


PAROWY MIKROPROCESOROWY STERYLIZATOR DO BUTELEK 
 
WAŻNE: 
Przeczytaj instrukcje i zachowaj ją na przyszłość. 
 
Główne fukncje: 
Sterylizator może być stosowany do wszystkich produktów pielęgnacyjnych dla 
dzieci, które na których widnieje zalecenie odnośnie sposobie sterylizacji. 
  
Sterylizator wykorzystuje wysokowydajną, energooszczędną technologię parową 
obsługiwaną przez centralny mikroprocesor z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 
wskazującym każdy etap cyklu sterylizacji. Urządzenie zostało przetestowane pod 
kątem bezpieczeństwa, jest bezpieczne, szybkie i wygodne  do przeprowadzenia 
dezynfekcji butelek do karmienia i akcesoriów. Czas jednego  pełnego cyklu 
sterylizacji to około 6 minut. 
  
Obsługa jest urządzenia jest niezwykle prosta. Wystarczy wlać 90 ml zimnej wody do 
podstawy, włożyć dziecięce akcesoria, założyć pokrywkę i nacisnąć przycisk 
uruchamiający pracę. Zanim uruchomisz sterylizację upewnij się, czy wszystkie 
przedmioty poprawnie ustawione w taki sposób aby para mogła do nich dotrzeć od 
dołu. Sterylizator używa nietoksycznego plastiku pozbawionego BPA. 
 
Instrukcja procesu sterylizacji: 
1. Zmierzyć około 90m1 destylowanej wody. Wlej ją do pojemnika do dezynfekcji. 
Nie wlewaj więcej niż zalecana ilość wody gdyż wydłuży to niepotrzebnie proces 
sterylizacji. 
2. Umyte i rozkręcone butelki umieść do podpórek na dole a akcesoria typu adaptery i 
smoczki umieść na półce górnej wraz z  drobnymi innymi akcesoriami. 
3. Nałóż pokrywkę i podłącz przewód zasilający do kontaktu. Wlączy się wyświetlacz 
ze stanem początkowym "H". 
4. Naciska biały przycisk "START", wyświetlacz zmieni się w obracający okrąg 
wskazujący, że rozpoczął się cykl podgrzewania. 
5. Gdy temperatura wody osiągnie około 100 stopni Celsjusza, procesor zacznie 
odliczać od 6 (min) do 1 (min). 
Kiedy wyświetlacz osiągnie 1 (min), usłyszysz BLEEP, który poinformuje, że cykl 
sterylizacji jest zakończony. 
6. Twoje akcesoria pozostaną sterylne wewnątrz sterylizatora do 3 godzin przy 
zamkniętej pokrywie. Wskaźnik pokaże wtedy liczbę 3, wskazując, że zawartość jest 
teraz sterylna przez 3 godziny. Po godzinie wskaźnik zmieni się na 2, a następnie 
wskazuję liczbę godzin, przez które twoje artykuły pozostaną sterylne. Po 3 
godzinach wskaźnik powróci ponownie do litery "H". 
7. Biorąc pod uwagę problem zdrowotny, sterylizator powinien być stosowany do 
sterylizacji akcesoriów dziecięcych i nie należy go wykorzystywać w innym celu. Po 
użyciu należy za każdym razem wyczyścić dno sterylizatora i wysuszyćna powietrzy 
lub papierowym ręcznikiem. 
8. Producent zaleca, aby czyścić urządzenie co cztery tygodnie. Usuwanie kamienia 
może odbywać się poprzez zastosowanie ciepłej wody z kwaskiem cytrynowym. Nie 
włączać urządzenia podczas odkamieniania kwaskiem cytrynowym. Osad lub kamień 
powoduje zmniejszenie wydajności urządzenia i może spowodować uszkodzenie 
grzałki. 



Do odkamieniania kwaskiem cytrynowym rozpuszczonym w wodzie należy 
zastosować około 200-300 ml wody. Po odczekaniu aż kamień zniknie należy 
przepłukać urządzenie i wytrzeć do sucha. 
  
