Domáci parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry

C Naskladanie jednej alebo dvoch ISIS odsávačiek materského
mlieka a dvoch fľašiek AVENT Airflex 125 ml alebo 260 ml
1. Rozložte odsávačku ISIS vrátane oddelenia stopky
od silikónovej membrány.
2. Umiestnite telo odsávačky do dvoch priehlbín na odsávačku.
3. Umiestnite cumlíky do priehlbín na cumlíky okolo stopky na viečka.
4. Položte krúžky so závitmi na cumlíky.
5. Umiestnite jedno viečko do voľnej dolnej drážky v stopke
a druhé do hornej drážky nad už umiestnené viečko.
6. Umiestnite fľašky hrdlom dolu do voľných priehlbín na fľašky.
7. Položte zostávajúce NEELEKTRICKÉ časti odsávačky do voľného
miesta v košíku.
D Naskladanie šesť VIA pohárikov 180 ml alebo 240 ml a viečok
1. Položte poháriky hrdlom dolu okolo stopky.
2. Umiestnite viečka zvisle okolo okraja košíka.

N¡VOD NA POUéITIE

USCHOVAJTE PRE NESKORŠIU POTREBU

Venujte, prosím, 5 minút pozornosti tomuto návodu predtým ako použijete domáci parný sterilizátor Philips AVENT EXPRESS II.

Teraz si môžete užiť pohodlie a ľahkosť použitia parného
sterilizátora Philips AVENT EXPRESS II do mikrovlnnej rúry, ktorý
efektívne ničí domáce baktérie za niekoľko minút! Jeho veľká
kapacita pojme viac než ktorýkoľvek iný sterilizátor do
mikrovlnnej rúry - až 6 fľašiek - napriek tomu je kompaktný
a ľahký tak, aby sa s ním dalo cestovať. Má vylepšené vlastnosti
ako sú rýchle chladnúce bezpečné držadlá a sterilizácia je
jednoduchšia ako predtým.

Zostavenie a použitie
I. Obsah
1. Vrchnák
a. Zatváracie klipsy
2. Košík na fľašky a príslušenstvo
b. Stopka na viečka
c. Priehlbina na fľašky
d. Priehlbina na cumlíky
e. Drážka na ISIS odsávačku
3. Nádoba
f. Bezpečnostné držadlo
II. Pred každým použitím
Umyte všetky položky v teplej mydlovej vode a opláchnite.
1. Vyberte košík zo sterilizátora a nalejte 200 ml destilovanej
vody do nádoby.
DÔLEžITÉ: Pokiaľ nenalejete dostatok vody, môže sa sterilizátor
alebo mikrovlnná rúra poškodiť. Pokiaľ nalejete viac vody, než sa
požaduje, položky by nemuseli byť dostatočne vysterilizované.
2. Položte košík do nádoby.
3. Umiestnite vrchnák na nádobu a zacvaknite klipsy (počujete
cvaknutie).
4. Uistite sa, že mikrovlnná rúra je čistá a suchá – vložte
sterilizátor do stredu mikrovlnnej rúry.
III. Vyberte výkonnosť trúby a čas – Tabuľka III. Neprekračujte
tieto časy.

IV. Po každej sterilizácii
DÔLEŽITÉ: Nechajte sterilizátor vychladnúť aspoň 2 minúty,
než ho vyberiete z mikrovlnnej rúry.
1. Premiestnenie sterilizátora z mikrovlnnej rúry: Po vychladnutí
vyberte sterilizátor tak, že ho uchopíte za lem alebo
bezpečnostné držadlo, potom ho položte na plochý, teplu
odolný povrch.
Obsah zostane sterilný v sterilizátore až 24 hodín, pokiaľ
neodstránite vrchnák.
2. Po premiestnení sterilizátora: Odstráňte vrchnák tým,
že uvoľníte klipsy. Pri otváraní dbajte na zvýšenú bezpečnosť
unikajúcej pary.
Starostlivosť a čistenie
• Vždy vysušte zbytok vody zo sterilizátora a opláchnite, aby ste
predišli usadzovaniu vodného kameňa.
• Vždy skladujte iba suché.
• Vhodný i do umývačky riadu.

