СТЕРИЛІЗАТОР
ПЛЯШЕЧОК
з дитячим харчуванням 3 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, недоступні
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.
• При завершенні циклу роботи вода, що міститься в апараті, й верхня
поверхня можуть сильно нагріватися. Будьте обережні з метою попередження можливих опіків.
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• Будьте обережні з частинами, позначеними символом
, які під час
використання можуть сильно нагріватися.
• 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.
• 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.

КОНФІГУРАЦІЯ MICROWAVE
• Розміщуйте в апараті тільки предмети/компоненти, що підлягають дезінфекції у мікрохвильовій печі. У разі сумнівів, перевірте сумісність цих предметів/компонентів у виробника.
• Забороняється класти у мікрохвильовий стерилізатор предмети, у складі
яких є нейлон або метал.
• Не використовуйте стерилізатор у звичайних печах.
• При використанні комбінованих мікрохвильових печей слід переконатися,
що гриль та/або функція «crisp» вимкнені. Також необхідно перевірити, що
гриль охолов і в духовці відсутня тарілка«crisp».
• В кінці циклу для видалення стерилізатора з мікрохвильової печі, завжди
користуйтеся відповідними засобами захисту рук.
• Увага, слід зачекати щонайменше кілька хвилин до зняття кришки при
завершенні циклу. Завжди виконуйте цю операцію з обережністю з метою
зниження ризику несподіваного виходу гарячої пари або потрапляння
крапель дуже гарячої води, яка може викликати опіки.
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УВАГА!
• Апарат, його приладдя та частини упаковки (пластикові пакети, картонні
коробки тощо) є джерелом потенційної небезпеки для дітей. Зберігайте їх
подалі від 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.
• 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 законодавства
= Прилад сертифікований і схвалений IMQ
(Італійський інститут знака якості)
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Шановний покупець, дякуємо Вам і вітаємо!
Cтерилізатор пляшечок з дитячим харчуванням 3 в 1 передбачений для
дезінфекції предметів і займає небагато місця на кухні завдяки трьом
конфігураціям: FULL SIZE, COMPACT і MICROWAVE.
Дезінфікує чистою натуральною парою, без використання хімічних речовин,
швидко і надійно, при максимальній зручності під час використання.
Три конфігурації сумісні з усіма пляшечками та зціджувачами для молока
(частини, призначені для гарячої стерилізації) виробництва Chicco і з
більшою частиною пляшечок та зціджувачів молока інших виробників.
Кнопка COMPACTeco (яка використовується тільки в конфігурації COMPACT)
дозволяє заощадити приблизно 25% часу й електроенергії.
При використанні конфігурації MICROWAVE, дезінфекція може відбуватися
швидше.
Простий у застосуванні, може вміщати максимально 6 пляшечок Chicco
об’ємом 330 мл з відповідними аксесуарами (кільця, соски й стаканчики) в
конфігурації FULL SIZE, а також максимально 2 пляшечки Chicco об’ємом 330
мл з відповідними аксесуарами для версії COMPACT і MICROWAVE.
Кількість пляшечок інших марок, 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) група дисплея з кнопками
g¹) дисплей
g²) кнопка START/STOP циклу*
g³) кнопка COMPACTeco
h) головний вимикач ON/OFF
i) знімна основа для мікрохвильової печі
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УВАГА!: кнопка START/STOP циклу* не виконує функцій вимкнення.
Вимикайте стерилізатор за допомогою головного вимикача ON/OFF (h).

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ
СКЛАДАННЯ КОНФІГУРАЦІЙ СТЕРИЛІЗАТОРА
Передбачені три різні конфігурації використання стерилізатора: FULL SIZE,
COMPACT і MICROWAVE.
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).
3) MICROWAVE (рис. 4)
Для дезінфекції розмістіть максимально 2 пляшечки Chicco об’ємом 330 мл
з відповідними аксесуарами. Складання проводиться шляхом розміщення в
послідовності на знімну основу для мікрохвильової печі (i): кошика (b) і
кришки (a).

ПІДГОТОВКА ТА ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТА
Конфігурації FULL SIZE і COMPACT - АПАРАТ ПІДКЛЮЧЕНИЙ
ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
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.
• Рекомендується розміщувати стаканчики над сосками, вмонтованими 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).
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• 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.

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 несправності, а є нормальним явищем.
1. Залишайте апарат в недоступних для дітей місцях, тільки на рівних і
стійких поверхнях, стійких до тепла та/або вологи, поруч з електричною
розеткою, доступною для дорослої людини.
2. Зніміть кришку (a), кошик (b) і центральний корпус (c) (рис. 5).
3. Залийте воду в нагрівальну поверхню/бачок (e) до відповідної насічки
рівня (рис. 6)
4. Використання конфігурації FULL SIZE: 150 мл
5. Використання конфігурації COMPACT: 150 мл
6. ПРИМІТКА: Використання дистильованої води значно знижує утворення
накипу на нагрівальній поверхні.
7. Виконайте складання стерилізатора в бажаній конфігурації (для відповідного складання див.розділ"Складання конфігурацій стерилізатора").
8. Розташуйте предмети, що підлягають стерилізації, всередині (див.перший
параграф цього розділу).
9. Вставте вилку шнура живлення (f) в електричну розетку.
10. Встановіть головний вимикач ON/OFF (h) в положення I (ON), потім
натисніть групу дисплея з кнопками (g) наступним чином:

ДЛЯ ВИБОРУ ТА АКТИВАЦІЇ ЦИКЛУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ
В КОНФІГУРАЦІЇ FULL SIZE:
УВАГА!: НІКОЛИ не запускайте цикл дезінфекції COMPACTeco при
роботі пристрою в конфігурації FULL SIZE:
a) натисніть кнопку START/STOP циклу (g2). Червоний індикатор кнопки
START/STOP (g2) (ліва кнопка) загоряється для позначення нагрівання
апарата й залишається увімкненим протягом усього циклу дезінфекції. На
дисплеї (g1) з'являється іконка пари (рис. 7) і час у хвилинах (12), що
залишився до завершення циклу;
-8-

ПРИМІТКА: Для нагрівання потрібно приблизно 7 хвилин, в той час як для

дезінфекції потрібно приблизно 5 хвилин;
б) про завершення циклу дезінфекції сигналізує звуковий сигнал (5 зумерних
сигналів), вимикання червоного індикатора кнопки START/STOP циклу
(g2) (ліва кнопка), індикація на дисплеї (g1)"00" і зникнення на дисплеї (g1)
іконки пари. Лампочка дисплея (g1) продовжує горіти протягом приблизно
20 секунд після завершення циклу. На дисплеї (g1) відображається "00" до
натискання кнопки або виключення апарата. Потім виконайте наведені далі
операції (п.8; 9; 10).

ДЛЯ ВИБОРУ ТА АКТИВАЦІЇ ЦИКЛУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ
В КОНФІГУРАЦІЇ FULL COMPACT:
a) натисніть один раз кнопку COMPACTeco (g3) (права кнопка) для активації
режиму COMPACTeco. Білий індикатор кнопки COMPACTeco (g3) (права
кнопка) загоряється, вказуючи на вибір функції. Одночасно на дисплеї (g1)
з'являється іконка "ECO" (рис. 8) і час у хвилинах (9), що залишився до
завершення циклу. Таким чином, конфігурація обрана, але апарат ще не
нагрівається.

ПРИМІТКА: для нагрівання потрібно приблизно 4 хвилини, в той час як
для дезінфекції потрібно приблизно 5 хвилин.

УВАГА!: Якщо натиснути вдруге на кнопку COMPACTeco (g3) (права
кнопка), апарат повернеться в режим FULL SIZE, при цьому на дисплеї (g1)
вказується відповідний час у хвилинах (12), що залишився;
б) натисніть кнопку START/STOP циклу (g2) (ліва кнопка) для запуску циклу
дезінфекції. Червоний індикатор кнопки START/STOP (g2) (ліва кнопка) й
білий індикатор COMPACTeco (g3) (права кнопка) загоряються. На дисплеї
(g1) з'являється іконка пари, яка вказує на те, що апарат нагрівається в
режимі COMPACTeco;
в) про завершення циклу дезінфекції сигналізує звуковий сигнал (5 зумер
них сигналів), вимикання червоного індикатора кнопки START/STOP циклу
(g2) (ліва кнопка), індикація на дисплеї (g1)"00" і зникнення на дисплеї (g1)
іконки пари. Білий індикатор кнопки COMPACTeco (g3) (права кнопка)
залишається увімкненим. Лампочка дисплея (g1) продовжує горіти протягом
приблизно 20 секунд після завершення циклу. На дисплеї (g1) відображається
"00" до натискання кнопки або виключення апарата. Потім виконай
те наведені далі операції (п.8; 9; 10).
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1. Вимкніть апарат, перевівши головний вимикач ON/OFF (h) в положення 0
(OFF) і вийнявши вилку шнура живлення (f ) з розетки струму.
2. Зачекайте кілька хвилин до вилучення дезінфікованих предметів, завжди
дотримуючись обережності щодо виходу гарячої пари та крапель гарячої
води, які можуть викликати опіки.
3. Добре вимийте руки перед тим, як торкатися продезінфікованих
предметів.
4. Перед виконанням нового циклу дезінфекції завжди чекайте до повного
охолодження апарата.

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.

КОНФІГУРАЦІЇ MICROWAVE – апарат розміщений в мікрохвильовій
печі

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ. УВАГА!
• Скляні пляшечки можна стерилізувати в мікрохвильових печах, тільки якщо
це передбачено їх інструкціями. У разі сумнівів звертайтеся до дилера або
виробника.
• Ретельно дотримуйтеся вказівок щодо часу й потужності таблиці ЧАС І
ПОТУЖНІСТЬ ДЕЗІНФЕКЦІЇ. Коротший час і менша потужність можуть не
гарантувати ефективну дезінфекцію, в той час як довший час і більша
потужність можуть привести до пошкодження стерилізатора та його вмісту й
самої печі.
Складання виконується шляхом розміщення в послідовності на знімну
основу для мікрохвильової печі (i): кошика (b) і кришки (a).
У конфігурації MICROWAVE розмістіть предмети відповідно до вказівок для
конфігурації COMPACT (див. перший параграф розділу "Підготовка та
використання апарата. Апарат приєднаний до електромережі - конфігурації FULL SIZE і COMPACT").
1. Перед розміщенням всередині стерилізатора предмети, що підлягають
дезінфекції, слід завжди ретельно мити й ополіскувати.
2. Залийте 80 мл води в центральну частину знімної основи для мікрохвильової печі (i) (рис. 10).
3. Розташуйте предмети, що підлягають стерилізації, всередині (див.перший
параграф цього розділу).
- 10 -

4. Закрийте стерилізатор спеціальною кришкою (a) й помістіть його в
мікрохвильову піч.
5. Встановіть потужність мікрохвильової печі відповідно до режимів із наведеної нижче таблиці.

ЧАС І ПОТУЖНІСТЬ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
ХВИЛИНИ

ВАТ

3

1000 Вт+

4

Від 600 Вт до 1000 Вт

5

Від 440 Вт до 600 Вт

1. В кінці циклу для видалення стерилізатора з мікрохвильової печі, рекомендується почекати кілька хвилин і завжди користуватися відповідними
засобами захисту рук.
2. Увага, слід почекати щонайменше кілька хвилин до зняття кришки (а) при
завершенні циклу. Завжди виконуйте цю операцію з обережністю з метою
зниження ризику несподіваного виходу гарячої пари або потрапляння
крапель дуже гарячої води, яка може викликати опіки. Добре вимийте руки
перед тим, як торкатися продезінфікованих предметів.

ПРИМІТКА: дезінфекція всередині стерилізатора підтримується

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

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ:
1. Охолодіть апарат перед виконанням будь-яких операцій.
2. Злийте решту води (рис. 9), 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) або знімну
основу для мікрохвильової печі, центральний корпус (c), кошик (b) і кришку (a).
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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) або на знімній основі для мікрохвильової печі (i).
1. Залийте в нагрівальну поверхню/бачок (e) або у знімну основу для
мікрохвильової печі (i) 200 мл розчину білого оцту та води в рівному співвідношенні.
2. Щоб розчин подіяв, залиште його до зникнення накипу (приблизно на ніч).
Забороняється вмикати стерилізатор, якщо в бачок залитий водний оцтовий
розчин.
3. Злийте воду з нагрівальної поверхні/бачка (e) або знімної основи для
мікрохвильової печі (i)
4. Видаліть можливі залишки м'якою ганчіркою і вимийте кілька разів,
заливаючи всередину нагрівальної поверхні/бачка (e) або до знімної основи
для мікрохвильової печі (і) 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.
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ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ
Проблема

Можлива причина

Рішення

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

Очистіть нагрівальну
поверхню/бачок (e), видаляючи
накип за допомогою
білого оцту

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).

