPSNBMVSCBOXBTUF%JTQPTFPGJUBDDPSEJOHUPUIFTFQBSBUFXBTUFEJTQPTBMSFHVMBUJPOTJO
GPSDFJOZPVSBSFB
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SJOHCFGPSFQMBDJOHUIFNJOUIFSBDL C 
1MBDFUIFDVQTBCPWFUIFUFBUTmUUFEPOUIFDBQSJOHTJOBTMJHIUMZTMPQJOHQPTJUJPOUPBMMPXUIFTUFBNUPFOUFSUIFDVQT
%JTJOGFDUJOH'&&%*/(#055-&4
 *O UIF '6-- 4*;& DPOmHVSBUJPO 1MBDF VQ UP TJY  NM P[
GFFEJOHCPUUMFTPGBMMUIF$IJDDPMJOFTJOTJEFUIFNPUPSCPEZ D 
JOBWFSUJDBMQPTJUJPOXJUIUIFOFDLGBDJOHEPXOBOEUIFSFMBUJWF
BDDFTTPSJFTJOUIFSBDLVOJU C 
*OUIF$0.1"$5DPOmHVSBUJPO1MBDFVQUPUXPNMP[
GFFEJOH CPUUMFT JO B IPSJ[POUBM QPTJUJPO  UBLJOH DBSF OPU UP PCTUSVDUUIFNPVUIPGUIFCPUUMFXJUIUIFBDDFTTPSJFTTPUIBUTUFBN
DBOFOUFSUIFNGSFFMZ
8"3/*/(DIFDLUIBUUIFBDDFTTPSJFTQMBDFEJOUIFSBDL
VOJU C EPOPUQSFWFOUUIFMJEGSPNCFJOHDMPTFEQSPQFSMZ B 
#FGPSFZPVVTFUIFBQQMJBODFGPSUIFmSTUUJNF BMXBZTQFSGPSN
BO FNQUZ TUFSJMJTJOH DZDMF XJUI OP GFFEJOH CPUUMFT PS PUIFS BDcessories inside.
%VSJOHUIFmSTUEJTJOGFDUJOHDZDMFT UIFBQQMJBODFDPVMESFMFBTF
BTMJHIUPEPVS5IJTJTOPUBTJHOPGNBMGVODUJPOPSEBNBHFBOE
TIPVMECFDPOTJEFSFEBCTPMVUFMZOPSNBM
8"3/*/(8IFOVTJOHUIFBQQMJBODFGPSUIFmSTUUJNF BT
TPPO BT UIF NBJO 0/0'' TXJUDI JT UVSOFE PO I  UIF
BQQMJBODFDPVMECFHJOXBSNJOHVQJNNFEJBUFMZXJUIPVU
ZPVIBWJOHQSFTTFEUIFDZDMFTUBSUTXJUDI H POUIFGSPOU5IJTJT
normal.
  "MXBZT QMBDF UIF BQQMJBODF PVU PG SFBDI PG DIJMESFO  PO nBU 
MFWFMTVSGBDFTUIBUBSFOPUTFOTJUJWFUPIFBUBOEPSIVNJEJUZ BOE
DMPTFUPBNBJOTTPDLFUUIBUJTFBTJMZBDDFTTJCMF
 3FNPWFUIFMJE B SBDLVOJU C BOENPUPSCPEZ D  mH 
 1MBDFXBUFSJOUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F VQUPUIFXBUFS
MFWFMNBSLJOEJDBUFE mH 
r6TFJOUIF'6--4*;&DPOmHVSBUJPONM
r6TFJOUIF$0.1"$5DPOmHVSBUJPONM
/#5IFVTFPGEJTUJMMFEXBUFSDPOTJEFSBCMZSFEVDFTUIFGPSNBUJPO
PGMJNFTDBMFPOUIFIFBUJOHQMBUF
  "TTFNCMF UIF TUFSJMJTFS JO UIF DPOmHVSBUJPO ZPV SFRVJSF GPS
BTTFNCMZJOTUSVDUJPOTQMFBTFTFFUIFTFDUJPOiSetting up the conﬁgurations of the steriliserw 
 1MBDFUIFPCKFDUTUPCFEJTJOGFDUFEJOTJEFUIFBQQMJBODF TFF
UIFmSTUQBSBHSBQIPGUIJTTFDUJPO 
 $POOFDUUIFQPXFSDBCMFQMVH G UPUIFNBJOTTPDLFU
 4UBSUUIFBQQMJBODFCZNPWJOHUIFNBJO0/0''TXJUDI I UP
l 0/ UIFOQSFTTUIFDZDMFTUBSUTXJUDI H 8IFOUIFQJMPUMJHIU
H DPNFTPO UIFBQQMJBODFJTIFBUJOHVQUIFXBUFS
/#4UFSJMJTFTJOKVTUNJOVUFTXBSNJOHUJNFFYDMVEFE
 "GUFSDPNQMFUJOHUIFTUFSJMJTJOHDZDMF UIFBQQMJBODFXJMMTXJUDI
PõBVUPNBUJDBMMZ4XJUDIUIFBQQMJBODFPõCZNPWJOHUIFNBJO
0/0''TXJUDI I UP 0'' BOEEJTDPOOFDUUIFQPXFSDBCMF
QMVH G GSPNUIFNBJOTTPDLFU
 8BJUBGFXNJOVUFTCFGPSFSFNPWJOHUIFEJTJOGFDUFEPCKFDUT
GSPNUIFBQQMJBODF BHBJOUBLJOHNBYJNVNDBSFUPQSFWFOUBOZ
CPJMJOHTUFBNBOEESPQTPGFYUSFNFMZIPUXBUFSGSPNMFBLJOHPVU
and causing burns.
"MXBZTXBTIZPVSIBOETUIPSPVHIMZCFGPSFUPVDIJOHUIFTUFSJMJTFEPCKFDUT
 #FGPSFTUBSUJOHBOFXTUFSJMJTBUJPODZDMF BMXBZTXBJUVOUJMUIF
BQQMJBODFIBTDPNQMFUFMZDPPMFEEPXO
*OCPUIDPOmHVSBUJPOT '6--4*;&BOE$0.1"$5 UIFUJNFPGUIF
TUFSJMJTBUJPODZDMFNBZWBSZEFQFOEJOHPOUIFOVNCFS TJ[FBOE
UZQFPGGFFEJOHCPUUMFTBOEBDDFTTPSJFTTUFSJMJTFEBOEUIFRVBOUJUZPGXBUFSQMBDFEJOTJEFUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F 

