
סטריליזטור אדים חשמלי
אנא הקדישו מספר דקות לקריאת הוראות ההפעלה לפני שימוש ראשון בסטריליזטור.

שימו לב - הוראות אלה נכתבו בלשון זכר אך מיועדות לשני המינים.
כללי:

• ניתן להשתמש בסטריליזטור לחיטוי בקבוקי תינוקות ואביזריהם ע“פ הוראות הניקוי של 
כל מוצר.

• הסטריליזטור עושה שימוש בטכנולוגיית חיטוי באדים המופעלת ע“י מעבד מרכזי.
תהליך החיטוי מבוקר ע“י צג דיגיטלי המראה את כל שלבי החיטוי. הפעולה בטוחה, 

מהירה ונוחה. זמן החיטוי הינו כ-8 דקות.
.A הסטריליזטור מבודד ומיוצר מחומרים לא רעילים ואינו מכיל ביספינול •

• ההפעלה פשוטה. כל מה שנדרש הוא למלא את הבסיס ב-90 מ“ל מים, להרכיב את 
המנשא, לסגור את המכסה וללחוץ על כפתור ההפעלה. יש לוודא שהבקבוקים ו/או 

האביזרים במצב המאפשר למים לצאת מתוכם בתום תהליך החיטוי.

אזהרות:
• אין לגעת במכשיר הסטריליזטור בעת תהליך החיטוי!

• בזמן פעולת החיטוי קערת הסטריליזטור מתחממת, הסטריליזטור מכיל מים רותחים 
ואדים יוצאים מפתח יציאת האדים, כל אלו עלולים לגרום לכוייה במידה ובאים איתם 

במגע ישיר בעת פעולת החיטוי.
• לאחר סיום פעולת החיטוי, יש להניח לסטריליזטור להתקרר לפחות 5 דקות לפני הוצאת 

הבקבוקים.
• יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

• יש לוודא שהסטריליזטור נמצא על משטח יציב.
• אין לפתוח את המכסה בעת השימוש.

• אין להניח חפצים על הסטריליזטור.
• להפסקת פעולת הסטריליזטור בזמן תהליך החיטוי, יש לנתק את תקע החשמל.

• ניתן להזיז, להעביר ולנקות את הסטריליזטור רק לאחר שהתקרר.
• יש לנתק את הכבל החשמלי כשהסטריליזטור אינו בשימוש ובסיום כל פעולת חיטוי.

• אין להעמיד את הסטריליזטור בתוך מים.
• אם פתיל ההזנה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת הייסנס.

• בעת תהליך החיטוי, במידה ויש בבסיס הסטריליזטור כמות מים הקטנה מהכמות 
הנדרשת, יכבה הסטריליזטור לחלוטין מטעמי בטיחות. להפעלה מחודשת נדרש 

להוציא את שקע החשמל מהתקע ולחברו בשנית.

לפני כל פעולת חיטוי:
• הפרד את חלקי הבקבוק הנשלפים (פטמות, הברגות וכו‘).
• רחץ את כל החלקים המיועדים לחיטוי בסבון ושטוף היטב.

(יש להמנע מרחיצה באמצעות חומרי ניקוי העלולים לשרוט את המוצרים)

הפעלה:

1. מדוד 100 מ“ל מים ושפוך לקערת הסטריליזטור.
2. מקם את הבקבוקים על ראשיהם (בצורה הפוכה) במקום המיועד לכך. את הפטמות 

והאביזרים מקם במגש האביזרים העליון.
.“H” 3. סגור את המכסה והכנס את תקע החשמל לשקע החשמלי. הצג יראה מצב

4. לחץ על כפתור ההפעלה. הצג יראה פעולה מחזורית - פעולת החימום החלה.
5. כאשר טמפ‘ המים תגיע ל-100 מעלות, תחל ספירה לאחור מ-6 דקות עד ל-1 דקה.

6. התכולה תשאר מחוטאת בתוך הסטריליזטור למשך כ-3 שעות כל עוד המכסה סגור.
הצג הדיגיטלי יראה את הספרה ”3“ - המראה כי התכולה מחוטאת למשך 3 שעות,

לאחר שעה הצג יראה את הספרה ”2“ ולאחר מכן את הספרה ”1“. לאחר 3 שעות הצג
יעבור למצב ”H“. חשוב! במצב ”H“ לאחר סיום תהליך חיטוי, ניתן להפעיל את תהליך  

החיטוי מחדש, אך חשוב לוודא כי כמות המים בקערת הסטריליזטור אינה קטנה 
מהכמות הנדרשת.

