POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
PARNÝ STERILIZÁTOR 5V1
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Bezpečnostné pokyny
• Zo spotrebiča vyberte všetky baliace materiály. Prečítajte si túto príručku
a uschovajte ju pre budúce použitie.
• Pred pripojením kábla spotrebiča skontrolujte, či sa napätie produktu zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti a s konfiguráciou zásuvky. Tento prístroj je
nakonfigurovaný na použitie na 220 V.
• Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným káblom, zástrčkou alebo po tom,
čo spotrebič nefungoval správne alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený.
• Ak je napájací kábel poškodený, môže ho vymeniť iba odborný elektrikár.
• Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými, mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností
a znalostí o spotrebiči.
• Sieťová zástrčka musí byť zapojená do uzemnenej zásuvky.
• Tento výrobok používajte iba na vodorovnom a stabilnom povrchu.
• Počas zohrievania sa nedotýkajte ani neuvoľňujte výstup pary, aby nedošlo
k vážnemu zraneniu.
• Počas používania nepohybujte spotrebičom a nedotýkajte sa ho, môže to spôsobiť
vážne zranenie.
• Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny, pretože to môže spôsobiť
vážne zranenie.
• Pri čistení spotrebič vždy odpojte zo siete a pred ďalším použitím sa ubezpečte,
že je čistý a suchý.
• Vždy postupujte podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
• Voda NESMIE byť naplnená nad INDIKÁTOR MAXIMÁLNEJ HLADINY VODY,
aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča alebo vážnemu zraneniu osôb.

Upozornenie
• Tento výrobok je obmedzený len na osobné použitie a nie je určený na profesionálne ani poloprofesionálne použitie.
• Ak tento výrobok nie je používaný v súlade s pokynmi v tejto príručke, záruka
stráca platnosť a výrobca a/alebo distribútor nezodpovedajú za škody alebo
zranenia spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča.
• Ak produkt nefunguje alebo je poškodený, nepoužívajte ho.
• Po každom použití prístroj očistite, odpojte ho zo siete a pred čistením
ho nechajte vychladnúť.

Popis produktu
Špecifikácia
Názov: Twistshake Parný sterilizátor 5-v-1
Model: TB1713E
Napätie: 220V - 50HZ
Sterilizácia: 600W
Sušenie: 150W
Hmotnosť: 1,95 kg
Veľkosť: 292x202x406 11,68 x 8,26

Popis dielov
Označenie

Položka

Materiál

Veko
Horný diel
Stojan na fľaše
Telo
Základňa
HEPA filter
Kryt filtra

HEPA bavlna

Max. teplota

Min. teplota

Popis ovládacieho panela

Príprava pred zapnutím

Pripojte sieťovú zásuvku a stlačte
na ovládacom paneli, displej sa zapne.
Ak do 15 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, displej sa vypne.

Návod na obsluhu

1. Indikátory sterilizácie a sušenia
/sušenia
/sterilizácie
/udržovania
tepla
/ohrevu mlieka
/sa rozsvietia, keď počas zapínania stláčate
na ovládacom paneli. Funkcia je v súlade s príslušným ukazovateľom.
2. Stlačením "+" alebo "-" môžete upraviť parameter, keď sa rozsvieti príslušný
indikátor. Jednotka je kompatibilná v kombinácii alebo oddelením tela, horného
dielu a veka.
3.
zostane svietiť, keď jednotka pracuje; stlačením
sa spotrebič pozastaví,
a
sa znova spustí.

Funkcie kombinácií poschodí prístroja
Funkcia dvoch poschodí:

(Používa sa na sterilizáciu a sušenie veľkého množstva malých a veľkých častí súčasne)
Pripevnite telo na základňu a nasaďte na stojany veľké časti hore nohami, prikryte
horným dielom a naň poukladajte malé časti. Nakoniec zakryte vekom.

Funkcia jedného poschodia:

(Sterilizácia veľkých častí)
Pripevnite telo na základňu a veľké časti nasaďte hore nohami na stojany. Nakoniec
zakryte vekom.

Funkcia horného dielu a veka:

(Rýchla sterilizácia malých častí)
Odstráňte telo a horný diel pripevnite na základňu, poukladajte naň malé časti
a zakryte vekom.

Programy
Sterilizácia a sušenie

1. Pred použitím očistite všetky časti zariadenia, aby ste zlepšili výsledok sterilizácie.
Základňu položte na vodorovný stabilný stôl, aby nedošlo k jej prevráteniu.
Nalejte100 ml vody na vyhrievaciu platňu. Voda NESMIE byť naplnená nad
INDIKÁTOR MAXIMÁLNEJ HLADINY VODY, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča
alebo vážnemu zraneniu osôb.
2. Program „Sterilizátor a sušenie“
spustite stlačením
na ovládacom
paneli a vyberte program „Sterilizácia a sušenie“. Na obrazovke sa zobrazí
odpočítavanie (predvolene 60 minút).
Stlačením tlačidla "+" alebo "-" upravte pracovný čas (nastaviteľné na 60-80 minút).
Prístroj začne pracovať po 2 sekundách. Po ukončení programu sa rozsvieti displej
a stroj bude udržiavať časti sterilizované až do 12 hodín po ukončení programu.

Sušenie

1. Pred použitím všetky časti stroja očistite. Základňu položte na vodorovný stabilný
stôl, aby nedošlo k jej prevráteniu.
2. Spustite program „Sušenie“
stlačte
na ovládacom paneli a vyberte
program „Sušenie“.
Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie (predvolene 40 minút). Stlačte "+" alebo "-"
na nastavenie pracovného času (nastaviteľné na 40-60 minút). Prístroj začne
pracovať po 2 sekundách. Po ukončení programu sa rozsvieti displej.