SterilNatural 2in1

Modular electric steam
steriliser
%FBSDVTUPNFS
8FUIBOLZPVBOEDPOHSBUVMBUFZPVPOZPVSDIPJDF5IF4UFSJ/BUVSBMJONPEVMBSFMFDUSJDTUFBNTUFSJMJTFSBEBQUTJUTFMGUPUIF
JUFNTUPCFEJTJOGFDUFEPDDVQZJOHBTNBMMTQBDFJOUIFLJUDIFO
UIBOLTUPUIFUXPDPOmHVSBUJPOTBWBJMBCMF'6--4*;&BOE$0.1"$5
*UEJTJOGFDUTTBGFMZBOETFDVSFMZXJUIQVSFOBUVSBMTUFBNBOEOP
DIFNJDBMTVCTUBODFT NBLJOHJUFYUSFNFMZDPOWFOJFOUBOEFBTZ
UPVTF5IFDPOmHVSBUJPOTBSFDPNQBUJCMFXJUIBMM$IJDDPGFFEJOHCPUUMFTBOECSFBTUQVNQT UIFQBSUTUIBUDBOCFTVCKFDUFEUP
IPUTUFSJMJTBUJPO BOENPTUPGUIFPUIFSCSBOETPGGFFEJOHCPUUMFT
BOECSFBTUQVNQTPOUIFNBSLFU&BTZUPVTF JUDBODPOUBJOVQ
UPTJYNMP[GFFEJOHCPUUMFTPGBMM$IJDDPMJOFTXJUIUIF
SFMBUJWFBDDFTTPSJFT DBQSJOHT UFBUTBOEDVQT JOUIF'6--4*;&
DPOmHVSBUJPO BOEVQUPUXPNMP[GFFEJOHCPUUMFTXJUI
UIFSFMBUJWFBDDFTTPSJFTGPSUIF$0.1"$5DPOmHVSBUJPO
5IFOVNCFSPGGFFEJOHCPUUMFTPGCSBOETPUIFSUIBO$IJDDPUIBU
DBOCFQMBDFEJOUIFBQQMJBODFNBZCFMPXFSUIBOUIBUJOEJDBUFE
IFSF
1MFBTF SFBE UIFTF JOTUSVDUJPOT DBSFGVMMZ CFGPSF VTF BOE LFFQ
UIFNGPSGVUVSFSFGFSFODF
DESCRIPTION mH
B $PWFS
C 3BDLVOJU
D .PUPSCPEZ
E #BTF
F )FBUJOHQMBUFDPOUBJOFS
G "QQMJBODFQPXFSDPSEXJUIQMVH
H $ZDMFTUBSUTXJUDI
H QJMPUMJHIUJOEJDBUJOHUIBUUIFBQQMJBODFJTJOVTF
I .BJO0/0''TXJUDI
8"3/*/(UIFDZDMFTUBSUTXJUDIJTOPUBO0''CVUUPO
5PTXJUDIUIFBQQMJBODF0''BOEPSTUPQUIFTUFSJMJTJOH
DZDMF TJNQMZQSFTTUIFNBJO0/0''TXJUDI H 
INSTRUCTIONS FOR USE
SETTING UP THE CONFIGURATIONS OF THE STERILISER
5IFTUFSJMJTFSDBOCFBTTFNCMFEGPSVTFJOUXPEJõFSFOUDPOmHVSBUJPOT'6--4*;&BOE$0.1"$5
 '6--4*;& mH
'PSEJTJOGFDUJOHVQUPTJYNMP[GFFEJOHCPUUMFTPGBMMUIF