На пляшечці є плями в кінці
циклу стерилізації

Надмірні відкладення накипу на
нагрівальній поверхні/бачку (e)
або на знімній основі для
мікрохвильової печі (i)

Очистіть нагрівальну поверхню/бачок (e), видаляючи накип
за допомогою білого оцту

На дисплеї з'являється
символ "HT”

Недостатня кількість води
в нагрівальній поверхні/бачку (e)

Влийте відповідну кількість
води всередину нагрівальної
поверхні/бачка (e) та знову

На дисплеї з'являється
символ "FU”

Поломка теплового
плавкого запобіжника

Апарат підлягає ремонту.
Звертайтеся тільки до висококваліфікованого персоналу

Наявність шуму при використанні стерилізатора.

Стерилізатор не вмикається.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

У разі, якщо описані вище рішення не усувають виниклу проблему роботи,
зверніться до сервісного центру.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул 00007391000000
Модель: 06782
Живлення: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Потужність: 600 Вт

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

Перед использованием прочтите и сохраните настоящую инструкцию для последующих консультаций.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
tДанный аппарат предназначен для использования только в быту соȐșȍȟțȜȝȞȖȏȓȒȓțțȩȚȖțȟȠȞȡȘȤȖȭȚǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȍȝȝȍрат не по назначению (он служит только для дезинфекции бутылочек,
ȟȜȟȜȘȖȍȘȟȓȟȟȡȍȞȜȏȒșȭȐȞȡȒțȜȐȜȏȟȘȍȞȚșȖȏȍțȖȭ ǪȬȎȜȓȒȞȡȐȜȓȖȟпользование считается неправильным и опасным.
tДанный аппарат должен использоваться внутри помещений, не следует подвергать его воздействию солнца, дождя и других атмосферных факторов.
tЭтот аппарат не должен использоваться детьми. Храните аппарат и
шнур питания в недоступном для детей месте.
tСледите за тем, чтобы дети не играли с аппаратом.
tДанный аппарат может использоваться людьми с ограниченными физическими, чувственными или ментальными возможностями, или не
имеющими достаточного опыта и знаний только под наблюдением,
либо после надлежащего инструктирования в отношении безопасного использования аппарата и осознания рисков, связанных с его использованием.
tǠȟșȡȥȍȓȝȞȜȒȍȔȖȍȝȝȍȞȍȠȍȖșȖȓȐȜȝȓȞȓȒȍȥȖȒșȭȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭȠȞȓтьим лицам, необходимо, чтобы они были ознакомлены с правилами
безопасной эксплуатации и понимали, какие опасности могут возникать при его использовании. Такие сведения можно получить, прочитав руководство по эксплуатации и, в частности, раздел о мерах
предосторожности, содержащийся в руководстве.
tǠțȖȚȍțȖȓȏȤȓșȭȣȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȖȍȝȝȍȞȍȠȒȜșȔȓțȝȜȒȘșȬȥȍȠȪȟȭȠȜșȪко к системе, оснащенной действующим заземлением.
tАппарат следует устанавливать только на ровные и устойчивые поверхности, не доступные для детей.
tǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭȡȟȠȍțȍȏșȖȏȍȠȪȍȝȝȍȞȍȠțȍȖșȖȞȭȒȜȚȟȐȜȞȭȥȖȚȖȝȜȏȓȞхностями, газовыми или электрическими плитами или вблизи них, а
также на поверхности, чувствительные к теплу или к влажности.
tНе ставьте принадлежности или другие предметы непосредственно
на нагревательную поверхность.
tСоблюдайте осторожность в отношении частей, обозначенных символом , которые во время использования могут сильно нагреваться.
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tǠȝȞȜȤȓȟȟȓȢȡțȘȤȖȜțȖȞȜȏȍțȖȭȍȝȝȍȞȍȠȟȖșȪțȜțȍȐȞȓȏȍȓȠȟȭȏȟȏȭȕȖȟ
тем, что производит горячий пар, поэтому следует всегда соблюдать
ȚȍȘȟȖȚȍșȪțȡȬȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȪȖțȓȟțȖȚȍȠȪȘȞȩȦȘȡȡȟȠȞȜȗȟȠȏȍȖȖșȖ
приближать руки или лицо к отверстию выхода пара, расположенному на крышке, поскольку существует опасность ожогов.
tПри завершении цикла функционирования содержащаяся в аппарате вода и верхняя поверхность могут сильно нагреваться. Соблюдайте осторожность в целях предупреждения возможных ожогов.
tǠțȖȚȍțȖȓ  ȟșȓȒȡȓȠ ȝȜȒȜȔȒȍȠȪ  ȝȜ ȚȓțȪȦȓȗ ȚȓȞȓ  țȓȟȘȜșȪȘȜ ȚȖțȡȠ
ȒȜȟțȭȠȖȭȘȞȩȦȘȖȝȜȕȍȏȓȞȦȓțȖȖȤȖȘșȍǠȟȓȐȒȍȏȩȝȜșțȭȗȠȓȒȍțțȡȬ
операцию с осторожностью в целях снижения риска неожиданного
выхода горячего пара или попадания на кожу очень горячей воды,
которая может вызвать ожоги.
tНи в коем случае не закрывайте отверстие для выхода пара в верхней
части крышки.
tНи в коем случае не погружайте в воду или в иные жидкости аппарат,
штепсельную вилку или шнур питания.
t Не тяните за шнур питания или за сам аппарат, чтобы извлечь вилку
из электрической розетки.
tПеред перемещением, очисткой и проведением любых других действий с аппаратом, или если он остается без присмотра, убедитесь в
том, что вилка шнура питания вынута из розетки, а сам аппарат полностью остыл.
tǶȖȟȠȘȍȖȡȣȜȒȕȍȍȝȝȍȞȍȠȜȚțȓȒȜșȔțȩȜȟȡȧȓȟȠȏșȭȠȪȟȭȒȓȠȪȚȖȖ ȖșȖ 
лицами со сниженными умственными способностями или не обладающими достаточными знаниями и опытом.
tДанные инструкции предоставлены на сайте XXXDIJDDPDPN.
ǩǭǬǳǧǡǲǯǞǵǧǾ.*$308"7&
tǯȍȕȚȓȧȍȗȠȓ ȏ ȍȝȝȍȞȍȠ ȠȜșȪȘȜ ȝȞȓȒȚȓȠȩȘȜȚȝȜțȓțȠȩ  ȝȜȒșȓȔȍȧȖȓ
дезинфекции, которые могут использоваться в микроволновой печи.
Ǡ ȟșȡȥȍȓ ȟȜȚțȓțȖȗ  ȝȞȜȏȓȞȪȠȓ ȟȜȏȚȓȟȠȖȚȜȟȠȪ Ȓȍțțȩȣ ȝȞȓȒȚȓȠȜȏ
компонентов у производителя.
tǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭ ȝȜȚȓȧȍȠȪ ȏ ȚȖȘȞȜȏȜșțȜȏȩȗ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞ ȝȞȓȒȚȓȠȩ 
содержащие нейлон или металл.
tНе используйте стерилизатор в обычных печах.
tПри использовании комбинированных микроволновых печей следуȓȠȡȎȓȒȖȠȪȟȭ ȥȠȜȏȩȘșȬȥȓțȐȞȖșȪȖȖșȖȢȡțȘȤȖȭjDSJTQxǱȍȘȔȓțȓȜȎходимо проверить, что гриль остыл и в духовке отсутствует тарелка
«crisp».
tǠ ȘȜțȤȓ ȤȖȘșȍ Ȓșȭ ȖȕȏșȓȥȓțȖȭ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȍ Ȗȕ ȚȖȘȞȜȏȜșțȜȏȜȗ
печи, всегда пользуйтесь соответствующими средствами защиты рук.
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tǠțȖȚȍțȖȓ  ȟșȓȒȡȓȠ ȝȜȒȜȔȒȍȠȪ  ȝȜ ȚȓțȪȦȓȗ ȚȓȞȓ  țȓȟȘȜșȪȘȜ ȚȖțȡȠ
до снятия крышки при завершении цикла, всегда выполняйте данную
операцию с осторожностью в целях снижения риска неожиданного
выхода горячего пара или капания очень горячей воды, которая может вызвать ожоги.
ВНИМАНИЕ
ǞȝȝȍȞȍȠ ȓȐȜȝȞȖțȍȒșȓȔțȜȟȠȖȖȥȍȟȠȖȡȝȍȘȜȏȘȖ ȝșȍȟȠȖȘȜȏȩȓȝȍȘȓȠȩ ȘȍȞȠȜțțȩȓȘȜȞȜȎȘȖȝȞ ȭȏșȭȬȠȟȭȖȟȠȜȥțȖȘȜȚȝȜȠȓțȤȖȍșȪной опасности для детей. Храните их вдали от детей.
ǮȓȞȓȒ țȍȥȍșȜȚ ȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭ ȍȝȝȍȞȍȠȍ ȡȎȓȒȖȠȓȟȪ ȏ ȤȓșȜȟȠțȜȟȠȖ ȏȟȓȣ ȓȐȜ ȘȜȚȝȜțȓțȠȜȏ Ǡ ȝȞȜȠȖȏțȜȚ ȟșȡȥȍȓ  țȓ ȝȜșȪȕȡȗȠȓȟȪ
изделием и обратитесь к квалифицированному персоналу или в пункт продажи.
- По окончании цикла дезинфекции все находящиеся внутри аппарата предметы остаются горячими, будьте крайне осторожны.
Следует охладить их перед пользованием.
ǠțȖȚȍțȖȓǤȟșȖȝȜȘȍȘȜȗșȖȎȜȝȞȖȥȖțȓȏȜȏȞȓȚȭȞȍȎȜȠȩȍȝȝȍȞȍȠȍȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠȟȎȜȗȏȝȜȒȍȥȓȫșȓȘȠȞȜȫțȓȞȐȖȖ ȤȖȘșȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ
ȚȜȔȓȠțȓȎȩȠȪȕȍȏȓȞȦȓțǠȠȍȘȜȚȟșȡȥȍȓȝȞȓȒȚȓȠȩȚȜȐȡȠȜȘȍȕȍȠȪȟȭțȓȝȞȜȒȓȕȖțȢȖȤȖȞȜȏȍțțȩȚȖ
ǣșȭȜȠȘșȬȥȓțȖȭȍȝȝȍȞȍȠȍȜȠȫșȓȘȠȞȜȟȓȠȖȏȟȓȐȒȍȏȩȘșȬȥȍȗȠȓȍȝȝȍȞȍȠ ȝȓȞȓȏȜȒȭȐșȍȏțȩȗȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪ0/0'' H țȍ 0'' ǭȎȭзательно вытаскивайте вилку из электрической розетки, если стерилизатор не используется.
ǬȓȝȩȠȍȗȠȓȟȪȏȟȘȞȩȠȪȖșȖȜȠȞȓȚȜțȠȖȞȜȏȍȠȪȍȝȝȍȞȍȠǠȟȘȞȩȠȖȓȍȝȝȍȞȍȠȍȝȞȜȏȜȒȖȠȟȭȠȜșȪȘȜȟȝȜȚȜȧȪȬȟȝȓȤȖȍșȪțȩȣȖțȟȠȞȡȚȓțȠȜȏǮȜȏȞȓȔȒȓțțȩȗȦțȡȞȝȖȠȍțȖȭȒȜșȔȓțȕȍȚȓțȭȠȪȟȭțȍȒȞȡȐȜȗ ȖȒȓțȠȖȥțȩȗȝȜȟȠȍȏșȓțțȜȚȡȏȚȓȟȠȓȟȍȝȝȍȞȍȠȜȚǠȟȓȜȝȓȞȍȤȖȖ
ȝȜ ȕȍȚȓțȓ ȦțȡȞȍ ȝȖȠȍțȖȭ ȜȠțȜȟȭȠȟȭ Ș ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȖ ȘȏȍșȖȢȖȤȖȞȜȏȍțțȜȐȜ ȠȓȣțȖȥȓȟȘȜȐȜ ȝȓȞȟȜțȍșȍ ȖșȖ ȟȝȓȤȖȍșȖȟȠȜȏ "SUTBOB
4Q"
- Не стерилизуйте в аппарате предметы, не предназначенные для дезинфекции горячим способом. Убедитесь, что вольтаж стериșȖȕȍȠȜȞȍ ȟȚȠȍȎșȖȥȘȡȝȜȒȍȝȝȍȞȍȠȜȚ ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȓȠțȍȝȞȭȔȓțȖȬȏǠȍȦȓȗȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȗȟȓȠȖ
ǠȟȠȍȏȪȠȓȏȖșȘȡȍȝȝȍȞȍȠȍȏșȓȐȘȜȒȜȟȠȡȝțȡȬȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȡȬȞȜȕȓȠȘȡ
ǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭȏȘșȬȥȍȠȪȍȝȝȍȞȍȠ ȓȟșȖȜȠȟȡȠȟȠȏȡȓȠȟȝȓȤȖȍșȪțȍȭȘȜȞȕȖțȍȒșȭȝȞȖțȍȒșȓȔțȜȟȠȓȗ
ǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȍȝȝȍȞȍȠ ȓȟșȖȏțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȚȎȍȥȘȓȜȠȟȡȠȟȠȏȡȓȠȏȜȒȍ
- При выполнении дезинфекции не заполняйте бачок никакими другими жидкостями, кроме питьевой воды.
"SUTBOB4Q"țȓțȓȟȓȠȜȠȏȓȠȟȠȏȓțțȜȟȠȪȕȍȡȧȓȞȎȖȚȡȧȓȟȠȏȡȖșȖșȬȒȭȚȏȟșȡȥȍȓȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȭȏȡȟȠȞȜȗȟȠȏȓȖȕȒȓșȖȗȘȜȚȝȜнентов, не предназначенных для использования в микроволновой печи или для горячей стерилизации, или при подсоединении
ȍȝȝȍȞȍȠȍȘȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȗȟȓȠȖȏțȍȞȡȦȓțȖȓȒȓȗȟȠȏȡȬȧȖȣțȜȞȚȖȖșȖȡȘȍȕȍțȖȗȠȍȎșȖȥȘȖȒȍțțȩȣ ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțțȜȗțȍȍȝȝȍȞȍȠȓ 
или в данном руководстве .
ǠȟșȡȥȍȓȟȜȚțȓțȖȗȏȟȜȒȓȞȔȍțȖȖȒȍțțȜȗȎȞȜȦȬȞȩ ȟȏȭȔȖȠȓȟȪȟȝȞȜȒȍȏȤȜȚȖșȖțȓȝȜȟȞȓȒȟȠȏȓțțȜȟȘȜȚȝȍțȖȓȗ"SUTBOB4Q"
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ǞȝȝȍȞȍȠȜȠȏȓȥȍȓȠȜȟțȜȏțȩȚȠȞȓȎȜȏȍțȖȭȚǤȏȞȜȝȓȗȟȘȖȣǣȖȞȓȘȠȖȏ$&
ǠǬǧǫǞǬǧǤ
ǧțȟȠȞȡȘȤȖȭȝȜȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȬ
ǭȎȞȍȠȖȠȓȟȪȘȟȝȞȍȏȜȥțȖȘȡȟȖțȟȠȞȡȘȤȖȭȚȖȝȜȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȬ
ǧȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪȠȜșȪȘȜȏțȡȠȞȖȝȜȚȓȧȓțȖȗ
ǠǬǧǫǞǬǧǤǭȥȓțȪȐȜȞȭȥȖȗȝȍȞ
ǠțȖȚȍțȖȓǡȜȞȭȥȍȭȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪ
= Не выбрасывать настоящее изделие вместе с обычными бытовыми отходами, а пользоваться контейнерами для дифференцированного сбора отходов в соответствии с действующими законодательствами.
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 $0.1"$5 ȞȖȟ
ǣșȭ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ ȚȍȘȟ   ȎȡȠȩșȜȥȓȘ  Țș ȡțȤȖȗ ȏȟȓȣ
șȖțȖȗ$IJDDPȟȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚȖȍȘȟȓȟȟȡȍȞȍȚȖȖșȖȒȞȡȐȖȣ
мелких предметов, например сосок.
Сборка производится путем размещения в последовательноȟȠȖțȍȜȟțȜȏȍțȖȓȍȝȝȍȞȍȠȍ E ȘȜȞȕȖțȩ C ȖȘȞȩȦȘȖ B 
 .*$308"7& ȞȖȟ
ǣșȭ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ ȚȍȘȟ   ȎȡȠȩșȜȥȓȘ  Țș ȡțȤȖȗ ȏȟȓȣ
șȖțȖȗ$IJDDPȟȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚȖȍȘȟȓȟȟȡȍȞȍȚȖȖșȖȒȞȡȐȖȣ
мелких предметов, например сосок.
Сборка производится, размещая в последовательности на
ȏȩțȖȚȍȓȚȜȓȜȟțȜȏȍțȖȓȒșȭȚȖȘȞȜȏȜșțȜȏȜȗȝȓȥȖ J ȘȜȞȕȖțȩ C ȖȘȞȩȦȘȖ B 

