
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterilizátor Turbo+  
A003110 

 
 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 
 

NEDODRŽANIE TÝCHTO POKYNOV MÔŽE VIESŤ K PREHRIATIU ALEBO POŠKODENIU PRÍSTROJA. 
S prístrojom môže manipulovať iba dospelá osoba. 

 
 



UPOZORNENIE 
• Chráňte konektor pred postriekaním tekutinou.      • Tento prístroj nesmú používať deti. Uchovávajte 
• Nesprávne používanie prístroja môže spôsobiť či       prístroj a prívodný kábel mimo dosahu detí. 
privodiť zranenie.          • Spotrebič môže byť používaný osobami so  
• Povrch ohrievacieho prvku môže aj po použitiu       zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
zostať horúci.                                                                                                schopnosťami, alebo osobami bez patričných  
• Tento prístroj je určený len na použitie v domácnosti                       skúsenosti a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo 
či v iných podobných zariadeniach, ako sú napríklad:                           dostali inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča 
- kuchynské kúty vyhradene pre zamestnancov predajní,                    bezpečným spôsobom a sú si vedomí so súvisiacimi 
kancelárií a iných pracovísk,                                                                       rizikami. 
- poľnohospodárske usadlosti,                                                                   • Deti sa nesmie so spotrebičom hrat. 
- používanie klientov, ktorí sú ubytovaní v hoteloch,                                                       
moteloch a iných ubytovacích zariadeniach,       • Elektrické a elektronické prístroje je potrebné 
- používanie v hotelových izbách a podobných                                       odkladať do špeciálnych odpadových nádob na 
ubytovacích priestoroch.                                                                             triedený odpad. Elektrické a elektronické prístroje                   
• Ak je napájací kábel poškodený, je potřebné ho vymeniť.                 nevyhadzuje do zmesového komunálneho odpadu, 
Výmenu môže vykonať výrobca, pracovník autorizovaného                 ale do špeciálnych nádob na triedený odpad. 
servisu alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo                        Tento symbol označuje v celej Európskej únii,  
akémukoľvek nebezpečenstvu.                                                                  že daný výrobok nemožno vyhodiť do  

    popolnice alebo do zmesového komunálního                                 

dopadu, ale do špeciálnej nádoby na triedený 

odpad. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 
Predpisy, ktoré treba dodržiavať pre dokonalú sterilizáciu: 
- Pred prípravou fliaš si dôkladne umyte ruky. 
- Sterilizácia trvá približne 6 min. + doba na vychladnutie*. 
- Dokonalá sterilizácia je zaručená len v prípade neprerušenie sterilizačného cyklu. 
- Používajte výhradne kohútikovú vodu bez akýchkoľvek prísad. 
- Pred každou sterilizáciou dojčenské fľaše a príslušenstvo vyprázdnite, umyte a opláchnite studenou vodou. 
- Zvyšky mlieka môžu spôsobiť bakteriálnu bujnenie. 
* Podľa interných skúšok pri použití 80ml predhriatej vody (merané v dávkovači). 
 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
• Prístroj používajte iba pre sterilizáciu dojčenských fliaš a    • Počas fungovania prístroja a pred jeho  
ich príslušenstva. Používanie prístroja za akýmkoľvek iným       ochladením nesiahajte na vetrací otvor ani na 
účelom môže byť nebezpečné.          poklop. 
• Pred spustením sterilizačného cyklu vždy vytiahnite                           • Pred čistením alebo plnením vody prístroj vždy 
podnos, ktorý sa nachádza pod prístrojom.                                              vytiahnite zo zásuvky. 
• Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá                           • Po každom použití prístroj vytiahnite zo zásuvky,  
napätiu prístroja (hodnoty sú uvedené na spodnej strane                    aby ste zabránili samovoľnému spusteniu. 
prístroja).                                                                                                        • Prístroj umiestnite mimo dosahu detí, pretože  
• Prístroj zásadne nezapínajte, ak v ňom nie je voda.                            obsahuje veľmi horúcu paru. Skontrolujte, či je 
• Prístroj sa spusteným cyklom zásadne nepremiestňujte.                   napájacia šnúra umiestnené mimo dosah detí. 
• Počas prevádzky sa prístroj môže zahrievať                                          • Počas fungovania prístroja nenechávajte deti  
na veľmi vysokú teplotu. Sahejte iba na držadlo a spínač.                     bez dozoru a dbajte, aby sa deti s prístrojom  
• Po skončení sterilizácie sú fľaše veľmi horúce. Pri vyberaní               nehrali. 
 fliaš z prístroja buďte veľmi opatrní.                                                         • Prístroj neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, 
• Sterilizátor nepoužívajte vo vlhkom prostredie a                                 ako sú napríklad radiátory, okná, do  
neumývajte ho priamo vo vode alebo pod prúdom vody.                     ktorých svieti prudké slnko, atp. 
• Tento sterilizátor je určený iba pre používanie v                                 • Prístroj používajte na dokonale rovné a suché  
miestnosti. Sterilizátor nepoužívajte vonku.                                            ploche. 
• Do vody nepridávajte žiadne prísady                                                     Poznámka: pri prvom zapojení sterilizátora ku 
(slanú vodu, lieky, detergenty), inak  z                                                      zdroju sa rozsvieti svetelná kontrolka napájania. 

hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístroja.                               TOTO NIE JE porucha na spotrebiči. Po prvom 
                                                                                                                         cyklu sa jednotka automaticky vypne. 