E Naskladanie jedálneho systému VIA (obsahuje VIA pohárik,
viečko, adaptér, novorodenecký cumlík, krúžok so závitom
a viečko na cumlík) a až štyroch VIA pohárikov 180 ml alebo 240 ml
1. Umiestnite cumlík do vnútornej priehlbiny na cumlík.
2. Položte krúžok so závitom cez cumlík.
3. Umiestnite poháriky okolo stopky.
4. Položte adaptér stranou dolu vedľa pohárika (viď obr.).
5. Umiestnite viečka zvisle okolo okraja košíka.
6. Umiestnite viečko na cumlík na hornú časť stopky.

VAROVANIE – NEDODRŽANÍM NASLEDUJÚCICH PRAVIDIEL MÔŽE
DÔJSŤ K POŠKODENIU VÝROBKU ALEBO MIKROVLNNEJ RÚRY.
• Umyte si ruky pred uchopením sterilizovaných častí.
• Pred každým použitím vlejte 200 ml najlepšie destilovanej
vody. (Nemala by byť použitá už raz sterilizovaná voda).
• Vždy sa riaďte inštrukciami pre naskladanie položiek, aby ste
predišli preplneniu.
• Nepoužívajte bielidlá alebo chemické sterilizačné
roztoky – tablety.
• Nesterilizujte kovové alebo elektronické položky.
• Vždy sa riaďte určeným časom pre určitý výkon mikrovlnnej
rúry.
• Pokiaľ má mikrovlnná rúra možnosť grilu, uistite sa, že je
vypnutý a studený.
• Uistite sa, že vrchnák je poriadne pripevnený k mise, keď ju
vkladáte do mikrovlnnej rúry.
• Vždy nechajte dve minuty vychladnúť, než vyberiete
sterilizátor z mikrovlnnej rúry.
• Neotvárajte sterilizátor hneď po sterilizácii. Nechajte ho
vychladnúť, pretože para je ešte horúca.
• Pri prenášaní po sterilizácii neste vo vodorovnej polohe, aby
sa voda nevylievala.
• Pri vyberaní sterilizátora z mikrovlnnej rúry,
DÁVAJTE POZOR – bude stále horúci.
• Neoplachujte fľašky po vybratí zo sterilizátora.

Naskladanie ostatných detských výrobkov

• Udržujte mimo dosahu detí.

Pri sterilizácii NEELEKTRICKÝCH častí výrobkov pre kŕmenie detí
umiestnite výrobky tak, aby bola zaistená efektívna cirkulácia pary.
Sterilizátor nepreplňujte, neklaďte viečka opačne.
Parný sterilizátor AVENT EXPRESS II je navrhnutý pre fľašky
AVENT so širokým hrdlom.

• Nesterilizujte v mikrovlnnej rúre kefku.

Pokiaľ vám váš predajca nemôže pomôcť, kontaktujte, prosím:
AGS-Šport, s.r.o.
Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava
telefón: 02/43411627-28, 0911799333
e-mail: avent@agssport.sk
www.agssport.sk

Naskladanie položiek do sterilizátora
Pred použitím parného sterilizátora Philips AVENT EXPRESS II sa
vždy uistite, že sú položky v ňom správne umiestnené podľa
nasledujúcich inštrukcií.
A Naskladanie šestich fľašiek AVENT Airflex 125 alebo 260 ml
1. Umiestnite cumlíky do priehlbiny pre cumlíky okolo stopky
na viečka.
2. Položte krúžky so závitmi na cumlíky.
3. Položte 3 viečka od fľašiek do dolných drážok stopky na viečka.
4. Umiestnite zostávajúce 3 viečka na horné drážky stopky
na viečka.
5. Umiestnite fľašky hrdlom dolu okolo už naskladaných
cumlíkov a viečok.

B Naskladanie troch fľašiek AVENT Airflex 330 ml
1. Umiestnite cumlíky do priehlbiny pre cumlíky okolo stopky
na viečka.
2. Položte krúžky so závitmi na cumlíky.
3. Umiestnite fľašky hrdlom dolu do troch vnútorných priehlbín
na cumlíky.
4. Naskladajte tri viečka okolo okraju košíka medzi umiestnené fľašky.

Vždy 200 ml vody
Výkon

Dĺžka
sterilizácie

Doba
chladnutia

1100-1850 W

2 min

850-1000 W

4 min

2 min
2 min

500-800 W

6 min

2 min