SterilNatural 3 в 1

Паровой электрический модульный стерилизатор
Уважаемый покупатель,
ȎșȍȐȜȒȍȞȖȚ Ǡȍȟ Ȗ ȝȜȕȒȞȍȏșȭȓȚ ȟȜ ȟȒȓșȍțțȩȚ ȏȩȎȜȞȜȚ ǮȍȞȜȏȜȗȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȖȗȚȜȒȡșȪțȩȗȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞ4UFSJM/BUVSBM
ȏȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțȒșȭȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖȝȞȓȒȚȓȠȜȏ ȕȍțȖȚȍȭțȓȚțȜȐȜ ȚȓȟȠȍ țȍ Șȡȣțȓ  ȎșȍȐȜȒȍȞȭ  ȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȭȚ '6-- 4*;& 
$0.1"$5Ȗ.*$308"7&
Дезинфицирует чистым натуральным паром, без использования химических веществ быстрым и надежным способом, при
максимальном удобстве при использовании.
3 конфигурации совместимы со всеми бутылочками и сцеживателями молока (части, предназначенные для горячей стеȞȖșȖȕȍȤȖȖ  ȝȞȜȖȕȏȜȒȟȠȏȍ $IJDDP Ȗ ȟ ȎȜșȪȦȓȗ ȥȍȟȠȪȬ ȎȡȠȩлочек и сцеживателей молока других имеющихся в продаже
марок.
ǩțȜȝȘȍ $0.1"$5FDP ȖȟȝȜșȪȕȡȓȚȍȭ ȠȜșȪȘȜ ȏ ȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ
$0.1"$5 ȝȜȕȏȜșȭȓȠȟȫȘȜțȜȚȖȠȪȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșȪțȜȏȞȓмени и электроэнергии.
ǮȞȖȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȖȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ.*$308"7& ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȭ
может происходить более быстрым способом.
ǮȞȜȟȠȜȗȏȝȞȖȚȓțȓțȖȖ ȚȜȔȓȠȏȚȓȧȍȠȪȚȍȘȟȎȡȠȩșȜȥȓȘ
Țș ȡțȤȖȗ ȏȟȓȣ șȖțȖȗ $IJDDP ȟ ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚȖ ȍȘȟȓȟȟȡȍȞȍȚȖ ȘȜșȪȤȍ  ȟȜȟȘȖ Ȗ ȟȠȍȘȍțȥȖȘȖ  ȏ ȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ '6--
4*;& ȚȍȘȟȎȡȠȩșȜȥȘȖȚșȡțȤȖȗȟȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚȖ
ȍȘȟȓȟȟȡȍȞȍȚȖȒșȭȏȓȞȟȖȖ$0.1"$5Ȗ.*$308"7&
ǶȖȟșȜȎȡȠȩșȜȥȓȘȒȞȡȐȖȣȚȍȞȜȘ țȓȝȞȜȖȕȏȜȒȟȠȏȍ$IJDDP ȘȜторые можно разместить в аппарат, может быть меньше указанного в настоящем руководстве.
Перед использованием внимательно прочтите настоящую
инструкцию и меры предосторожности и сохраните её для
последующих консультаций.

ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА
Конфигурации FULL SIZE и COMPACT - ǞǮǮǞǯǞǱ ǮǭǣǩǪǽǶǤǬǩǼǪǤǩǱǯǭǰǤǱǧ
Перед размещением внутри стерилизатора, предметы, подлежащие дезинфекции, должны всегда тщательно мыться и
ополаскиваться.
ǣȓȕȖțȢȓȘȤȖȭǰǭǰǭǩ
ǯȓȘȜȚȓțȒȡȓȠȟȭȚȜțȠȖȞȜȏȍȠȪȟȜȟȘȖțȍȘȜșȪȤȍȝȓȞȓȒȖȣȝȜȕȖȤȖȜțȖȞȜȏȍțȖȓȚȏȘȜȞȕȖțȡ C ȏȤȓșȭȣȟțȖȔȓțȖȭȞȖȟȘȍȕȍȐȞȭȕнения после дезинфекции.
- Позиционировать стаканчики над сосками, монтированными на кольцах, в слегка наклоненном положении, таким образом, чтобы пар мог войти в стаканчик
ǣȓȕȖțȢȓȘȤȖȭǟǲǱǺǪǭǶǤǩ
ǠȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ'6--4*;&ǯȍȕȚȓȟȠȖȠȓȚȍȘȟȎȡȠȩșȜȥȓȘ
ȚșȡțȤȖȗȏȟȓȣșȖțȖȗ$IJDDPȏȜȏțȡȠȞȪȤȓțȠȞȍșȪțȜȐȜȘȜȞȝȡȟȍ D ȏȏȓȞȠȖȘȍșȪțȜȓȝȜșȜȔȓțȖȓ ȟȐȜȞșȩȦȘȜȚ ȜȎȞȍȧȓțным вниз, и соответствующие аксессуары, расположенные в
ȘȜȞȕȖțȓ C 
 Ǡ ȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ $0.1"$5 ǯȍȕȚȓȟȠȖȠȓ ȚȍȘȟ  ȎȡȠȩșȜȥȘȖ
 Țș ȡțȤȖȗ ȏ ȐȜȞȖȕȜțȠȍșȪțȜȓ ȝȜșȜȔȓțȖȓ  ȟȜȎșȬȒȍȭ
осторожность, чтобы не закрывать аксессуарами отверстие
бутылочки, таким образом, чтобы содействовать прохождению пара.
ǠǬǧǫǞǬǧǤȝȞȜȏȓȞȪȠȓ ȥȠȜȍȘȟȓȟȟȡȍȞȩȏȘȜȞȕȖțȓ C 
țȓȚȓȦȍȬȠȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȚȡȕȍȘȞȩȠȖȬȘȞȩȦȘȖ B 
Для первого использования рекомендуется осуществляться
цикл стерилизации, не размещая какие-либо предметы внутри аппарата.
ǠȜ ȏȞȓȚȭ ȝȓȞȏȩȣ ȤȖȘșȜȏ ȞȍȎȜȠȩ Ȗȕ ȍȝȝȍȞȍȠȍ ȚȜȔȓȠ ȒȜțȜситься легкий запах, который не указывает на неполадки, а
является нормальным явлением.

ОПИСАНИЕ ȞȖȟ
B ǩȞȩȦȘȍ
C ǩȜȞȕȖțȍ
D ǵȓțȠȞȍșȪțȩȗȘȜȞȝȡȟ
E ǭȟțȜȏȍțȖȓȍȝȝȍȞȍȠȍ
F ǬȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȍȭȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪȎȍȥȜȘ
G ǷțȡȞȝȖȠȍțȖȭȟȏȖșȘȜȗ
H ǡȞȡȝȝȍȒȖȟȝșȓȭȟȘțȜȝȘȍȚȖ
H ȒȖȟȝșȓȗ
H ȘțȜȝȘȍ45"354501ȤȖȘșȍ 
H ȘțȜȝȘȍ$0.1"$5FDP
I ǡșȍȏțȩȗȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪ0/0''
J ǠȩțȖȚȍȓȚȜȓȜȟțȜȏȍțȖȓȒșȭȚȖȘȞȜȏȜșțȜȏȜȗȝȓȥȖ
ǠǬǧǫǞǬǧǤǩțȜȝȘȍ45"354501ȤȖȘșȍ țȓȏȩȝȜșțȭȓȠȢȡțȘȤȖȗȏȩȘșȬȥȓțȖȭǠȩȘșȬȥȍȗȠȓȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȟ
ȝȜȚȜȧȪȬȐșȍȏțȜȐȜȏȩȘșȬȥȍȠȓșȭ0/0'' I 

  ǯȍȟȝȜșȍȐȍȗȠȓ ȍȝȝȍȞȍȠ ȏ țȓȒȜȟȠȡȝțȩȣ Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ ȚȓȟȠȍȣ 
только на ровных и устойчивых поверхностях, стойких к теȝșȡȖȖșȖȏșȍȐȓ ȞȭȒȜȚȟȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȗȞȜȕȓȠȘȜȗ ȒȜȟȠȡȝțȜȗ
для взрослого человека.
 ǰțȖȚȖȠȓȘȞȩȦȘȡ B ȘȜȞȕȖțȡ C ȖȤȓțȠȞȍșȪțȩȗȘȜȞȝȡȟ D 
ȞȖȟ 
  ǦȍșȓȗȠȓ ȏȜȒȡ ȏ țȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȡȬ ȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪȎȍȥȜȘ F  ȒȜ
ȒȜȟȠȖȔȓțȖȭȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȗțȍȟȓȥȘȖȡȞȜȏțȭ ȞȖȟ
tǧȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ'6--4*;&Țș
tǧȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ$0.1"$5Țș
ǮǯǧǫǤǶǞǬǧǤǧȟȝȜșȪȕȜȏȍțȖȓȒȖȟȠȖșșȖȞȜȏȍțțȜȗȏȜȒȩȕțȍчительно снижает образование накипи на нагревательной
поверхности.
 ǮȞȜȖȕȏȓȒȖȠȓȟȎȜȞȘȡȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȍȏȔȓșȍȓȚȜȗȘȜțȢȖȐȡрации (для соответствующей сборки см. раздел “Сборка конфигураций стерилизатораw 
  ǯȍȟȝȜșȜȔȖȠȓ ȝȞȓȒȚȓȠȩ  ȝȜȒșȓȔȍȧȖȓ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȤȖȖ  ȏțȡȠȞȖ ȟȚȝȓȞȏȩȗȝȍȞȍȐȞȍȢȒȍțțȜȐȜȞȍȕȒȓșȍ 
 ǠȟȠȍȏȪȠȓȏȖșȘȡȦțȡȞȍȝȖȠȍțȖȭ G ȏȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȡȬȞȜȕȓȠȘȡ
 ǲȟȠȍțȜȏȖȠȓȐșȍȏțȩȗȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪ0/0'' I ȏȝȜșȜȔȓțȖȓ

