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BUHARLI STERİLİZATÖR
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Özellikler
•	 Sterilize eder.

     6 biberonu sterilize eder

Parçalar:
     Sterilizatör (6 biberon)                                  

                         

Biberon Tutucu

        Maşa

Aksesuar Tepsisi

Biberon Rafı



Başlamadan Önce
1) Kullanmadan önce Buharlı sterilizatör ve aksesuarlarında (ana kablo dahil) gözle görülür 

herhangi bir hasar olmadığından emin olun.

2) Buharlı sterilizatörü, sert ve düz bir zemin üzerine koyun.

Kullanım
Sterilize eder

1) Haznenin içine 60 ml su koyun.

2) Biberon tutacağını sterilizatörün içine yerleştirin.

3) Yıkanmış olan biberonları ters şekilde tutacağın tabanında bulunan bölümlere yerleştirin.

4) Emzikleri, başlıkları ve maşaları biberon tepsisine yerleştirin.

5) Kapağı tekrar yerine koyun ve ana kabloyu prize takın.

6) Sterilizatörü çalıştırın, işlem ortalama 10 dakika sürecektir.

7) Sterilizasyon işlemi sona erdiğinde, Sterilizatör kendisini otomatik olarak kapatır.

8) Sterilizatörü, kablosunu prizden çekerek kapatın ve içerisindekileri çıkarmadan önce soğu-
masını bekleyin

Güvenlik Uyarıları

•	 Sterilizatörü çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmayın.

•	 Sterilizatörün sıcağa dayanıklı ve güvenli bir zemine konulduğundan emin olun.

•	 Gerekli ölçüde su koyun. Suyun az olması parçaların düzgün bir biçimde sterilize olmama-
sına sebep olabilir. Suyun fazla olması ise işlem sürecini uzatır.

•	 Üniteyi açmadan önce her zaman ışığın sönmesini bekleyin.

•	 Sterilize olmuş parçalara dokunmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın.

•	 Sterilizatör, kaynar su ve buhar içerdiği için işlem sırasında kapağı açmayın. Eğer işlem 
sırasında sterilizatörü durdurmanız gerekiyorsa, ana kabloyu prizden çıkartın. Yanmayı 
engellemek için cihazı açmadan önce az 3 dakika bekleyin.  

•	 Ünitenin içerisinde kalan suyu dökmeden ya da üniteyi silerek kurutmadan önce, steriliza-
törün soğumasını bekleyin ve ana fişi prizden çıkartın. 

•	 Kullanmadığınız zamanlarda sterilizatörün ana fişini prizden çıkartın.

•	 Her kullanımdan sonra ünitenin içerisinde kalan suyu boşaltın ve aşındırıcı özelliğe sahip 
olmayan bir bezle silerek kurutun.
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•	 Sterilizatörü temizlemek için ağartıcı, aşındırıcı ya da antibakteriyel bez veya bulaşık sün-
geri kullanmayın.

•	 Kimyasal içeriğe sahip sterilize edici özelliği olan çözelti veya tablet kullanmayın.

•	 İşlem sırasında sterilizatöre dokunmayın veya hareket ettirmeyin.

•	 Çekilebilir kabloyu mutfak tezgâhında, çocukların ulaşabileceği bir yerde bırakmayın.

•	 Metal parçaları sterilize etmeyin.

•	 Sterilizatörün ana gövdesini doğrudan su ile temas ettirmeyin.

•	 İşlem sırasında sterilizatörün üzerine bir şey koymayın

•	 Eğer fiş başlığı zarar görürse kendiniz onarmaya çalışmayın. Ortaya çıkabilecek herhangi 
bir tehlikeyi engellemek için başlığın imalatçı firma ya da yetkili kişilerce değiştirilmesi ge-
rekmektedir.

•	 Sterilizatörünüzün daha etkili çalışabilmesi için, özellikle suların kireçli olduğu bir yerde 
yaşıyorsanız, 4 haftada bir kireç temizliği yapın.

Teknik Özellikler:
   Buharlı Sterilizatör
   Elektrik tüketimi   400W
   Çalışma gerilimi   220-240 VAC      50/60 Hz