$IJDDPMJOFTXJUIUIFSFMBUJWFBDDFTTPSJFT
*UJTBTTFNCMFECZQMBDJOHUIFGPMMPXJOHDPNQPOFOUTPOFPOUPQ
PGBOPUIFSJOPSEFSPOUIFCBTFPGUIFBQQMJBODF E NPUPSCPEZ
D SBDLVOJU C BOEMJE B 
 $0.1"$5 mH
'PSEJTJOGFDUJOHVQUPUXPNMP[GFFEJOHCPUUMFTPGBMMUIF
$IJDDPMJOFTXJUIUIFSFMBUJWFBDDFTTPSJFTPSPUIFSTNBMMPCKFDUT 
TVDIBTTPPUIFST
*UJTBTTFNCMFECZQMBDJOHUIFGPMMPXJOHDPNQPOFOUTPOFPOUPQ
PGBOPUIFSJOPSEFSPOUIFCBTFPGUIFBQQMJBODF E SBDLVOJU
C BOEMJE B 

/#EJTJOGFDUFEJUFNTXJMMSFNBJOTUFSJMFJOTJEFUIFTUFSJMJTFSXJUI
UIFMJE B POGPSBCPVUIPVST*GUIFMJE B JTSFNPWFEEVSJOHPS
BGUFSVTF UIFEJTJOGFDUJPOTUBUVTXJMMCFJOUFSSVQUFE
CLEANING AND MAINTENANCE
"MMPXUIFBQQMJBODFUPDPPMEPXOCFGPSFIBOEMJOHJU

HOW TO PREPARE AND USE THE APPLIANCE
"MXBZTDBSFGVMMZXBTIBOESJOTFUIFPCKFDUTUPCFEJTJOGFDUFECFGPSFQMBDJOHUIFNJOTJEFUIFTUFSJMJTFS
%JTJOGFDUJOH5&"54
5PSFEVDFUIFSJTLPGDPOUBNJOBUJOHUIFUFBUTXJUIZPVSmOHFST
BGUFSTUFSJMJTJOHUIFN JUJTSFDPNNFOEFEUPmUUIFNPOUIFDBQ
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XJOFWJOFHBSBOEXBUFSJOUPUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F 
 -FBWF JU UP XPSL VOUJM UIF MJNFTDBMF IBT EJTTPMWFE BQQSPYJNBUFMZPOFOJHIU /FWFSTXJUDIUIFTUFSJMJTFSPOXIFOUIFDPOUBJOFSJTCFJOHTPBLFEJOUIFXBUFSXIJUFWJOFHBSTPMVUJPO
&NQUZPVUUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F 
3FNPWFBOZSFTJEVFXJUIBTPGUDMPUIBOESJOTFTFWFSBMUJNFT 
QPVSJOH  NM PG ESJOLBCMF UBQ XBUFS JOUP UIF IFBUJOH QMBUF
DPOUBJOFS F BOEFNQUZPVU'JOBMMZ ESZUIFBQQMJBODFDBSFGVMMZ
XJUIBTPGUESZDMPUICFGPSFVTJOHJUBHBJO
8"3/*/( EP OPU QMBDF UIF BQQMJBODF VOEFS SVOOJOH
XBUFSJOJUT'6--4*;&BOE$0.1"$5DPOmHVSBUJPOT