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СБОРКА КОНФИГУРАЦИЙ СТЕРИЛИЗАТОРА
Предусмотрены три различные конфигурации использоваțȖȭȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȍ'6--4*;& $0.1"$5Ȗ.*$308"7&
 '6--4*;& ȞȖȟ
ǣșȭȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖȚȍȘȟȎȡȠȩșȜȥȓȘȚșȡțȤȖȗȏȟȓȣșȖțȖȗ$IJDDPȟȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚȖȍȘȟȓȟȟȡȍȞȍȚȖ
Сборка производится путем размещения в последовательțȜȟȠȖ țȍ ȜȟțȜȏȍțȖȓ ȍȝȝȍȞȍȠȍ E  ȤȓțȠȞȍșȪțȜȐȜ ȘȜȞȝȡȟȍ D 
ȘȜȞȕȖțȩ C ȖȘȞȩȦȘȖ B 
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I 0/ ȕȍȠȓȚțȍȔȚȖȠȓȐȞȡȝȝȡȒȖȟȝșȓȭȟȘțȜȝȘȍȚȖ H ȟșȓȒȡȬȧȖȚȜȎȞȍȕȜȚ

  ǮȓȞȓȒ ȏȩȝȜșțȓțȖȓȚ țȜȏȜȐȜ ȤȖȘșȍ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ  ȏȟȓȐȒȍ
подождите полного охлаждения аппарата.

ДЛЯ ВЫБОРА И АКТИВАЦИИ ЦИКЛА СТЕРИЛИЗАЦИИ В
КОНФИГУРАЦИИ FULL SIZE:
ǠǬǧǫǞǬǧǤǬǧǩǭǡǣǞțȓȕȍȝȡȟȘȍȗȠȓȤȖȘșȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ $0.1"$5FDP ȝȞȖ ȞȍȎȜȠȓ ȡȟȠȞȜȗȟȠȏȍ ȏ ȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ'6--4*;&
B  ǬȍȔȚȖȠȓ ȘțȜȝȘȡ 45"354501 ȤȖȘșȍ H  ǩȞȍȟțȩȗ ȖțȒȖȘȍȠȜȞ ȘțȜȝȘȖ 45"354501 H  șȓȏȍȭ ȘțȜȝȘȍ  ȕȍȐȜȞȍȓȠȟȭ Ȓșȭ
указания нагрева аппарата и остается включенным на протяȔȓțȖȖȏȟȓȐȜȤȖȘșȍȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖǬȍȒȖȟȝșȓȓ H ȝȜȭȏșȭȓȠȟȭ
ȖȘțȜȝȘȍȝȍȞȍ ȞȖȟ ȖȜȟȠȍȏȦȓȓȟȭȏȞȓȚȭȏȚȖțȡȠȍȣ  ȒȜ
завершения цикла.
ǮǯǧǫǤǶǞǬǧǤ ǣșȭ țȍȐȞȓȏȍ ȠȞȓȎȡȬȠȟȭ ȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșȪțȜ 
минут, в то время как для дезинфекции требуются приблизительно 5 минуты.
Ȏ  ǦȍȏȓȞȦȓțȖȓ ȤȖȘșȍ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ ȟȖȐțȍșȖȕȖȞȡȓȠȟȭ ȕȏȡȘȜȏȩȚȟȖȐțȍșȜȚ ȕȡȚȚȓȞțȩȣȟȖȐțȍșȜȏ ȏȩȘșȬȥȓțȖȓȚȘȞȍȟțȜȐȜȖțȒȖȘȍȠȜȞȍȘțȜȝȘȖ45"354501ȤȖȘșȍ H  șȓȏȍȭȘțȜȝȘȍ 
ȖțȒȖȘȍȤȖȓȗțȍȒȖȟȝșȓȓ H iwȖȖȟȥȓȕțȜȏȓțȖȓȚțȍȒȖȟȝșȓȓ
H  ȖȘȜțȘȖ ȝȍȞȍ ǪȍȚȝȜȥȘȍ ȒȖȟȝșȓȭ H  ȜȟȠȍȓȠȟȭ ȏȘșȬȥȓțțȜȗȏȠȓȥȓțȖȓȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșȪțȜȟȓȘȡțȒȝȜȟșȓȕȍȏȓȞȦȓțȖȭ
ȤȖȘșȍǬȍȒȖȟȝșȓȓ H ȜȠȜȎȞȍȔȍȓȠȟȭiwȒȜțȍȔȍȠȖȭȘțȜȝȘȖ
ȖșȖȏȩȘșȬȥȓțȖȭȍȝȝȍȞȍȠȍǦȍȠȓȚȏȩȝȜșțȖȠȓȝȞȖȏȓȒȓțțȩȓȒȍșȓȓȜȝȓȞȍȤȖȖ ȝ 

ǮǯǧǫǤǶǞǬǧǤ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȭ ȏțȡȠȞȖ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȍ ȝȜȒȒȓȞȔȖȏȍȓȠȟȭȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșȪțȜȥȍȟȜȏ ȓȟșȖȘȞȩȦȘȍ B țȓȟțȖȚȍȓȠȟȭǤȟșȖȟțȭȠȪȘȞȩȦȘȡ B ȏȜȏȞȓȚȭȞȍȎȜȠȩȍȝȝȍȞȍȠȍȖșȖ
сразу по окончании её, хранение бутылочек и аксессуаров в
продезинфицированном виде не гарантируется.
Конфигурации MICROWAVE- ǞǮǮǞǯǞǱ ǯǞǦǫǤǸǤǬ Ǡ ǫǧǩǯǭǠǭǪǬǭǠǭǨǮǤǶǧ
ǫǤǯǺǮǯǤǣǭǰǱǭǯǭǥǬǭǰǱǧ
ǠǬǧǫǞǬǧǤ
- Стеклянные бутылочки можно стерилизовать в микроволновых печах только, если это предусмотрено их инструкциями.
ǠȟșȡȥȍȓȟȜȚțȓțȖȗ ȜȎȞȍȧȍȗȠȓȟȪȘȒȖșȓȞȡȖșȖȖȕȐȜȠȜȏȖȠȓșȬ
- Тщательно придерживайтесь указаний времени и мощности таблицы ВРЕМЯ И МОЩНОСТЬ ДЕЗИНФЕКЦИИǫȓțȪȦȓȓ
время и мощность могут не гарантировать эффективную дезинфекцию, в то время как большее время и мощность могут
привести к повреждению стерилизатора с его содержимым
и самой печи.
Сборка производится путем размещения в последовательности
țȍȏȩțȖȚȍȓȚȡȬȜȟțȜȏȡȒșȭȚȖȘȞȜȏȜșțȜȏȜȗȝȓȥȖ J ȘȜȞȕȖțȩ C 
ȖȘȞȩȦȘȖ B 
ǠȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ.*$308"7&ȞȍȕȚȓȟȠȖȠȓȝȞȓȒȚȓȠȩȏȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȖȖȟȡȘȍȕȍțȖȭȚȖȒșȭȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȖ$0.1"$5 ȟȚȝȓȞȏȩȗ
параграф раздела “Подготовка и использование аппарата.
Аппарат подсоединен к электросети - конфигурации FULL
SIZE и COMPACT” 

ДЛЯ ВЫБОРА И АКТИВАЦИИ ЦИКЛА СТЕРИЛИЗАЦИИ В
КОНФИГУРАЦИИ FULL COMPACT:
B ǬȍȔȚȖȠȓȜȒȖțȞȍȕȘțȜȝȘȡ$0.1"$5FDP H  ȝȞȍȏȍȭȘțȜȝȘȍ  Ȓșȭ ȍȘȠȖȏȍȤȖȖ ȞȓȔȖȚȍ $0.1"$5FDP ǟȓșȩȗ ȖțȒȖȘȍȠȜȞ
ȘțȜȝȘȖ$0.1"$5FDP H  ȝȞȍȏȍȭȘțȜȝȘȍ ȕȍȐȜȞȍȓȠȟȭ ȡȘȍȕȩȏȍȭțȍȏȩȎȜȞȢȡțȘȤȖȖǭȒțȜȏȞȓȚȓțțȜțȍȒȖȟȝșȓȓ H ȝȜȭȏșȭȓȠȟȭȖȘȜțȘȍi&$0w ȞȖȟ ȖȜȟȠȍȏȦȓȓȟȭȏȞȓȚȭȏȚȖțȡȠȍȣ  
до завершения цикла. Таким образом, конфигурация выбрана, но аппарат еще не нагревается.
ǮǯǧǫǤǶǞǬǧǤ ǣșȭ țȍȐȞȓȏȍ ȠȞȓȎȡȬȠȟȭ ȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșȪțȜ 
минут, в то время как для дезинфекции требуются приблизительно 5 минуты.
ǠǬǧǫǞǬǧǤ  țȍȔȖȚȍȭ ȏȠȜȞȜȗ Ȟȍȕ ȘțȜȝȘȡ
$0.1"$5FDP H  ȝȞȍȏȍȭȘțȜȝȘȍ ȍȝȝȍȞȍȠȏȜȕȏȞȍȧȍȓȠȟȭȏȞȓȔȖȚ'6--4*;& ȝȞȖȫȠȜȚțȍȒȖȟȝșȓȓ H ȡȘȍȕȩȏȍȓȠȟȭȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȓȜȟȠȍȏȦȓȓȟȭȏȞȓȚȭȏȚȖțȡȠȍȣ  
Ȏ  ǬȍȔȚȖȠȓ ȘțȜȝȘȡ 45"354501 ȤȖȘșȍ H  șȓȏȍȭ ȘțȜȝȘȍ  Ȓșȭ ȕȍȝȡȟȘȍ ȤȖȘșȍ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ ǩȞȍȟțȩȗ ȖțȒȖȘȍȠȜȞ
ȘțȜȝȘȖ 45"354501 H  șȓȏȍȭ ȘțȜȝȘȍ  Ȗ Ȏȓșȩȗ ȖțȒȖȘȍȠȜȞ
$0.1"$5FDP H  ȝȞȍȏȍȭ ȘțȜȝȘȍ  ȕȍȐȜȞȍȬȠȟȭ Ǭȍ ȒȖȟȝșȓȓ
H ȝȜȭȏșȭȓȠȟȭȖȘȜțȘȍȝȍȞȍ ȡȘȍȕȩȏȍȬȧȍȭțȍȠȜ ȥȠȜȍȝȝȍȞȍȠ
țȍȐȞȓȏȍȓȠȟȭȏȞȓȔȖȚȓ$0.1"$5FDP
ȏ  ǦȍȏȓȞȦȓțȖȓ ȤȖȘșȍ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ ȟȖȐțȍșȖȕȖȞȡȓȠȟȭ ȕȏȡȘȜȏȩȚȟȖȐțȍșȜȚ ȕȡȚȚȓȞțȩȣȟȖȐțȍșȜȏ ȏȩȘșȬȥȓțȖȓȚȘȞȍȟțȜȐȜȖțȒȖȘȍȠȜȞȍȘțȜȝȘȖ45"354501ȤȖȘșȍ H  șȓȏȍȭȘțȜȝȘȍ 
ȖțȒȖȘȍȤȖȓȗțȍȒȖȟȝșȓȓ H iwȖȖȟȥȓȕțȜȏȓțȖȓȚțȍȒȖȟȝșȓȓ
H ȖȘȜțȘȖȝȍȞȍǟȓșȩȗȖțȒȖȘȍȠȜȞȘțȜȝȘȖ$0.1"$5FDP H 
ȝȞȍȏȍȭ ȘțȜȝȘȍ  ȜȟȠȍȓȠȟȭ ȏȘșȬȥȓțțȩȚ ǪȍȚȝȜȥȘȍ ȒȖȟȝșȓȭ
H  ȜȟȠȍȓȠȟȭ ȏȘșȬȥȓțțȜȗ ȏ ȠȓȥȓțȖȓ ȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșȪțȜ  ȟȓȘȡțȒȝȜȟșȓȕȍȏȓȞȦȓțȖȭȤȖȘșȍǬȍȒȖȟȝșȓȓ H ȜȠȜȎȞȍȔȍȓȠȟȭ
iwȒȜțȍȔȍȠȖȭȘțȜȝȘȖȖșȖȏȩȘșȬȥȓțȖȭȍȝȝȍȞȍȠȍǦȍȠȓȚȏȩȝȜșțȖȠȓȝȞȖȏȓȒȓțțȩȓȒȍșȓȓȜȝȓȞȍȤȖȖ ȝ 

