Parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry NUVITA NVT-1085
Sterilizátor do mikrovlnnej rúry umožňuje dosiahnuť kompletnú dezinfekcie len za 4 minúty.
Umožňuje dezinfikovať až 3 fľaše so širokým hrdlom vrátane príslušenstva.
UPOZORNENIE !!
1. Sterilizátor je po skončení dezinfekčného cyklu horúci. Postranné madlá eliminujú riziko spálenia.
Pri zaobchádzaní s prístrojom buďte vždy opatrní!
2. Veko dvíhajte opatrne, aby ste sa vyhli riziku popálenín spôsobených parou.
3. Po každom použití sterilizátor vyprázdnite a starostlivo vyčistite!
4. Nepoužívajte chemické sterilizačné roztoky alebo tekutiny iné ako je pitná voda z vodovodu!
5. Nalejte vždy správne množstvo vody (80 ml) !!
6. Nikdy nepoužívajte sterilizátor bez vody alebo s obsahom vody menším ako je 80 ml.
7. Do prístroja vkladajte na dezinfekciu iba výrobky, ktoré sú odolné voči varu a kompatibilné s
mikrovlnami.
POZNÁMKA
Sklenené dojčenské fľaše môžu byť sterilizované v mikrovlnnej rúre iba vtedy, keď je to výslovne
vyhlásené v návode. V prípade pochybností je možné preveriť kompatibilitu sklenené dojčenské fľaše
s mikrovlnnou rúrou tak, že ju vložíte prázdnu do mikrovlnnej rúry súčasne s pohárom vody a
nastavíte mikrovlnnú rúru na jednu minútu na maximálny výkon. Ak je nádoba teplá, znamená to, že
pohltila vlny a teda nie je vhodná pre tento systém. Ak je studená, môže byť pokojne používaná, lebo
je pre elektromagnetické vlny priehľadná.
Nevkladajte kovové a nylonové predmety.
8. Niektoré predmety z umelej hmoty by mohli obsahovať kovové časti. Vždy predmety starostlivo
skontrolujte a v prípade pochybností sa obráťte na výrobcu!
9. Nevkladajte do sterilizátora do mikrovlnnej rúry výrobky z nylonu.
10. Sterilizátor umiestnite vždy na rovnej a stabilnej plochy.
11. Pri vložení sterilizátora do mikrovlnnej rúry odporúčame dávať pozor, aby stál dokonale rovno a
aby voda obsiahnutá v základni nemohla vytekať.
12. Neklaďte sterilizátor na priamy plameň alebo na príliš horúce povrchy, ani ho nevkladajte do
klasickej rúry!
13. V prípade mikrovlnnej rúry s grilom sa uistite, či je funkcia grilu počas dezinfekčného cyklu
deaktivovaná!
14. Tento sterilizátor je vhodný do mikrovlnnej rúry od 800 - 1850W. Nepoužívajte v rúrach s nižším
alebo vyšším výkonom.
15. Tento výrobok nie je hračka a musí byť uložený mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo popálenín!
16. Ak ho nepoužívate, uložte ho na chladnom, čistom a suchom mieste mimo dosahu svetla a
tepelných zdrojov.

17. Upozornenie! Po skončení dezinfekčného cyklu je sterilizátor a predmety v ňom horúcej; buďte
vždy veľmi pozorní a opatrní, hrozí nebezpečenstvo popálenín!
18. V prípade kombinovanej mikrovlnnej rúry sa uistite, či je funkcia grilu a / alebo Crisp vypnutá.
Skontrolujte tiež, či gril vychladol a či nie je v rúre vložený tanier Crisp.
AKO POUŽÍVAŤ STERILIZÁTOR NUVITA
1. Dojčenské fľaše a doplnky určené na dezinfekciu starostlivo umyte a opláchnite skôr, než ich
vložíte do koša sterilizátora.
2. Oddeľte kôš na príslušenstvo od základne sterilizátora.
3. Nalejte 80 ml vody do základne. Pre presné odmeranie vody odporúčame používať dojčenskú fľašu
so stupnicou alebo iné vhodné zariadenie.
4. Vložte dojčenské fľaše do základne sterilizátora.
5. Umiestnite kôš na príslušenstvo späť do sterilizátora.
POZNÁMKA
Pro snížení rizika kontaminace dudlíků po dezinfekci prsty doporučujeme je připevnit k uzávěrům
dříve, než je vložíte do sterilizátoru.
6. Zavřete sterilizátor příslušným víkem a vložte jej do mikrovlnné trouby.
7. Nastavte výkon mikrovlnné trouby podle režimů doporučených v níže uvedené tabulce.
Upozornění! Nenastavujte provozní dobu delší než je doba uvedená v tabulce!
DOBY DEZINFEKCIE
Minuty

Watt

4

800 – 1100 W

2

1850

8. Po skončení dezinfekčního cyklu doporučujeme nechat ještě několik minut sterilizátor vychladnout
dříve, než sejmete víko.
9. Opatrně zvedněte víko a nechte pomalu uniknout zbývající páru (buďte zvlášť opatrní na vývěr
páry, hrozí nebezpečí popálenin!).
10. Upozornění! Po dezinfekčním cyklu jsou části horké; abyste zabránili popáleninám, buďte zvlášť
pozorní a nechte jej vychladnout dříve, než se jich budete dotýkat.
11. Doporučujeme, abyste si vždy umyli/dezinfikovali ruce dříve, než budete manipulovat s
dezinfikovanými výrobky
NEPREHLIADNITE
Pokiaľ nedôjde k zdvihnutiu veka, výrobky vnútri sterilizátora zostanú dezinfikované po dobu
približne 24 hodín.

UPOZORNENIE !!
Nasledujúce podmienky by mohli spôsobiť roztavenie niektorých častí sterilizátora a poškodenia
nielen súčasťou nachádzajúcich sa vo vnútri, ale aj samotné mikrovlnnej rúry:
1. Doby dezinfekcia dlhšiu ako uvedené (pozri tabuľku DOBY DEZINFEKCIA).
2. Opakované dezinfekčné cykly bez doplnenia uvedenej dávky vody (80 ml).
3. Použitie menšieho množstva než je uvedené (80 ml).
4. Výkon mikrovlnnej rúry vyššia ako maximálna uvedený (1850 W).
5. Vloženie súčasťou nekompatibilných s mikrovlnami do sterilizátora.
6. Aktivácia funkcie grilu v mikrovlnnej rúre.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred každým použitím sterilizátor dôkladne vyčistite a osušte.
Nepoužívajte k čisteniu sterilizátora abrazívne špongie alebo čistiace prostriedky.
Je normálne, že sa pri bežnom používaní sterilizátora na základni usadzuje slabšie či silnejšie povlak
vodného kameňa podľa tvrdosti používanej vody. Na odstránenie prípadných usadenín vodného
kameňa odporúčame naliať do základne sterilizátora cca 80 ml rovnakého pomeru vody a octu a
nechať pôsobiť aspoň jednu noc. Nakoniec dôkladne vypláchnite. Upozornenie! Pri vykonávaní vyššie
popísaných úkonov odstránenie vodného kameňa nikdy nevkladajte sterilizátor do mikrovlnnej rúry!
Nepoužívajte iné ako odporúčané roztoky alebo tekutiny na odstránenie vodného kameňa. Pokiaľ ho
nepoužívate, osušte všetky časti sterilizátora a uložte ich na čisté a suché miesto mimo dosahu svetla
a priamych tepelných zdrojov.