Uwaga: 
1. Proszę nie zakrywać żadnym materiałem górnej części pokrywy. W pokrywie 
znajduje się otwór przez który musi wydostawać się para wodna w czasie sterylizacji. 
2. Sterylizator należy umieścić na poziomej powierzchni. Nie może być pochylona. 
3. Przed kolejną sterylizacją należy odczekać 20 minut aż sterylizator się wychłodzi i 
następnie naciśnij przycisk "start-keystoke". 
4. Odłącz elektryczny sterylizator parowy, gdy nie jest używany. 
5. Nie zdejmuj pokrywy, gdy woda się gotuje. 
6. Nie wolno zanurzać w wodzie podczas mycia, grozi zalaniem mikroprocesora. 
7. To urządzenie jest używane wyłącznie w gospodarstwach domowych. Urządzenie 
jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych 
zastosowaniach, takich jak: - pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, 
biurach i innych miejscach pracy - domy wiejskie - przez klientów w hotelach, 
motelach i innych środowiskach mieszkalnych. 
8. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. 
9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 
producenta, jego przedstawiciela obsługującego lub podobnie wykwalifikowaną 
osobę w celu uniknięcia zagrożenia. 
10. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) ze 
zredukowanymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub 
brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje 
dotyczące użytkowania urządzenia przez osoba odpowiedzialna za ich 
bezpieczeństwo. 
 



MICRO COMPUTER STEAM STERILIZER  
Important: 
Read the instructions and keep them for future reference.  
MAIN FUNCTION: 
This Steriliser may be used for all Child-care products that are babble according to the 
manufacturers individual product care instructions..  
 
The steriliser uses high-efficient energy saving steam technology operated by a 
microcomputer central processor with liquid crystal display indicating each stage of 
tie sterilising cycle. It is a safe, quick and convenient way to disinfect feeding bottles 
and accessories in a cycle time of approximately 6 minutes. 
  
Operation is simple. All it requires is to pour 90m1 of cold water into the base, load 
the carriers, fit the lid and press the button. Do ensure that all items are up turned or 
positioned to enable any excess water to drain out when stenlising is complete. The 
sterilizer uses the non-toxic plastic, and lets you and the baby relieved uses.  
 
OPERATION 
1. Measure about 90m1 distilled water to pour into the disinfection pot, and make sure 
not to put in the excessive water.  
2. Upend the washed milk bottle into the bottle rest, and put the nipple and the 
accessories into the upper accessories tray. 
3. Put on the lid and plug the power cord, the display enter into "H" initial condition. 
4. Presses down the white "start" button, the display will change to a rotating circle 
which indicates that the preheating cycle has begun. 
5. When the water temperature reach approximately 100 degrees centigrade,it will 
start counting down from 6 (min) to 1 (min). When the display reached 1 (min), you 
will hear BLEEP which tell you that the sterilising cycle is complete. 
6. Your contents will remain sterile inside the steriliser for up to 3 hours if the lid is 
kept shut. The indicator will then show the number 3, indicating that the contents are 
now sterile for 3 hours. After an hour, the indicator will change to 2 then to I showing 
the number of hours that your items will stay sterile for. When 3 hours is up, the 
indicator will return to the letter "H" again. 
7. Considering the health problem, the stenlizer should be special-purpose, does not 
make other uses. After using, it should be cleaned bottom of the sterilizer and air dry 
every time. 
8. It maybe an advantage to de-scale your sterilizer every four weeks to maintain its 
efficiency by removing lime scale.(De-scale the sterilizer by pouring IOOML of 
vinegar mixed with 200ML of cold water into stenlrzerjeave inside the unit until any 
lime scale has dissolved.Empty the unit and nnse thoroughly.)  
 
Attention: 
1. Please do not use the cloth cover the top hd when it is working, in order to make 
the vapor release from the steam hole successfully. 
2. The sterilizer should be placed on the horizontal surface when it works. 
3. When you use in succession, please wait about 20 Minutes and the temperature 
lower, then press the "start- keystoke. 
4. Unplug the electrical steam sterilizer when not in use.  
5. Do not remove the lid while the water is boiling. 
6. Must not immersed in water for cleaning. 



7. This appliance is used in household only. Or This appliance is intended to be used 
in household and similar applications as: - staff kitchen areas in shops, offices and 
other working environments - farm houses - by clients in hotels, motels and other 
residential type environments - bed and breakfast type environments 
8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
9. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its ser-vice 
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 
10. This appliance is not intended for use by person (including children) with re-
duced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowl-edge, 
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety.  




