UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
PARNÍ STERILIZÁTOR 5V1

CZ

CZ

Bezpečnostní pokyny
• Ze spotřebiče odstraňte všechny balicí materiály. Přečtěte si tuto příručku
a uschovejte ji pro budoucí použití.
• Před připojením kabelu spotřebiče zkontrolujte, zda se napětí produktu shoduje
s napětím v místní elektrické síti a s konfigurací zásuvky. Tento přístroj je konfigurován
pro použití na 220 V.
• Spotřebič nikdy nepoužívejte s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo poté,
co spotřebič nefungoval správně nebo byl jakýmkoliv způsobem poškozen.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, může ho vyměnit pouze odborný elektrikář.
• Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými, mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí
o spotřebiči.
• Síťová zástrčka musí být zapojena do uzemněné zásuvky.
• Tento výrobek používejte pouze na vodorovném a stabilním povrchu.
• Během zahřívání se nedotýkejte ani neuvolňujte výstup páry, aby nedošlo
k vážnému zranění.
• Během používání nepohybujte spotřebičem a nedotýkejte se ho, může to způsobit
vážné zranění.
• Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny, protože to může způsobit
vážné zranění.
• Při čištění spotřebič vždy odpojte ze sítě a před dalším použitím se ujistěte, že je
čistý a suchý.
• Vždy postupujte podle pokynů uvedených v této příručce.
• Voda NESMÍ být naplněna nad INDIKÁTOR MAXIMÁLNÍ HLADINY VODY,
aby nedošlo k poškození spotřebiče nebo vážnému zranění osob.

Upozornění
• Tento výrobek je omezen pouze pro osobní použití a není určen pro profesionální
ani poloprofesionální použití.
• Pokud tento výrobek není používán v souladu s pokyny v této příručce, záruka
pozbývá platnosti a výrobce a / nebo distributor neodpovídají za škody nebo zranění
způsobené nesprávným použitím spotřebiče.
• Pokud produkt nefunguje nebo je poškozen, nepoužívejte jej.
• Po každém použití přístroj očistěte, odpojte ho ze sítě a před čištěním jej nechte
vychladnout.

Popis produktu
Specifikace

Název:Twistshake Parní sterilizátor 5-v-1
Model: TB1713E
Napětí: 220V - 50HZ
Sterilizace: 600W
Sušení: 150W
Hmotnost: 1,95 kg
Velikost: 292x202x406

Popis dílů
Označení

Položka

Materiál

Víko
Horní díl
Stojan na láhve
Tělo
Základna
HEPA filtr
Kryt filtru

HEPA bavlna

Max. teplota

Min. teplota

Popis ovládacího panelu

Příprava před zapnutím

Připojte síťovou zásuvku a stiskněte
na ovládacím panelu, displej se zapne.
Pokud do 15 sekund neprovedete žádnou operaci, displej se vypne.

Návod k obsluze

1. Indikátory sterilizace a sušení
/sušení
/sterilizace
/udržování tepla
/ohřevu mléka
se rozsvítí, když během zapínání tisknete
na ovládacím panelu.
Funkce je v souladu s příslušným ukazatelem.
2. Stisknutím "+" nebo "-" můžete upravit parametr, když se rozsvítí příslušný
indikátor. Jednotka je kompatibilní v kombinaci nebo oddělením těla, horního dílu
a víka.
3.
zůstane svítit, když jednotka pracuje; stlačením
se spotřebič pozastaví,
a
se znovu spustí.

Funkce kombinací pater přístroje
Funkce dvou pater:

(Používá se na sterilizaci a sušení velkého množství malých a velkých částí současně)
Připevněte tělo na základnu a nasaďte na stojany velké části vzhůru nohama,
přikryjte horním dílem a na něj položte malé části. Nakonec zakryjte víkem.

Funkce jednoho patra:

(Sterilizace velkých částí)
Připevněte tělo na základnu a velké části nasaďte vzhůru nohama na stojany.
Nakonec zakryjte víkem.

Funkce horního dílu a víka:

(Rychlá sterilizace malých částí)
Odstraňte tělo a horní díl připevněte na základnu, položte na něj malé části
a zakryjte víkem.

Programy
Sterilizace a sušení

1. Před použitím očistěte všechny části zařízení, abyste zlepšili výsledek sterilizace.
Základnu položte na vodorovný stabilní stůl, aby nedošlo k jejímu převrácení. Nalijte
100 ml vody na topnou desku. Voda NESMÍ být naplněna nad INDIKÁTOR MAXIMÁLNÍ HLADINY VODY, aby nedošlo k poškození spotřebiče nebo vážnému zranění
osob.
2. Program "Sterilizátor a sušení"
spusťte stisknutím
na ovládacím panelu
a vyberte program "Sterilizace a sušení". Na obrazovce se zobrazí odpočítávání
(výchozí 60 minut). Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" upravte čas (nastavitelné
na 60-80 minut). Přístroj začne pracovat po 2 sekundách. Po ukončení programu
se rozsvítí displej a stroj bude udržovat části sterilizované až 12 hodin po ukončení
programu.

Sušení

1. Před použitím všechny části stroje očistěte. Základnu položte na vodorovný
stabilní stůl, aby nedošlo k jejímu převrácení.
2. Spusťte program "Sušení"
tiskněte
na ovládacím panelu a vyberte
program "Sušení".
Na obrazovce se zobrazí odpočítávání (výchozí 40 minut). Stiskněte "+" nebo "-"
pro nastavení času (nastavitelné na 40-60 minut). Přístroj začne pracovat
po 2 sekundách. Po ukončení programu se rozsvítí displej.