&NQUZPVUBOZSFNBJOJOHXBUFS mH UBLJOHDBSF JOUIF'6--
4*;&BOE$0.1"$5DPOmHVSBUJPOT OPUUPXFUUIFQMVHBOEPS
QPXFSDBCMF G 
%SZUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F NPUPSCPEZ D SBDLVOJU
C BOEUIFMJE B XJUIBTPGUDMPUI
REMOVING LIMESCALE
8IFOUIFTUFSJMJTFSJTVTFE JUJTOPSNBMGPSEFQPTJUTPGMJNFTDBMF
UPGPSNPOUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F 5IFTFDBOWBSZJOTJ[F
BOEJOUFOTJUZBDDPSEJOHUPUIFIBSEOFTTPGUIFXBUFSVTFEJOUIF
BQQMJBODF "O FYDFTTJWF EFQPTJU PG MJNFTDBMF DPVME SFEVDF UIF
QFSGPSNBODFPGUIFBQQMJBODFBOEEBNBHFJUPWFSUIFMPOHUFSN
*UJTUIFSFGPSFSFDPNNFOEFEUIBUUIFBQQMJBODFCFEFTDBMFEBU
MFBTU PODF B XFFL PS FBDI UJNF UIBU EFQPTJUT PG MJNFTDBMF BSF
GPVOEPOUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F 
1PVSNMPGBTPMVUJPODPNQPTFEPGFRVBMQBSUTPGXIJUF

PROBLEMS AND SOLUTIONS
Problem

5IFTUFSJMJTFSEPFTOPUmOJTIUIFDZDMF
JTOPJTZ

5IFTUFSJMJTFSEPFTOPUTXJUDIPO

5IFGFFEJOHCPUUMFTBSFTUBJOFEBUUIFFOE
PGUIFTUFSJMJTBUJPODZDMF

Possible Cause

Solution

&YDFTTJWFMJNFTDBMFEFQPTJUPOUIFIFBUJOH
QMBUFDPOUBJOFS F 

$MFBOUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F 
CZSFNPWJOHUIFMJNFTDBMFXJUIXIJUF
XJOFWJOFHBS TFFUIFTFDUJPOiRemoving
limescalew 

5IFSFJTOPQPXFS

$IFDLUIBUUIFSFJTQPXFSJOUIFNBJOT

5IFQMVHJTOPUDPOOFDUFEQSPQFSMZ

7FSJGZUIBUUIFQMVHIBTCFFODPOOFDUFE
QSPQFSMZBOEUIBUJUJTJOHPPEDPOEJUJPO

5IFNBJO0/0''TXJUDI I JTJOUIF0
0'' QPTJUJPO

.PWFUIFNBJO0/0''TXJUDI I UPI
0/ 

&YDFTTJWFMJNFTDBMFEFQPTJUPOUIFIFBUJOH
QMBUFDPOUBJOFS F 

$MFBOUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F 
CZSFNPWJOHUIFMJNFTDBMFXJUIXIJUF
XJOFWJOFHBS TFFUIFTFDUJPOiRemoving
limescalew 

&YDFTTJWFMJNFTDBMFEFQPTJUPOUIFIFBUJOH
QMBUFDPOUBJOFS F 

$MFBOUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F CZ
SFNPWJOHUIFMJNFTDBMFXJUIWJOFHBS TFF
UIFTFDUJPOiRemoving limescalew 

5PPNVDIXBUFSJOTJEFUIFIFBUJOHQMBUF
DPOUBJOFS F 

1MBDFUIFDPSSFDURVBOUJUZPGXBUFSJOTJEF
UIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F BOESFTUBSU
UIFTUFSJMJTBUJPODZDMF QMFBTFTFFUIF
section “how to prepare and use the appliance” 