  ǮȓȞȓȒ ȞȍȕȚȓȧȓțȖȓȚ ȏțȡȠȞȖ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȍ  ȝȞȓȒȚȓȠȩ 
подлежащие дезинфекции, должны всегда тщательно мыться
и ополаскиваться.
  ǦȍșȓȗȠȓ  Țș ȏȜȒȩ ȏ ȤȓțȠȞȍșȪțȡȬ ȥȍȟȠȪ ȏȩțȖȚȍȓȚȜȗ
ȜȟțȜȏȩȒșȭȚȖȘȞȜȏȜșțȜȏȜȗȝȓȥȖ J  ȞȖȟ 
  ǯȍȟȝȜșȜȔȖȠȓ ȝȞȓȒȚȓȠȩ  ȝȜȒșȓȔȍȧȖȓ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȤȖȖ  ȏțȡȠȞȖ ȟȚȝȓȞȏȩȗȝȍȞȍȐȞȍȢȒȍțțȜȐȜȞȍȕȒȓșȍ 
 ǦȍȘȞȜȗȠȓȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȟȝȓȤȖȍșȪțȜȗȘȞȩȦȘȜȗ B ȖȞȍȕȚȓстите его в микроволновую печь.
 ǦȍȒȍȗȠȓȚȜȧțȜȟȠȪȚȖȘȞȜȏȜșțȜȏȜȗȝȓȥȖȏȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȖȖȟ
режимами из приведенной ниже таблицы.
ВРЕМЯ И МОЩНОСТЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ
ǫȖțȡȠȩ

ǠȍȠȠ

3

ǠȠ

4

ǭȠǠȠȒȜǠȠ

5

ǭȠǠȠȒȜǠȠ

  Ǡ ȘȜțȤȓ ȤȖȘșȍ Ȓșȭ ȖȕȏșȓȥȓțȖȭ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȍ Ȗȕ ȚȖȘȞȜволновой печи, рекомендуется подождать несколько минут
и всегда пользоваться соответствующими средствами защиты рук.
 ǠțȖȚȍțȖȓ ȟșȓȒȡȓȠȝȜȒȜȔȒȍȠȪ ȝȜȚȓțȪȦȓȗȚȓȞȓ țȓȟȘȜșȪȘȜȚȖțȡȠȒȜȟțȭȠȖȭȘȞȩȦȘȖ B ȝȞȖȕȍȏȓȞȦȓțȖȖȤȖȘșȍ ȏȟȓȐда выполняйте данную операцию с осторожностью в целях
снижения риска неожиданного выхода горячего пара или
капания очень горячей воды, которая может вызвать ожоги.
Хорошо вымойте руки перед тем, как касаться продезинфицированных предметов.
ǮǯǧǫǤǶǞǬǧǤ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȭ ȏțȡȠȞȖ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞȍ ȝȜȒȒȓȞȔȖȏȍȓȠȟȭȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșȪțȜȥȍȟȜȏ ȓȟșȖȘȞȩȦȘȍ B țȓȟțȖȚȍȓȠȟȭǤȟșȖȟțȭȠȪȘȞȩȦȘȡ B ȏȜȏȞȓȚȭȞȍȎȜȠȩȍȝȝȍȞȍȠȍȖșȖ
сразу по окончании её, хранение бутылочек и аксессуаров в
продезинфицированном виде не гарантируется.

  ǠȩȘșȬȥȖȠȓ ȍȝȝȍȞȍȠ  ȝȓȞȓȏȜȒȭ Ȑșȍȏțȩȗ ȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪ 0/
0'' I ȏȝȜșȜȔȓțȖȓ 0'' ȖȏȩțȖȚȍȭȏȖșȘȡȦțȡȞȍȝȖȠȍțȖȭ
G ȖȕȞȜȕȓȠȘȖȠȜȘȍ
 ǮȜȒȜȔȒȖȠȓțȓȟȘȜșȪȘȜȚȖțȡȠȒȜȖȕȏșȓȥȓțȖȭȒȓȕȖțȢȖȤȖȞȜванных предметов, всегда соблюдая осторожность в отношении выхода горячего пара и капель горячей воды, которые
могут вызвать ожоги.
Хорошо вымойте руки перед тем, как касаться продезинфицированных предметов.
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 ǦȍșȓȗȠȓ ȏ țȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȡȬ ȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪȎȍȥȜȘ F  ȖșȖ ȏ
ȏȩțȖȚȍȓȚȜȓ ȜȟțȜȏȍțȖȓ Ȓșȭ ȚȖȘȞȜȏȜșțȜȏȜȗ ȝȓȥȖ J   Țș
раствора белого уксуса и воды в равном соотношении.
 ǭȟȠȍȏȪȠȓ Ȓșȭ ȏȜȕȒȓȗȟȠȏȖȭ ȝȜȘȍ țȍȘȖȝȪ țȓ ȖȟȥȓȕțȓȠ ȝȞȖȎșȖȕȖȠȓșȪțȜ țȍ țȜȥȪ  ǦȍȝȞȓȧȍȓȠȟȭ ȏȘșȬȥȍȠȪ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞ 
если в бачок залит водный уксусный раствор.
ǰșȓȗȠȓȏȜȒȡȖȕțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȍ F ȖșȖ
ȏȩțȖȚȍȓȚȜȐȜȜȟțȜȏȍțȖȭȒșȭȚȖȘȞȜȏȜșțȜȏȜȗȝȓȥȖ J
4. Удалите возможные остатки мягкой тряпкой и вымойте неȟȘȜșȪȘȜȞȍȕ ȕȍșȖȏȍȭȏȜȏțȡȠȞȪțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖ
ȎȍȥȘȍ F ȖșȖȏȏȩțȖȚȍȓȚȡȬȜȟțȜȏȡȒșȭȚȖȘȞȜȏȜșțȜȏȜȗȝȓȥȖ
J ȚșȝȖȠȪȓȏȜȗȏȜȒȩ ȝȜȟșȓȥȓȐȜȟșȓȗȠȓǦȍȠȓȚȠȧȍȠȓșȪțȜ
протрите сухой и мягкой тряпкой перед повторным использованием устройства.
ǠǬǧǫǞǬǧǤțȖȘȜȐȒȍțȓȞȍȕȚȓȧȍȗȠȓȍȝȝȍȞȍȠȏȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȭȣ'6--4*;&Ȗ$0.1"$5ȝȜȒȝȞȜȠȜȥțȜȗȏȜдой.

УХОД И ОЧИСТКА
ǭȣșȍȒȖȠȓȍȝȝȍȞȍȠȝȓȞȓȒȏȩȝȜșțȓțȖȓȚȘȍȘȖȣșȖȎȜȜȝȓȞȍций.
ǰșȓȗȠȓȜȟȠȍȏȦȡȬȟȭȥȍȟȠȪȏȜȒȩ ȞȖȟ ȟȜȎșȬȒȍȭȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȪȏȘȜțȢȖȐȡȞȍȤȖȭȣ'6--4*;&Ȗ$0.1"$5 ȥȠȜȎȩțȓȕȍȚȜȥȖȠȪȏȖșȘȡȖȖșȖȦțȡȞȝȖȠȍțȖȭ G 
ǮȞȜȠȞȖȠȓȚȭȐȘȜȗȠȞȭȝȘȜȗțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȡȬȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪȎȍȥȜȘ F ȖșȖȏȩțȖȚȍȓȚȜȓȜȟțȜȏȍțȖȓȒșȭȚȖȘȞȜȏȜșțȜȏȜȗȝȓȥȖ 
ȤȓțȠȞȍșȪțȩȗȘȜȞȝȡȟ D ȘȜȞȕȖțȡ C ȖȘȞȩȦȘȡ B 
ǲǣǞǪǤǬǧǤǬǞǩǧǮǧ
При использовании стерилизатора нормальным явлением
является образование накипи на нагревательной поверхноȟȠȖȎȍȥȘȓ F ȖșȖțȍȏȩțȖȚȍȓȚȜȚȜȟțȜȏȍțȖȖ ȏȕȍȏȖȟȖȚȜȟȠȖ
ȜȠȔȓȟȠȘȜȟȠȖȖȟȝȜșȪȕȜȏȍțțȜȗȏȜȒȩǶȞȓȕȚȓȞțȩȓȜȠșȜȔȓțȖȭ
могут отрицательно сказаться на эксплуатационных характеристиках аппарата и со временем привести к его повреждению.
Поэтому рекомендуется удалять накипь, по меньшей мере,
один раз в неделю, или каждый раз при выявлении отложеțȖȗțȍȘȖȝȖțȍțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȓ F ȖșȖțȍ
ȏȩțȖȚȍȓȚȜȚȜȟțȜȏȍțȖȖȒșȭȚȖȘȞȜȏȜșțȜȏȜȗȝȓȥȖ J 
ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Проблема

Наличие шума при использовании стерилизатора.

Возможная причина

Решение

ǭȥȖȟȠȖȠȓțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȡȬȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȪ
ǶȞȓȕȚȓȞțȩȓȜȠșȜȔȓțȖȭțȍȘȖȝȖțȍțȍȐȞȓ- ȎȍȥȜȘ F ȡȒȍșȭȭțȍȘȖȝȪȝȞȖȝȜȚȜȧȖ
ȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȓ F 
белого уксуса (см.раздел “Удаление
накипиw 
ǭȠȟȡȠȟȠȏȡȓȠțȍȝȞȭȔȓțȖȓȏȟȓȠȖ

Проверьте наличие напряжения в розетке тока.

ǠȖșȘȍțȓȏȟȠȍȏșȓțȍȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȚ
образом.

Проверьте соответствующую установку и
состояние вилки.

ǡșȍȏțȩȗȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪ0/0'' I țȍȣȜдится в положении 0 0'' 

ǮȓȞȓȏȓȒȖȠȓȐșȍȏțȩȗȏȩȘșȬȥȍȠȓșȪ0/
0'' I ȏȝȜșȜȔȓțȖȓI 0/ 

На бутылочке имеются пятна в конце
цикла стерилизации

ǶȞȓȕȚȓȞțȩȓȜȠșȜȔȓțȖȭțȍȘȖȝȖțȍțȍȐȞȓȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȓ F ȖșȖțȍ
вынимаемом основании для микроволțȜȏȜȗȝȓȥȖ J 

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

ǬȍȒȖȟȝșȓȓȝȜȭȏșȭȓȠȟȭȟȖȚȏȜși)5w

ǠșȓȗȠȓȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȓȓȘȜșȖȥȓȟȠȏȜ
воды вовнутрь нагревательной поверНедостаточное количество воды в нагреȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȍ F ȖȏțȜȏȪȕȍȝȡȟȠȖȠȓȤȖȘș
ȏȍȠȓșȪțȜȗȝȜȏȓȞȣțȜȟȠȖȎȍȥȘȓ F
дезинфекции (см.раздел “подготовка и
использование аппарата”

ǬȍȒȖȟȝșȓȓȝȜȭȏșȭȓȠȟȭȟȖȚȏȜși'6w

Поломка теплового плавкого предохранителя

Стерилизатор не включается.