Sterilizace

1. Před použitím očistěte všechny části zařízení, abyste zlepšili výsledek sterilizace.
Základnu položte na vodorovný stabilní stůl, aby nedošlo k jejímu převrácení.
Nalijte 100 ml vody na topnou desku. Voda NESMÍ být naplněna nad INDIKÁTOR
MAXIMÁLNÍ HLADINY VODY, aby nedošlo k poškození spotřebiče nebo vážnému
zranění osob.
2. Spusťte program "Sušení"
stiskněte
na ovládacím panelu a vyberte
program "Sterilizace". Na obrazovce se zobrazí odpočítávání (výchozí 10 minut).
Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" upravte čas (nastavitelné 8-12 minut). Přístroj
začne pracovat po 2 sekundách. Po ukončení programu se rozsvítí displej.

Udržování teploty

1. Před každým použitím vyčistěte všechny části zařízení. Položte základnu
na vodorovný stabilní stůl, abyste zabránili jejímu převrácení.
2. Chcete-li spustit program "Udržování teploty"
stiskněte
na ovládacím
panelu, a vyberte funkci "Udržování teploty", příslušné indikátory se rozsvítí.
Na obrazovce se zobrazí odpočítávání (výchozí 4 hodiny). Stisknutím tlačítka "+"
nebo "-" upravíte čas (nastavitelné na 1-12 hodin). Stiskněte
,abyste program
spustili. Po ukončení programu se rozsvítí displej.

Hlavní funkce
Ohřev mléka

1. Před použitím očistěte všechny části zařízení. Základnu položte na vodorovný
stabilní stůl, aby nedošlo k jejímu převrácení. Nalijte 100 ml vody na topnou desku.
Voda NESMÍ být naplněna nad INDIKÁTOR MAXIMÁLNÍ HLADINY VODY,
aby nedošlo k poškození spotřebiče nebo vážnému zranění osob.
2. Nasaďte tělo na základnu spotřebiče, pak vložte láhev s mlékem do těla spotřebiče v místě nad topnou deskou a přikryjte víkem.
3. Pro spuštění programu "Ohřívání mléka"
stiskněte
na ovládacím panelu
a vyberte program "Ohřívání mléka". Na obrazovce se zobrazí odpočítávání (výchozí
5 minut). Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" nastavíte čas (nastavitelné 3-12 minut).
Stisknutím
spustíte program. Po ukončení programu se rozsvítí displej.

Čištění a údržba
Po každém použití stroj očistěte, před čištěním ho odpojte ze sítě a nechte
ho vychladnout.
• Výrobek nikdy neponořujte do vody, pouze ho otřete čistým hadříkem.
• Do zařízení nikdy nelijte bělicí ani jiné chemické sterilizační roztoky / tablety.
• K čištění tohoto výrobku nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani žíravé
kapaliny (jako například benzín, aceton nebo alkohol).
• Víko, povrch těla, horní díl, síto filtru a povrch základny se mohou mýt saponátem.
• Používejte čistou pitnou vodu, abyste zabránili tvorbě vodního kamene v přístroji.
• Aby nedošlo k poškození elektrických komponentů, nedrhněte ani neškrábejte
topnou desku.
• Při čištění základny přístroje NESTŘÍKEJTE vodu do vzduchového otvoru.

Odstraňování vodního kamene

Pokud při používání sterilizátoru objevíte na topné desce malé, bílé nebo tmavě
hnědé skvrny, je čas na odstranění vodního kamene. Sterilizátor byste měli
odvápňovat nejméně každé dva týdny, aby byla zachována jeho výkonnost.

Tři jednoduché kroky k odstranění vodního kamene ze sterilizátoru

POZNÁMKA! Před zahájením odstraňování vodního kamene přístroj vždy odpojte
ze sítě a počkejte, až do úplneho vyhladnutí.
• Do nádrže na vodu nalijte 80 ml bílého octu a 20 ml vody.
• Nechejte roztok v nádrži na vodu, dokud se vodní kámen nerozpustí.
• Vyprázdněte nádrž na vodu a vypláchněte topnou desku čistou vodou.
Potom topnou desku otřete navlhčeným hadříkem.

Sterilizátor neoplachujte pod tekoucí vodou.

Výměna HEPA filtru
1. Tento přístroj je vybaven vysoce účinným vzduchovým filtrem HEPA. Efektivita
míry zachycení nečistot je 99,97 % pro částice o velikosti 0,3 μm, prachové částice
PM 2.5 a bakterie přenášených vzduchem.
2. Vysoce účinný vzduchový filtr HEPA můžete sami vyměnit.
3. Životnost filtru HEPA je až 6 měsíců, ale bude se lišit v závislosti na četnosti
používání spotřebiče. Když HEPA filtr zhnědne nebo zežloutne, důrazně
se doporučuje jeho výměna, aby se zachovala nejlepší sterilizační schopnost
zařízení.

Jiné
Elektromagnetické pole (EMF)

Tento výrobek vyhovuje příslušným normám elektromagnetického pole (EMF).
Podle současných vědeckých důkazů je výrobek bezpečný, pokud se správně
používá a provozuje v souladu s pokyny v uživatelské příručce.

Skladování

1. Před uskladněním odstraňte z přístroje vodu.
2. Před uskladněním se ujistěte, že jsou všechny části stroje čisté a suché
(viz "Čištění").
3. Abyste zabránili zrychlenému opotřebení zařízení, nevystavujte přístroj
dlouhodobě slunečnímu záření.

#twistshakeczsk
twistshakeczsk
/twistshakeczsk

Výhradní distributor pro ČR a SR:
DN FORMED Brno s.r.o.
Hudcova 76a
612 00 Brno
+420 532 198 888
objednavky@twistshake.cz
www.twistshake.cz