5IFTUFSJMJTBUJPODZDMFMBTUTGPSMPOHFSUIBO
UIFUJNFJOEJDBUFEPOUIFQBDLBHJOHPSJO
UIFJOTUSVDUJPONBOVBM

/#*.1035"/5*GOPOFPGUIFTPMVUJPOTJOEJDBUFEBCPWFTPMWFTUIFQSPCMFN QMFBTFDPOUBDU"SUTBOB$VTUPNFS4FSWJDF
TECHNICAL FEATURES
$PEFT
.PEFM
1PXFS7_)[
1PXFS8
.BEFJO$IJOB
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This product complies with the Directive 2012/19/EU.
5IFDSPTTFECJOTZNCPMPOUIFBQQMJBODFJOEJDBUFTUIBUUIFQSPEVDU  BU UIF FOE PG JUT MJGF  NVTU CF EJTQPTFE PG TFQBSBUFMZ GSPN
EPNFTUJDXBTUF FJUIFSCZUBLJOHJUUPBTFQBSBUFXBTUFEJTQPTBM
TJUF GPS FMFDUSJD BOE FMFDUSPOJD BQQMJBODFT PS CZ SFUVSOJOH JU UP
ZPVSEFBMFSXIFOZPVCVZBOPUIFSTJNJMBSBQQMJBODF5IFVTFSJT
SFTQPOTJCMFGPSUBLJOHUIFBQQMJBODFUPBTQFDJBMXBTUFEJTQPTBM
TJUFBUUIFFOEPGJUTMJGF*GUIFEJTVTFEBQQMJBODFJTDPMMFDUFEDPSSFDUMZBTTFQBSBUFXBTUF JUDBOCFSFDZDMFE USFBUFEBOEEJTQPTFE
PGFDPMPHJDBMMZUIJTBWPJETBOFHBUJWFJNQBDUPOCPUIUIFFOWJSPONFOU BOE IFBMUI  BOE DPOUSJCVUFT UPXBSET UIF SFDZDMJOH PG
UIF QSPEVDUT NBUFSJBMT  'PS GVSUIFS JOGPSNBUJPO SFHBSEJOH UIF
XBTUF EJTQPTBM TFSWJDFT BWBJMBCMF  DPOUBDU ZPVS MPDBM XBTUF EJTQPTBMBHFODZPSUIFTIPQXIFSFZPVCPVHIUUIFBQQMJBODF
1MFBTFSFGFSUPUIFTQFDJmDSFHVMBUJPOTJOGPSDFJOUIFDPVOUSZPG
QVSDIBTF JGBOZ XJUISFHBSEUPUIFXBSSBOUZBHBJOTUQSPEVDUEFGFDUT5IFXBSSBOUZEPFTOPUDPWFSDPNQPOFOUTTVCKFDUUPOPSNBMXFBSBOEUFBS
"SUTBOB4Q"SFTFSWFTUIFSJHIUUPDIBOHFJOGPSNBUJPOEFTDSJCFE
JOUIJTNBOVBMBUBOZUJNFBOEXJUIPVUOPUJDF
5IFSFQSPEVDUJPO USBOTNJTTJPO DPQZJOH BTXFMMBTUIFUSBOTMBUJPOJOUPBOPUIFSMBOHVBHF PGBOZQBSUPGUIFTFJOTUSVDUJPOT BSF
BCTPMVUFMZGPSCJEEFOXJUIPVUUIFQSFWJPVTXSJUUFOBVUIPSJ[BUJPO
CZ"SUTBOB4Q"
DECLARATION OF EC COMPLIANCE:
"SUTBOB 4Q" IFSFCZ EFDMBSFT UIBU UIJT $IJDDP TUFBN TUFSJMJTFS 
NPEFM OVNCFS 
  DPNQMJFT XJUI BMM UIF FTTFOUJBM SFRVJSF
SFRVJSFNFOUT BOE PUIFS QSPWJTJPOT JOEJDBUFE JO UIF &6 %JSFDUJWFT
&$ FMFDUSPNBHOFUJD DPNQBUJCJMJUZ  &$
FMFDUSJDBMTBGFUZ BOE&6 3P)4 "GVMMDPQZPGUIF&$
EFDMBSBUJPODBOCFSFRVFTUFEGSPN"SUTBOB4Q"7JB4$BUFMMJo
(SBOEBUF $P *UBMZ
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Постачальник в Україні: ТОВ "Мілленіум Трейд”, 03150, м. Київ,
вул. Фізкультури 28. Тел. 323-09-01
“АртсанаС.п.А.” - вул. Сальдаріні Кателлі 1, 22070 Грандате (Комо), Італія
Вироблено у Китаї