ǞȝȝȍȞȍȠȝȜȒșȓȔȖȠȞȓȚȜțȠȡǭȎȞȍȧȍȗтесь только к высококвалифицированțȜȚȡȝȓȞȟȜțȍșȡȖșȖȏȘȜȚȝȍțȖȬ"SUTBOB
4QB

ǠǞǥǬǭǤǮǯǧǫǤǶǞǬǧǤȏȟșȡȥȍȓ ȓȟșȖȜȝȖȟȍțțȩȓȏȩȦȓȞȓȦȓțȖȭțȓȡȟȠȞȍțȭȬȠȏȜȕțȖȘȦȡȬȝȞȜȎșȓȚȡȞȍȎȜȠȩ ȜȎȞȍȠȖȠȓȟȪȘȟȓȞȏȖȟȡ
ȝȜȠȞȓȎȖȠȓșȓȗ"SUTBOB4Q"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ǞȞȠȖȘȡș
ǫȜȒȓșȪ
ǮȖȠȍțȖȓǠ_ǡȤ
ǫȜȧțȜȟȠȪǠȍȠȠ
ǰȒȓșȍțȜȏǩȖȠȍȓ
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Данное изделие соответствует директиве 2012/19/ЕU.
Приведенный на приборе символ перечеркнутой корзины
обозначает, что в конце срока службы это изделие, которое
следует сдавать в утиль отдельно от домашних отходов, необходимо сдать в пункт сбора вторсырья для переработки
электрической и электронной аппаратуры, или сдать продавцу при покупке новой эквивалентной аппаратуры. Пользователь несёт ответственность за сдачу прибора в конце его
срока службы в специальные организации сбора. Надлежащий сбор вторсырья с последующей сдачей старого прибора на повторное использование, переработку и утилизацию
без нанесения ущерба окружающей среде помогает снизить
отрицательное воздействие на неё и на здоровье людей, а
также способствует повторному использованию материалов,
из которых состоит изделие. Более подробные сведения об
ȖȚȓȬȧȖȣȟȭ ȟȝȜȟȜȎȍȣ ȟȎȜȞȍ Ǡȩ ȚȜȔȓȠȓ ȝȜșȡȥȖȠȪ ȜȎȞȍȠȖȏшись в местную службу вывоза отходов или же в магазин где
ǠȩȘȡȝȖșȖȖȕȒȓșȖȓ
Для гарантии в отношении дефектов изделия, смотрите спецификации национальных нормативов, применяемые в стране приобретения, где они предусмотрены ǡȍȞȍțȠȖȭ țȓ Ȟȍȟпространяется на изнашиваемые компоненты.
"SUTBOB4Q"ȟȜȣȞȍțȭȓȠȕȍȟȜȎȜȗȝȞȍȏȜȏșȬȎȜȗȚȜȚȓțȠȖȎȓȕ
предупреждения изменить текст настоящей инструкции по
эксплуатации.
ǩȍȠȓȐȜȞȖȥȓȟȘȖȕȍȝȞȓȧȓțȜȏȜȟȝȞȜȖȕȏȓȒȓțȖȓ ȞȍȟȝȞȜȟȠȞȍțȓние, перепечатывание, а также перевод, в том числе частичный, на другой язык настоящей инструкции, без предвариȠȓșȪțȜȐȜȝȖȟȪȚȓțțȜȐȜȞȍȕȞȓȦȓțȖȭȟȜȟȠȜȞȜțȩ"SUTBOB4Q"
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС:
ǬȍȟȠȜȭȧȖȚ "SUTBOB 4Q" ȕȍȭȏșȭȓȠ Ȝ ȠȜȚ  ȥȠȜ Ȓȍțțȩȗ ȟȠȓȞȖșȖȕȍȠȜȞ Ȓșȭ ȝȍȞȜȏȜȗ ȒȓȕȖțȢȓȘȤȖȖ ȚȍȞȘȖ $IJDDP ȚȜȒ
отвечает основным требованиям и другим соответствующим
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 TFOTPSZPS
NFOUBMDBQBCJMJUJFT PSXJUIOPQSJPSFYQFSJFODFPSLOPXMFEHF QSPWJEFE
UIBUUIFZBSFTVQFSWJTFECZBQFSTPOSFTQPOTJCMFGPSUIFJSTBGFUZPSIBWF
CFFOJOTUSVDUFEPOIPXUPTBGFMZVTFUIFBQQMJBODFBOEIBWFVOEFSTUPPE
UIFSJTLTJOWPMWFE
t*ODBTFUIFBQQMJBODFJTTPMECZUIFPSJHJOBMPXOFSPSHJWFOUPUIJSEQBSUZ
VTFST JOTUSVDUJPOTGPSUIFTBGFVTFPGUIFBQQMJBODFNVTUCFQSPWJEFEUP
UIFN BOEUIFZNVTUIBWFVOEFSTUPPEUIFIB[BSETJOWPMWFE CZSFBEJOH
UIF VTFS NBOVBM BOE JO QBSUJDVMBS UIF TBGFUZ XBSOJOHT DPOUBJOFE JO JU 
XIJDITIPVMEBMXBZTBDDPNQBOZUIFBQQMJBODF
t8BSOJOHGPSTBGFUZSFBTPOTUIFBQQMJBODFNVTUBMXBZTCFDPOOFDUFEUP
BOFMFDUSJDJUZTZTUFNXIJDIIBTFöDJFOUFBSUIJOHDPOOFDUJPOT
t0OMZQMBDFUIFBQQMJBODFPOnBU MFWFMTVSGBDFTXIJDIBSFPVUPGUIFSFBDI
PGDIJMESFO
t/FWFSQMBDFUIFBQQMJBODFEJSFDUMZPOPSOFBSIPUTVSGBDFT IPCTPSIPUQMBUFT PSPOUPEFMJDBUFTVSGBDFTPSTVSGBDFTUIBUNBZCFTFOTJUJWFUPIVNJEJUZBOEPSIFBU
t/FWFSQMBDFPCKFDUTPSDPNQPOFOUTEJSFDUMZPOUPUIFIFBUJOHQMBUF
t1BZBUUFOUJPOUPUIFQBSUTNBSLFEXJUIUIFTZNCPMXIJDIJOEJDBUFT UIBU
UIFZNBZSFBDIIJHIUFNQFSBUVSFTEVSJOHVTF
t8IFOJOVTF UIFBQQMJBODFCFDPNFTFYUSFNFMZIPUBTJUQSPEVDFTCPJMJOH
TUFBN"MXBZTUBLFNBYJNVNDBSFOPUUPSFNPWFUIFMJEGSPNUIFBQQMJBODFBOEPSUPLFFQUIFBSNTBOEGBDFXFMMBXBZGSPNUIFTUFBNPVUMFU
POUIFMJEBTUIFTUFBNSFMFBTFEDPVMEDBVTFCVSOT
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t"GUFSDPNQMFUJOHUIFTUFSJMJTJOHDZDMF UIFXBUFSDPOUBJOFEJOUIFBQQMJBODFBOEUIFVQQFSTVSGBDFNBZCFWFSZIPU"MXBZTUBLFHSFBUDBSFUP
QSFWFOUBMMSJTLTPGCVSOT
t8BSOJOHXBJUGPSBUMFBTUBGFXNJOVUFTBUUIFFOEPGFBDITUFSJMJTJOHDZDMF
CFGPSFSFNPWJOHUIFMJEBOEBMXBZTEPUIJTDBSFGVMMZUPQSFWFOUCPJMJOH
TUFBNPSESPQTPGFYUSFNFMZ IPU XBUFS GSPN FYJUJOH UIF BQQMJBODF BOE
causing burns.
t%POPUPCTUSVDUUIFTUFBNPVUMFUMPDBUFEPOUIFVQQFSQBSUPGUIFMJE
t/FWFSJNNFSTFPSXFUUIFQMVH BQQMJBODFPSQPXFSDBCMFXJUIXBUFSPS
PUIFSMJRVJET
t%POPUQVMMPOUIFQPXFSDBCMFPSUIFBQQMJBODFUPVOQMVHUIFBQQMJBODF
GSPNUIFNBJOT
t$IFDLUIBUUIFQPXFSDBCMFJTBMXBZTVOQMVHHFEGSPNUIFNBJOTTPDLFU
BOEUIBUUIFBQQMJBODFJTDPMECFGPSFNPWJOHJU DMFBOJOHJU TUPSJOHJU EPJOHNBJOUFOBODFXPSLPSJOCFUXFFOXBSNJOHDZDMFTJGMFGUVOBUUFOEFE
t5IFDMFBOJOHBOENBJOUFOBODFUPCFQFSGPSNFECZUIFVTFSNVTUOPUCF
DBSSJFEPVUCZDIJMESFOBOEPSQFPQMFXJUISFEVDFENFOUBMDBQBCJMJUJFT
PSUIPTFMBDLJOHFYQFSJFODFPSUIFSFRVJSFELOPXMFEHF
t5IFTFJOTUSVDUJPOTBSFBWBJMBCMFPOXXXDIJDDPDPN
.*$308"7&$0/'*(63"5*0/
t0OMZQMBDFNJDSPXBWFTBGFJUFNTDPNQPOFOUTUPCFEJTJOGFDUFEJOUIF
BQQMJBODF*GZPVIBWFBOZEPVCUTDIFDLXJUIUIFNBOVGBDUVSFSPGUIFTF
JUFNTDPNQPOFOUTXIFUIFSUIFZBSFNJDSPXBWFTBGF
t%POPUQMBDFQSPEVDUTDPOUBJOJOHOZMPOPSNFUBMJOUIFNJDSPXBWFTUFSJliser.
t%POPUQMBDFUIFTUFSJMJTFSJOUSBEJUJPOBMPWFOT
t8IFOVTJOHDPNCJOBUJPONJDSPXBWFPWFOT DIFDLUIBUUIFHSJMMBOEPS
DSJTQNPEFGVODUJPOBSF0''"MTPDIFDLUIBUUIFHSJMMJTDPMEBOEUIBUUIF
DSJTQQMBUFJTOPUJOTFSUFEJOUIFPWFO
t8IFOUIFTUFSJMJTBUJPODZDMFJTPWFS BMXBZTVTFTVJUBCMFVUFOTJMTGPSQSPUFDUJOHZPVSIBOETGSPNIFBUUPFYUSBDUUIFTUFSJMJTFSGSPNUIFNJDSPXBWF
t8BSOJOHXBJUGPSBUMFBTUBGFXNJOVUFTBUUIFFOEPGFBDITUFSJMJTJOHDZDMF
CFGPSFSFNPWJOHUIFMJEBOEBMXBZTEPUIJTDBSFGVMMZUPQSFWFOUCPJMJOH
TUFBNPSESPQTPGFYUSFNFMZ IPU XBUFS GSPN FYJUJOH UIF BQQMJBODF BOE
causing burns.
WARNING
%POPUMFBWFUIFBQQMJBODF JUTBDDFTTPSJFTBOEBOZQBDLBHJOHNBUFSJBMT QMBTUJDCBHT DBSECPBSECPYFT FUD XJUIJOUIFSFBDIPGDIJMESFO
BTUIFZBSFOPUUPZTBOEDBOCFIB[BSEPVT
#FGPSFVTJOHUIFBQQMJBODF BMXBZTNBLFTVSFUIBUOFJUIFSUIFQSPEVDUOPSJUTDPNQPOFOUTBSFXPSOPSEBNBHFE*GUIFBQQMJBODFJTEBNBHFE EPOPUVTFJUBOEDPOUBDUBRVBMJmFEUFDIOJDJBOPSZPVSEFBMFS
*NNFEJBUFMZBGUFSUIFEJTJOGFDUJPODZDMF UIFPCKFDUTJOTJEFUIFBQQMJBODFBSFWFSZIPU"MXBZTIBOEMFXJUIUIFNBYJNVNDBSF"MMPXUIFN
UPDPPMEPXOCFGPSFIBOEMJOHUIFN
8BSOJOH*GUIFSFJTBQPXFSCMBDLPVUXIJMFUIFBQQMJBODFJTXPSLJOH UIFEJTJOGFDUJPODZDMFNBZOPUIBWFCFFODPNQMFUFE*OUIJTDBTF 
UIFEJTJOGFDUJPOPGUIFQSPEVDUTJOUIFBQQMJBODFNJHIUOPUCFTVöDJFOU
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5PEJTDPOOFDUUIFBQQMJBODFGSPNUIFQPXFSTVQQMZ BMXBZTTXJUDIJUPõ NPWJOHUIFNBJO0/0''TXJUDIUP 0'' BOEEJTDPOOFDUUIF
QMVHGSPNUIFNBJOTTPDLFUXIFOUIFTUFSJMJTFSJTOPUJOVTF
%POPUBUUFNQUUPPQFOPSSFQBJSUIFBQQMJBODF5IFBQQMJBODFDBOPOMZCFPQFOFEXJUITQFDJBMUPPMT5IFQPXFSDBCMFNVTUPOMZCF
SFQMBDFEXJUIBOPUIFSJEFOUJDBMQPXFSDBCMFUPUIFPOFTVQQMJFEXJUIUIFBQQMJBODFUIJTPQFSBUJPONVTUPOMZCFQFSGPSNFECZFYQFSU
UFDIOJDJBOTPSCZ"SUTBOB4Q"
%POPUQMBDFPCKFDUTXIJDIBSFOPUTVJUBCMFGPSIPUEJTJOGFDUJPOJOTJEFUIFTUFSJMJTFS1MFBTFDIFDLUIBUUIFSBUFEWPMUBHFPOUIFTUFSJMJTFS
TFFJOEJDBUJPOTPOUIFQMBUFVOEFSUIFBQQMJBODF DPSSFTQPOETUPUIFNBJOTWPMUBHFTVQQMZZPVJOUFOEUPVTF
$POOFDUUIFBQQMJBODFUPBNBJOTTPDLFUUIBUJTFBTZUPBDDFTT
/FWFSVTFUIFBQQMJBODFXJUIPVUJOTFSUJOHUIFDPNQPOFOUIPMEFSSBDLmSTU
/FWFSVTFUIFBQQMJBODFXJUIPVUXBUFSJOUIFIFBUJOHUBOL
5PDBSSZPVUBTUFSJMJTBUJPODZDMF EPOPUQPVSBOZPUIFSMJRVJETPUIFSUIBOESJOLJOHXBUFSJOUPUIFDPOUBJOFS
"SUTBOB4Q"DBOOPUCFIFMESFTQPOTJCMFGPSEBNBHFUPQFPQMFBOEUIJOHTTIPVMEJUFNTDPNQPOFOUTOPODPNQBUJCMFXJUINJDSPXBWFT
PSIPUTUFSJMJTBUJPOCFQMBDFEJOUIFBQQMJBODF PSXIFOJUJTDPOOFDUFEUPUIFNBJOTTVQQMZJOBXBZUIBUEPFTOPUDPOGPSNXJUIUIF
MFHJTMBUJPOJOGPSDFBOEPSUIFJOTUSVDUJPOTQSPWJEFEPOUIFQMBUFQSFTFOUPOUIFBQQMJBODFPSJOUIFJOTUSVDUJPONBOVBM
*GJOEPVCUBCPVUUIFJOUFSQSFUBUJPOPGUIFDPOUFOUTPGUIJTJOTUSVDUJPONBOVBM QMFBTFDPOUBDUZPVSEFBMFSPS"SUTBOB4Q"
SYMBOLS KEY
FRVJQNFOUJODPNQMJBODFXJUIUIFFTTFOUJBMSFRVJSFNFOUTMBJEEPXOJOUIF&$%JSFDUJWFTJOGPSDF
8"3/*/(
= user instructions
QMFBTFSFBEUIFJOTUSVDUJPONBOVBM
= for indoor use only
8"3/*/()PUTUFBN
8BSOJOH)PUTVSGBDF
%POPUEJTQPTFPGUIJTQSPEVDUBTOPSNBMVSCBOXBTUF%JTQPTFPGJUBDDPSEJOHUPUIFTFQBSBUFXBTUFEJTQPTBMSFHVMBUJPOTJO
force in your area
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TVDIBTTPPUIFST
*UJTBTTFNCMFECZQMBDJOHUIFGPMMPXJOHDPNQPOFOUTPOFPOUPQ
PG BOPUIFS JO PSEFS PO UIF CBTF PG UIF BQQMJBODF E  SBDL VOJU
C BOEMJE B 
 .*$308"7& mH
'PSEJTJOGFDUJOHVQUPUXPNMP[GFFEJOHCPUUMFTPGBMMUIF
$IJDDPMJOFTXJUIUIFSFMBUJWFBDDFTTPSJFTPSPUIFSTNBMMPCKFDUT 
TVDIGPSFYBNQMFTPPUIFST FWFOGBTUFS
*UJTBTTFNCMFECZQMBDJOHUIFGPMMPXJOHDPNQPOFOUTPOFPOUPQ
PG BOPUIFS JO PSEFS PO UIF EFUBDIBCMF CBTF GPS NJDSPXBWFT J 
SBDLVOJU C BOEMJE B 