- אם ברצונך להתחיל פעולה נוספת בטווח זמן פעולת הטיימר (3 שעות), יש לאתחל את 
הטיימר ע“י הוצאה וחיבור מחדש לחשמל.

7. הסר את המכסה ושלוף את האביזרים בעזרת המלקחיים.
8. יש לנקות ולייבש את הסטריליזטור וחלקיו לאחר כל שימוש.

• על הסטריליזטור להתקרר כ-20 דקות לפחות לפני פעולת חיטוי נוספת על מנת לאפשר 
לוסת להתאפס.

• רחץ את ידיך לפני הוצאת הבקבוקים המחוטאים.
• אין להשתמש בסטריליזטור למטרות אחרות.

טיפול ואחזקה:
מומלץ להסיר אבנית מהסטריליזטור כל שבועיים או במידת הצורך, לשמירה על 

פעילותו התקינה.
בכדי למנוע הצטברות אבנית, השתמש במים רתוחים או מים שעברו סינון בפילטר.

הסרת אבנית:
פזר על בסיס קערת הסטריליזטור כף מלח לימון, הוסף כ-200 מ“ל מים המתן כ-10 דקות, 

הנח את מכסה הסטריליזטור ללא בקבוקי תינוקות ואביזריהם,
חבר המכשיר לשקע החשמל והפעל אותו. בסיום פעולת הסרת האבנית המתן כ-20 דקות 

ורוקן את המים, שטוף את כלל חלקי המכשיר היטב ובצע הפעלה נוספת עם מים בלבד.
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סטריליזטור אדים חשמליתעודת אחריות
הוראות שימוש

1. תעודה זו מקנה אחריות טכנית בלבד על מכשיר הסטריליזטור החשמלי, ואין לחברת 
הייסנס בע“מ כל אחריות על אופן השימוש במכשיר או על מידת יעילותו בשמירה על 

התינוק או בכל שימוש אחר בו יעשה הלקוח.

2. האחריות על המוצר תהיה מוגבלת לעלות תיקון המוצר, וחלקים יוחלפו בו על פי שיקול 
דעתה הבלעדי של חברת הייסנס בע“מ.

3. המכשיר יוצר מתוך כוונה לצמצם התקלות למינימום האפשרי. עם זאת, אפשרות לתקלה
 טכנית קיימת.

4. האחריות הינה לתקופה של שנה אחת מיום הרכישה, עפ“י הפרטים אשר ימולאו בתעודה זו. 

5. במשך תקופת האחריות יבוצע הטיפול בתקלה על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת 
הייסנס בע“מ. מימוש האחריות לשם תיקון או החלפה יבוצע במעבדות החברה בכתובת: 

הייסנס בע“מ, רח‘ משה בקר 23 ראשל“צ 75359.
שעות הפעילות: 08:00-15:30 ימים א‘-ה‘

טלפון שירות לקוחות: 03-9564622

6. האחריות הינה תקפה אלא אם בוצע שימוש במכשיר שלא על פי ההוראות, או ניזוק 
מכאנית, או נשבר, או בוצע בו נסיון לתיקון ע“י מי שאינו הוסמך על ידינו.

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בגין תיקון או החלפת חלקים, זאת
 באם השימוש במוצר לא היה על פי ההוראות הנ“ל.

8. האחריות הינה בתוקף כאשר כל הפרטים הרשומים מטה הינם מלאים ובצירוף חשבונית הקניה. 
אנא שמרו תעודה זו והציגו אותה במידה ותזדקקו לשירות היצרן. 

   
                                         תאריך ומקום הקניה:                                                  
       שם המוכר וחתימתו:                                                   
פרטי הקונה:                                                            
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LS-BE808 :דגם
220-240V, 60/50Hz, 500W

היצרן: פושן שונדה, סין.
יבואן: הייסנס בע“מ, משה בקר 23 ראשל“צ -4-