FUNKCIE 
 

• Dokonalá sterilizácia dojčenských fliaš vďaka jedinečnému systému: ramená s parnými tryskami. 
• Sterilizácia fliaš zvnútra i zvonku. 
• Možnosť sterilizácie až 6 fliaš a ich príslušenstva naraz. 
• Systém 2v1: sterilizátor a sušička dojčenských fliaš. 
• Odnímateľná ramená pre sterilizáciu všetkých typov dojčenskej výbavy vrátane odsávačiek materského mlieka. 
• Vysoký výkon: 550 W 
• Univerzálny výrobok: vhodný pre všetky typy dojčenských fliaš 
• Bezpečnosť: automatické vypnutie po skončení cyklu. 
Výrobok spĺňa požiadavky noriem EN 60335-1 a EN 60335-2-15. 

 
a. Držadlo poklopu 

b. Výstup pary 

 

 

 

 

c. Poklop 

                                                              
                                                                   n. odmerka vody 
 

 

 

 

 

d. Držadlo sušičky dojčenských fliaš 

 

e. Ramená na viečka 

 

f.     Stredový driek 

 

g. Parné trysky                                                    

 

h. Dvojitá ramená pre tesniace krúžky 

 

i.     Základňa 

 

j.     Podnos 

 

 

 

 

 

 

k. Ohrievacie nádrž 

 

l.     Tlačidlo uvedenie do                                   m. Vypínač ON/OFF 

       chodu cyklu sterilizácie 

 

 



NÁVOD NA POUŽITIE 

STERILIZÁTOR 

1. Vyberte podnos, ktorý je umiestnený pod prístrojom (j). 

2. Odstráňte poklop (c). 

3. Vyberte hriadeľ na fľaše tak, že ho uchopíte za držadlo (d), a osaďte ho na podnos (j). 

4. Do odmerky vody (n) nalejte studenú čistú vodu. Vodu nalejte do ohrievacej nádrže (k). 

5. Umiestnite hriadeľ do prístroja. Umiestnite fľaše hrdlom dole na parný ramená (g), aby šla para priamo do fliaš. 

Krúžky a cumlíky nasaďte na malé dvojité ramená na základni prístroja (i). Viečka umiestnite na malé ramená, ktoré sa 

nachádzajú na hornej strane hriadeľa (e). 

6. Prístroj uzavrite poklopom. 

7. Zapojte prístroj do siete, uveďte do chodu vypínačom ON/OFF (m) a potom tlačidlom (l) zahájte cyklus sterilizácie. 

8. Para vychádzajúca z parných trysiek (g), zo stredového drieku (f) a z dna nádrže zaistí dokonalú sterilizáciu. Svetelná 

kontrolka označuje, že je prístroj v chode. 

9. Zvukový signál a zhasnutie kontrolky sterilizácia (l) znamená, že je cyklus sterilizácie ukončený. Prístroj je však stále 

pod napätím až do okamihu, kedy bude vypínač (m) v polohe OFF. Uchopte poklop za držiak (a), zložte ho a opatrne 

vyberte fľaše, ktoré budú veľmi horúce. Medzi jednotlivými sterilizačnými cyklami a pred vybratím fliaš a príslušenstva 

nechajte prístroj vždy vychladnúť. 

SUŠIČKA DOJČANSKÝCH FLIAŠ 
- Osaďte hriadeľ na fľaše na dosku (j). 
- Fľaše dôkladne umyte. 
- Fľaše a príslušenstvo umiestnite na ramená hriadeľa. 
- Zvyšky vody vytečú na bielu základňu a do podnosu. 
 
 
 
 

ZMENA KONFIGURÁCIE STERILIZÁTORA 

Máte možnosť úpravy konfigurácie hriadeľa na fľaše v závislosti na potrebách a typu výbavy či 

príslušenstvo, ktoré chcete sterilizovať. Stredový driek (d) a všetky ramená je možné vybrať, a ponechať 

tak v prístroji len bielu základňu (h) pre sterilizácii veľké výbavy, ako sú napríklad odsávačky materského 

mlieka. 

- Vytiahnite dlhší trysky vyskrutkovaním proti smeru hodinových ručičiek. Naskrutkovanie sa vykonáva v 

opačnom smere. 

- Vytiahnite kratšia trysky vyskrutkovaním v smere hodinových ručičiek. Naskrutkovanie sa vykonáva v 

opačnom smere. 

- Odstráňte háčiky zdvihnutím do výšky a potiahnutím k sebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDRŽBA 

Čistenie 

- Prístroj zásadne neponárajte do vody a nenaplňujte ho úplne vodou. 

- Vonkajšie a vnútorné časti prístroja čistite navlhčenou handričkou. 

 

Odstraňovanie vodného kameňa 

Nepoužívajte prípravky na odstraňovanie vodného kameňa. 

Počas používania prístroja a v závislosti od tvrdosti používanej vody sa na nádrži môže vytvoriť usadenina vodného 

kameňa. Aby mohol prístroj správne fungovať, je potrebné z nádrže vodný kameň pravidelne odstraňovať. 

Postupujte nasledovne: zmiešajte 100ml horúcej vody s 100ml octu a zmes nalejte do nádrže (k). Nechajte 30 minút 

pôsobiť a potom vodu s octom vylejte z prístroja. Prístroj potom vyčistite vlhkou handričkou 

 

 

 

 

Distribútor pre ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, ČR, www.andys.sk 