SterilNatural 3in1

Modular electric steam
steriliser
%FBSDVTUPNFS
8FUIBOLZPVBOEDPOHSBUVMBUFZPVPOZPVSDIPJDF5IF4UFSJ/BUVSBMJONPEVMBSFMFDUSJDTUFBNTUFSJMJTFSBEBQUTJUTFMGUPUIF
JUFNTUPCFEJTJOGFDUFEPDDVQZJOHBTNBMMTQBDFJOUIFLJUDIFO
UIBOLT UP UIF  DPOmHVSBUJPOT BWBJMBCMF '6-- 4*;&  $0.1"$5
BOE.*$308"7&
*UEJTJOGFDUTTBGFMZBOETFDVSFMZXJUIQVSFOBUVSBMTUFBNBOEOP
DIFNJDBMTVCTUBODFT NBLJOHJUFYUSFNFMZDPOWFOJFOUBOEFBTZ
to use.
5IFDPOmHVSBUJPOTBSFDPNQBUJCMFXJUIBMM$IJDDPGFFEJOHCPUUMFTBOECSFBTUQVNQT UIFQBSUTUIBUDBOCFTVCKFDUFEUPIPU
TUFSJMJTBUJPO BOENPTUPGUIFPUIFSCSBOETPGGFFEJOHCPUUMFTBOE
CSFBTUQVNQTPOUIFNBSLFU
5IF$0.1"$5FDPCVUUPO XIJDIDBOPOMZCFVTFEJOUIF$0.1"$5 DPOmHVSBUJPO  FOBCMFT B TBWJOH PG BQQSPYJNBUFMZ  JO
time and energy.
#ZVTJOHUIF.*$308"7&DPOmHVSBUJPOJUJTQPTTJCMFUPEJTJOGFDU
PCKFDUTNPSFRVJDLMZ
&BTZUPVTF JUDBODPOUBJOVQUPTJYNMP[GFFEJOHCPUUMFT PG BMM $IJDDP MJOFT XJUI UIF SFMBUJWF BDDFTTPSJFT DBQ SJOHT 
UFBUT BOE DVQT  JO UIF '6-- 4*;& DPOmHVSBUJPO  BOE VQ UP UXP
NMP[GFFEJOHCPUUMFTXJUIUIFSFMBUJWFBDDFTTPSJFTGPSUIF
$0.1"$5BOE.*$308"7&DPOmHVSBUJPOT
5IFOVNCFSPGGFFEJOHCPUUMFTPGCSBOETPUIFSUIBO$IJDDPUIBU
DBOCFQMBDFEJOUIFBQQMJBODFNBZCFMPXFSUIBOUIBUJOEJDBUFE
IFSF
1MFBTF SFBE UIFTF JOTUSVDUJPOT DBSFGVMMZ CFGPSF VTF BOE LFFQ
UIFNGPSGVUVSFSFGFSFODF

HOW TO PREPARE AND USE THE APPLIANCE
FULL SIZE and COMPACT conﬁgurations- "11-*"/$&$0//&$5&%505)&."*/4108&34611-:
"MXBZTDBSFGVMMZXBTIBOESJOTFUIFPCKFDUTUPCFEJTJOGFDUFECFGPSFQMBDJOHUIFNJOTJEFUIFTUFSJMJTFS
%JTJOGFDUJOH5&"54
5PSFEVDFUIFSJTLPGDPOUBNJOBUJOHUIFUFBUTXJUIZPVSmOHFST
BGUFSTUFSJMJTJOHUIFN JUJTSFDPNNFOEFEUPmUUIFNPOUIFDBQ
SJOHCFGPSFQMBDJOHUIFNJOUIFSBDL C 
1MBDFUIFDVQTBCPWFUIFUFBUTmUUFEPOUIFDBQSJOHTJOBTMJHIUMZTMPQJOHQPTJUJPOUPBMMPXUIFTUFBNUPFOUFSUIFDVQT
%JTJOGFDUJOH'&&%*/(#055-&4
 *O UIF '6-- 4*;& DPOmHVSBUJPO 1MBDF VQ UP TJY  NM P[
GFFEJOHCPUUMFTPGBMMUIF$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

DESCRIPTION mH
B $PWFS
C 3BDLVOJU
D .PUPSCPEZ
E #BTF
F )FBUJOHQMBUFDPOUBJOFS
G "QQMJBODFQPXFSDPSEXJUIQMVH
H %JTQMBZBOECVUUPOBSFB
H EJTQMBZ
H DZDMF45"354501CVUUPO 
H $0.1"$5FDPCVUUPO
I .BJO0/0''TXJUDI
J %FUBDIBCMFCBTFGPSNJDSPXBWFT
8"3/*/(UIF45"354501DZDMF CVUUPOJTOPUBO0''
CVUUPO 5P TXJUDI UIF BQQMJBODF 0''  TJNQMZ QSFTT UIF
NBJO0/0''TXJUDI H 

  "MXBZT QMBDF UIF BQQMJBODF PVU PG SFBDI PG DIJMESFO  PO nBU 
MFWFMTVSGBDFTUIBUBSFOPUTFOTJUJWFUPIFBUBOEPSIVNJEJUZ BOE
DMPTFUPBNBJOTTPDLFUUIBUJTFBTJMZBDDFTTJCMF
 3FNPWFUIFMJE B SBDLVOJU C BOEUIFNPUPSCPEZ D  mH 
 1MBDFXBUFSJOUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F VQUPUIFXBUFS
MFWFMNBSLJOEJDBUFE mH
t6TFJOUIF'6--4*;&DPOmHVSBUJPONM
t6TFJOUIF$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
 .PWFUIFNBJO0/0''TXJUDI I UPl 0/ UIFOPQFSBUFUIF
EJTQMBZBOECVUUPOHSPVQ H BTGPMMPXT

INSTRUCTIONS FOR USE
SETTING UP THE CONFIGURATIONS OF THE STERILISER
5IFTUFSJMJTFSDBOCFBTTFNCMFEGPSVTFJOUISFFEJõFSFOUDPOmHVSBUJPOT'6--4*;& $0.1"$5BOE.*$308"7&
 '6--4*;& mH
'PSEJTJOGFDUJOHVQUPTJYNMP[GFFEJOHCPUUMFTPGBMMUIF
$IJDDPMJOFTXJUIUIFSFMBUJWFBDDFTTPSJFT
*UJTBTTFNCMFECZQMBDJOHUIFGPMMPXJOHDPNQPOFOUTPOFPOUPQ
PGBOPUIFSJOPSEFSPOUIFCBTFPGUIFBQQMJBODF E NPUPSVOJU
D SBDLVOJU C BOEMJE B 
 $0.1"$5 mH
'PSEJTJOGFDUJOHVQUPUXPNMP[GFFEJOHCPUUMFTPGBMMUIF
$IJDDPMJOFTXJUIUIFSFMBUJWFBDDFTTPSJFTPSPUIFSTNBMMPCKFDUT 

TO SELECT AND ACTIVATE THE STERILISATION CYCLE IN
THE FULL SIZE CONFIGURATION:
8"3/*/( /&7&3 TUBSU UIF TUFSJMJTBUJPO DZDMF JO $0.1"$5FDPNPEFXIFOUIFBQQMJBODFJTCFJOHVTFEJOUIF
'6--4*;&DPOmHVSBUJPO
B  1SFTT UIF DZDMF 45"354501 DZDMF CVUUPO H 5IF SFE QJMPU

25

MJHIUPGUIF45"354501CVUUPO H  CVUUPOPOUIFMFGU XJMMMJHIU
VQUPJOEJDBUFUIBUUIFBQQMJBODFJTIFBUJOHVQBOEXJMMSFNBJO
MJUGPSUIFFOUJSFEVSBUJPOPGUIFTUFSJMJTBUJPODZDMF5IFTUFBNJDPO
mH BOEUIFSFNBJOJOHUJNFJONJOVUFT  XJMMBQQFBSPOUIF
EJTQMBZ H BUUIFFOEPGUIFDZDMF
/#)FBUJOHVQUIFXBUFSUBLFTBQQSPYJNBUFMZNJOVUFTXIJMF
UIFTUFSJMJTBUJPOQSPDFTTUBLFTBQQSPYJNBUFMZNJOVUFT
C  5IF FOE PG UIF TUFSJMJTBUJPO DZDMF JT NBSLFE CZ BO BDPVTUJD
TJHOBM CFFQT UIFSFEQJMPUMJHIUPGUIFDZDMF45"354501DZDMF CVUUPO HPJOH Põ H  CVUUPO PO UIF MFGU  UIF mHVSFT 
BQQFBSJOHPOUIFEJTQMBZ H BOEUIFTUFBNJDPOEJTBQQFBSJOH
GSPNUIFEJTQMBZ H 5IFMJHIUPOUIFEJTQMBZ H SFNBJOTMJUGPS
BSPVOE  TFDPOE BGUFS UIF FOE PG UIF DZDMF5IF EJTQMBZ H 
TIPXTiwVOUJMBCVUUPOJTQSFTTFEPSUIFBQQMJBODFJTTXJUDIFE
Põ5IFOQSPDFFEDBSSZJOHPVUUIFPQFSBUJPOTBTJOEJDBUFECFMPX
QPJOUT 

4"'&5:8"3/*/(4
8"3/*/(
- (MBTTGFFEJOHCPUUMFTDBOPOMZCFTUFSJMJTFEJONJDSPXBWFPWFOT
XIFOUIJTPQUJPOJTFYQSFTTMZEFDMBSFEJOUIFQSPEVDUTQFDJmDBUJPOT*ODBTFPGEPVCU QMFBTFDPOUBDUZPVSEFBMFSPSUIFNBOVfacturer.
- 5IF UJNFT BOE QPXFST JOEJDBUFE JO UIF UBCMF STERILISATION
TIMES AND POWERSNVTUCFTUSJDUMZBEIFSFEUP"QQMZJOHTIPSUFS UJNFT BOE XFBLFS QPXFST EPFT OPU HVBSBOUFF BO FõFDUJWF
TUFSJMJTBUJPO  XIJMF BQQMZJOH MPOHFS UJNFT BOE TUSPOHFS QPXFST
DPVMEEBNBHFUIFTUFSJMJTFSUPHFUIFSXJUIJUTDPOUFOUTBOEUIF
NJDSPXBWFPWFOJUTFMG
5IFBQQMJBODFJTBTTFNCMFECZQMBDJOHUIFGPMMPXJOHDPNQPOFOUT
POFPOUPQPGBOPUIFSJOPSEFSPOUIFEFUBDIBCMFCBTFGPSNJDSPXBWFT J SBDLVOJU C BOEMJE B 
*OUIF.*$308"7&DPOmHVSBUJPO QMBDFUIFPCKFDUTUPCFTUFSJMJTFE JOTJEF UIF BQQMJBODF BT JOEJDBUFE GPS UIF $0.1"$5 DPOmHVSBUJPO QMFBTFTFFUIFmSTUQBSBHSBQIPGUIFTFDUJPO“How to
prepare and use the appliance. FULL SIZE and COMPACT conﬁgurations- appliance connected to the mains power supply.