Sterilizácia

1. Pred použitím očistite všetky časti zariadenia, aby ste zlepšili výsledok sterilizácie.
Základňu položte na vodorovný stabilný stôl, aby nedošlo k jej prevráteniu. Nalejte
100 ml vody na vyhrievaciu platňu. Voda NESMIE byť naplnená nad INDIKÁTOR
MAXIMÁLNEJ HLADINY VODY, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča alebo
vážnemu zraneniu osôb.
2. Spustite program „Sušenie“
,stlačte
na ovládacom paneli a vyberte
program „Sterilizácia“. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie (predvolene 10
minút). Stlačením tlačidla "+" alebo "-" upravte pracovný čas (nastaviteľné 8-12
minút). Prístroj začne pracovať po 2 sekundách. Po ukončení programu sa rozsvieti
displej.

Udržiavanie teploty

1. Pred každým použitím vyčistite všetky časti zariadenia. Položte základňu
na vodorovný stabilný stôl, aby ste zabránili jej prevráteniu.
2. Ak chcete spustiť program „Udržiavanie teploty“
,stlačte
na ovládacom
paneli, a vyberte funkciu „Udržiavanie teploty“, príslušné indikátory sa rozsvietia.
Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie (predvolene 4 hodiny). Stlačením tlačidla
"+" alebo "-" upravíte pracovný čas (nastaviteľné na 1-12 hodín). Stlačte
,
aby ste program spustili. Po ukončení programu sa rozsvieti displej.

Hlavné funkcie
Ohrev mlieka

1. Pred použitím očistite všetky časti zariadenia. Základňu položte na vodorovný
stabilný stôl, aby nedošlo k jej prevráteniu. Nalejte 100 ml vody na vyhrievaciu
platňu. Voda NESMIE byť naplnená nad INDIKÁTOR MAXIMÁLNEJ HLADINY VODY,
aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča alebo vážnemu zraneniu osôb.
2. Nasaďte telo na základňu spotrebiča, potom vložte fľašu s mliekom do tela
spotrebiča v mieste nad vyhrievacou platňou a prikryte vekom.
3. Na spustenie programu „Ohrievanie mlieka“
stlačte
na ovládacom paneli
a vyberte program „Ohrievanie mlieka“. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie
(predvolene 5 minút). Stlačením tlačidla "+" alebo "-" nastavíte prevádzkový čas
(nastaviteľné na 3-12 minút). Stlačením
spustíte program. Po ukončení programu
sa rozsvieti displej.

Čistenie a údržba
Po každom použití stroj očistite, pred čistením ho odpojte zo siete
a nechajte ho vychladnúť.
• Výrobok nikdy neponárajte do vody, iba ho utrite čistou handričkou.
• Do zariadenia nikdy nelejte bieliace ani iné chemické sterilizačné roztoky/tablety.
• Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani žieravé
kvapaliny (ako napríklad benzín, acetón alebo alkohol).
• Veko, povrch tela, horný diel, sito filtra a povrch základne sa môžu umývať
saponátom.
• Používajte čistú pitnú vodu, aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa
v prístroji.
• Aby ste predišli poškodeniu elektrických komponentov, nedrhnite ani neškriabte
vyhrievaciu platňu.
• Pri čistení základne prístroja nešpliechajte vodu do vzduchového otvoru.

Odstraňovanie vodného kameňa
Ak pri používaní sterilizátora objavíte na vyhrievacej platni malé, biele alebo tmavo
hnedé škvrny, je čas na odstránenie vodného kameňa. Sterilizátor by ste mali
odvápňovať najmenej každé dva týždne, aby ste si zachovali jeho výkonnosť.

Tri jednoduché kroky na odstránenie vodného kameňa zo sterilizátora
POZNÁMKA! Pred zahájením odstraňovania vodného kameňa prístroj vždy odpojte
zo siete a počkajte, kým úplne vychladne.
• Do nádrže na vodu nalejte 80 ml bieleho octu a 20 ml vody.
• Nechajte roztok v nádrži na vodu, kým sa vodný kameň nerozpustí.
• Vyprázdnite nádrž na vodu a vypláchnite vyhrievaciu platňu čistou vodou. Potom
vyhrievaciu platňu utrite navlhčenou handričkou.

STERILIZÁTOR NEOPLACHUJTE POD TEČÚCOU VODOU.

Výmena HEPA filtra
1. Tento prístroj je vybavený vysokoúčinným vzduchovým filtrom HEPA. Efektivita
miery zachytenia nečistôt je 99,97 % pre častice o veľkosti 0,3 μm, prachové častice
PM 2.5 a baktérie prenášané vzduchom.
2. Vysoko účinný vzduchový filter HEPA môžete sami vymeniť.
3. Životnosť filtra HEPA je až 6 mesiacov, ale bude sa líšiť v závislosti od frekvencie
používania spotrebiča. Keď HEPA filter zhnedne alebo zožltne, dôrazne sa odporúča
jeho výmena, aby sa zachovala najlepšia sterilizačná schopnosť zariadenia.

Iné
Elektromagnetické pole (EMF)

Tento výrobok vyhovuje príslušným normám elektromagnetického poľa (EMF).
Podľa súčasných vedeckých dôkazov je výrobok bezpečný, ak sa správne používa
a prevádzkuje v súlade s pokynmi v používateľskej príručke.

Skladovanie

1. Pred uskladnením odstráňte z prístroja vodu.
2. Pred uskladnením sa uistite, že sú všetky časti stroja čisté a suché (pozri časť
„Čistenie“).
3. Aby ste zabránili zrýchlenému opotrebeniu zariadenia, nevystavujte prístroj
dlhodobo slnečnému žiareniu.
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