TO SELECT AND ACTIVATE THE STERILISATION CYCLE IN
THE COMPACT CONFIGURATION:
B 1SFTTUIF$0.1"$5FDPCVUUPOPODF H  CVUUPOPOUIFSJHIU 
UPBDUJWBUFUIF$0.1"$5FDPNPEF5IFXIJUFQJMPUMJHIUPGUIF
$0.1"$5FDPCVUUPO H  CVUUPOPOUIFSJHIU XJMMMJHIUVQ JOEJDBUJOHUIBUUIJTGVODUJPOIBTCFFOTFMFDUFE5IF&$0JDPO mH
 BOEUIFSFNBJOJOHUJNFJONJOVUFT  XJMMCPUIBQQFBSPOUIF
EJTQMBZ H BUUIFFOEPGUIFDZDMF"UUIJTQPJOUUIFDPOmHVSBUJPOIBTCFFOTFMFDUFECVUUIFBQQMJBODFJTOPUZFUIFBUJOHVQ
/#)FBUJOHVQUIFXBUFSUBLFTBQQSPYJNBUFMZNJOVUFTXIJMF
UIFTUFSJMJTBUJPOQSPDFTTUBLFTBQQSPYJNBUFMZNJOVUFT
8"3/*/( CZ QSFTTJOH UIF $0.1"$5FDP CVUUPO H 
CVUUPOPOUIFSJHIU GPSUIFTFDPOEUJNF UIFBQQMJBODF
SFUVSOTUP'6--4*;&NPEF XJUIUIFEJTQMBZ H JOEJDBUJOHUIFSFMBUJWFUJNFSFNBJOJOHJONJOVUFT  
C 1SFTTUIFDZDMF45"354501DZDMFCVUUPO H  CVUUPOPOUIF
MFGU  UP MBVODI UIF TUFSJMJTBUJPO DZDMF5IF SFE QJMPU MJHIU PG UIF
45"354501CVUUPO H  CVUUPOPOUIFMFGU BOEUIFXIJUFQJMPU
MJHIUPGUIF$0.1"$5FDPCVUUPO H  CVUUPOPOUIFSJHIU XJMM
MJHIUVQ5IFTUFBNJDPOXJMMBQQFBSPOUIFEJTQMBZ H JOEJDBUJOH
UIBUUIFBQQMJBODFJTIFBUJOHVQJO$0.1"$5FDPNPEF
C 5IFFOEPGUIFTUFSJMJTBUJPODZDMFJTNBSLFECZBOBDPVTUJDTJHOBM CFFQT UIFSFEQJMPUMJHIUPGUIFDZDMF45"354501CVUUPO
HPJOHPõ H  CVUUPOPOUIFMFGU UIFmHVSFTBQQFBSJOHPO
UIFEJTQMBZ H BOEUIFTUFBNJDPOEJTBQQFBSJOHGSPNUIFEJTQMBZ H 5IFXIJUFQJMPUMJHIUPGUIF$0.1"$5FDPCVUUPO H 
CVUUPOPOUIFSJHIU XJMMSFNBJOMJU5IFMJHIUPOUIFEJTQMBZ H 
SFNBJOTMJUGPSBSPVOETFDPOEBGUFSUIFFOEPGUIFDZDMF5IF
EJTQMBZ H TIPXTiwVOUJMBCVUUPOJTQSFTTFEPSUIFBQQMJBODF
JTTXJUDIFEPõ5IFOQSPDFFEDBSSZJOHPVUUIFPQFSBUJPOTBTJOEJDBUFECFMPX QPJOUT 

 "MXBZTDBSFGVMMZXBTIBOESJOTFUIFPCKFDUTUPCFEJTJOGFDUFE
CFGPSFQMBDJOHUIFNJOTJEFUIFTUFSJMJTFS
  1PVS  NM PG XBUFS JOUP UIF DFOUSBM QBSU PG UIF EFUBDIBCMF
CBTFGPSNJDSPXBWFT J  mH 
 1MBDFUIFPCKFDUTUPCFEJTJOGFDUFEJOTJEFUIFBQQMJBODF TFF
UIFmSTUQBSBHSBQIPGUIJTTFDUJPO 
 $MPTFUIFTUFSJMJTFSMJE B BOEQMBDFJUJOUIFNJDSPXBWF
 4FUUIFQPXFSPOUIFNJDSPXBWFGPMMPXJOHUIFJOTUSVDUJPOTJO
UIFUBCMFCFMPX
STERILISATION TIMES AND POWERS
.JOVUFT

8BUU

3

 8

4

#FUXFFO8BOE 8

5

#FUXFFO8BOE8

 8IFOUIFTUFSJMJTBUJPODZDMFJTPWFS BMXBZTVTFTVJUBCMFFRVJQNFOUUPQSPUFDUZPVSIBOETGSPNIFBUJOFYUSBDUJOHUIFTUFSJMJTFS
GSPNUIFNJDSPXBWF
 8BJUGPSBUMFBTUBGFXNJOVUFTBUUIFFOEPGFBDITUFSJMJTJOH
DZDMF CFGPSFSFNPWJOHUIFMJE B BOEBMXBZTEPUIJTDBSFGVMMZUP
QSFWFOUCPJMJOHTUFBNPSESPQTPGFYUSFNFMZIPUXBUFSGSPNFYJUJOHUIFBQQMJBODFBOEDBVTJOHCVSOT
"MXBZTXBTIZPVSIBOETUIPSPVHIMZCFGPSFUPVDIJOHUIFTUFSJlised objects.
/#EJTJOGFDUFEJUFNTXJMMSFNBJOTUFSJMFJOTJEFUIFTUFSJMJTFSXJUI
UIFMJE B POGPSBCPVUIPVST*GUIFMJE B JTSFNPWFEEVSJOHPS
BGUFSVTF UIFEJTJOGFDUJPOTUBUVTXJMMCFJOUFSSVQUFE

 4XJUDIUIFBQQMJBODFPõCZNPWJOHUIFNBJO0/0''TXJUDI
I UP 0'' BOEEJTDPOOFDUUIFQPXFSDBCMFQMVH G GSPNUIF
NBJOTTPDLFU
 8BJUBGFXNJOVUFTCFGPSFSFNPWJOHUIFEJTJOGFDUFEPCKFDUT
GSPNUIFBQQMJBODF BHBJOUBLJOHNBYJNVNDBSFUPQSFWFOUBOZ
CPJMJOHTUFBNBOEESPQTPGFYUSFNFMZIPUXBUFSGSPNMFBLJOHPVU
and causing burns.
"MXBZTXBTIZPVSIBOETUIPSPVHIMZCFGPSFUPVDIJOHUIFTUFSJlised objects.
 #FGPSFTUBSUJOHBOFXTUFSJMJTBUJPODZDMF BMXBZTXBJUVOUJMUIF
BQQMJBODFIBTDPNQMFUFMZDPPMFEEPXO

CLEANING AND MAINTENANCE
"MMPXUIFBQQMJBODFUPDPPMEPXOCFGPSFIBOEMJOHJU
&NQUZPVUBOZSFNBJOJOHXBUFS mH UBLJOHDBSF JOUIF'6--
4*;&BOE$0.1"$5DPOmHVSBUJPOT OPUUPXFUUIFQMVHBOEPS
QPXFSDBCMF G 
%SZUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F PSUIFEFUBDIBCMFCBTFGPS
NJDSPXBWFT J NPUPSCPEZ D SBDLVOJU C BOEUIFMJE B XJUI
BTPGUDMPUI
3&.07*/(-*.&4$"-&
8IFOUIFTUFSJMJTFSJTVTFE JUJTOPSNBMGPSEFQPTJUTPGMJNFTDBMF
UPGPSNPOUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F PSJOUIFEFUBDIBCMF
CBTFGPSNJDSPXBWFT5IFTFDBOWBSZJOTJ[FBOEJOUFOTJUZBDDPSEJOHUPUIFIBSEOFTTPGUIFXBUFSVTFEJOUIFBQQMJBODF"OFYDFTTJWFEFQPTJUPGMJNFTDBMFDPVMESFEVDFUIFQFSGPSNBODFPGUIF
BQQMJBODFBOEEBNBHFJUPWFSUIFMPOHUFSN
*UJTUIFSFGPSFSFDPNNFOEFEUIBUUIFBQQMJBODFCFEFTDBMFEBU

/#EJTJOGFDUFEJUFNTXJMMSFNBJOTUFSJMFJOTJEFUIFTUFSJMJTFSXJUI
UIFMJE B POGPSBCPVUIPVST*GUIFMJE B JTSFNPWFEEVSJOHPS
BGUFSVTF UIFEJTJOGFDUJPOTUBUVTXJMMCFJOUFSSVQUFE
MICROWAVE conﬁgurations - "11-*"/$&1-"$&%*/5)&.*$308"7&
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MFBTU PODF B XFFL  PS FBDI UJNF UIBU EFQPTJUT PG MJNFTDBMF BSF
GPVOEPOUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F PSPOUIFEFUBDIBCMF
CBTFGPSNJDSPXBWFT
1PVSNMPGBTPMVUJPODPNQPTFEPGFRVBMQBSUTPGXIJUF
XJOFWJOFHBSBOEXBUFSJOUPUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F PS
EFUBDIBCMFCBTFGPSNJDSPXBWFT J 
 -FBWF JU UP XPSL VOUJM UIF MJNFTDBMF IBT EJTTPMWFE BQQSPYJNBUFMZPOFOJHIU /FWFSTXJUDIUIFTUFSJMJTFSPOXIFOUIFDPOUBJOFSJTCFJOHTPBLFEJOUIFXBUFSXIJUFWJOFHBSTPMVUJPO
&NQUZPVUUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F PSEFUBDIBCMFCBTF
GPSNJDSPXBWFT J 
3FNPWFBOZSFTJEVFXJUIBTPGUDMPUIBOESJOTFTFWFSBMUJNFT 
QPVSJOH  NM PG ESJOLBCMF UBQ XBUFS JOUP UIF IFBUJOH QMBUF
DPOUBJOFS F PSEFUBDIBCMFCBTFGPSNJDSPXBWFT J BOEFNQUZ
PVU'JOBMMZ ESZUIFBQQMJBODFDBSFGVMMZXJUIBTPGUESZDMPUICFfore using it again.
8"3/*/( EP OPU QMBDF UIF BQQMJBODF VOEFS SVOOJOH
XBUFSJOJUT'6--4*;&BOE$0.1"$5DPOmHVSBUJPOT

PROBLEMS AND SOLUTIONS
Problem

5IFTUFSJMJTFSJTOPJTZ

5IFTUFSJMJTFSEPFTOPUTXJUDIPO

Possible Cause

Solution

$MFBOUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F CZ
&YDFTTJWFMJNFTDBMFEFQPTJUPOUIFIFBUJOH SFNPWJOHUIFMJNFTDBMFXJUIXIJUFXJOF
QMBUFDPOUBJOFS F 
WJOFHBSE TFFUIFTFDUJPOiRemoving
limescalew 
5IFSFJTOPQPXFS

$IFDLUIBUUIFSFJTQPXFSJOUIFNBJOT

5IFQMVHJTOPUDPOOFDUFEQSPQFSMZ

7FSJGZUIBUUIFQMVHIBTCFFODPOOFDUFE
QSPQFSMZBOEUIBUJUJTJOHPPEDPOEJUJPO

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

.PWFUIFNBJO0/0''TXJUDI I UPI 0/ 

5IFGFFEJOHCPUUMFTBSFTUBJOFEBUUIFFOE
PGUIFTUFSJMJTBUJPODZDMF

$MFBOUIFIFBUJOHQMBUFDPOUBJOFS F CZ
&YDFTTJWFMJNFTDBMFEFQPTJUPOUIFIFBUJOH
SFNPWJOHUIFMJNFTDBMFXJUIXIJUFXJOF
QMBUFDPOUBJOFS F PSEFUBDIBCMFCBTFGPS
WJOFHBS TFFUIFTFDUJPOiRemoving limeNJDSPXBWFT J 
scalew 

5IFTZNCPM)5BQQFBSTPOUIFEJTQMBZ

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

5IFTZNCPM'6BQQFBSTPOUIFEJTQMBZ

5IFUIFSNBMGVTFJTCSPLFO

5IFBQQMJBODFOFFETUPCFSFQBJSFE0OMZ
DPOUBDUBRVBMJmFEUFDIOJDJBOPS"SUTBOB
4QB

/#*.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
site for electric and electronic appliances or by returning it to
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 $IJDDP TUFBN TUFSJMJTFS 
NPEFM OVNCFS   DPNQMJFT XJUI BMM UIF FTTFOUJBM SFRVJSFNFOUT BOE PUIFS QSPWJTJPOT JOEJDBUFE JO UIF &6 %JSFDUJWFT
&$ 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

