
Инструкция за Употреба 

Електрически стерилизатор Munchkin с шишета LATCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Преди употреба,  прочетете внимателно инструкциите.  

Внимание: Има опасност за децата от задушаване с кабелите, ето защо не използвайте с разклонител.  

 

Части:  

 

а) капак 

b) държач за шишета 

c) отделение за принадлежности  1 

d) отделение за принадлежности 2 

e) странични дръжки 

f) мерителна чаша с филтър 

g) щипка за изкарване на шишетата 

 

 

 

 

Скорост 

Стерилизатора Munchkin завършва един цикъл за 6 минути. Унищожава опасните бактерии чрез гореща пара. Побира 9 стандартни бебешки шишета 

или 6 с широко гърло.  

 

Безопасност 

Топлинно чувствителна дръжка показва символ сигнализиращ че капакът е горещ. Бутонът за захранването свети, когато уреда работи. Шишетата 

остават стерилни 6 часа, стига капака да не се отваря и дръжките да са заключени.  

 

Натрупване на варовик 

Мерителната чаша има филтър, за да може в стерилизатора да влиза само чиста вода без замърсявания и варовик.  

Нагревателя е от неръждаема стомана и осигурява ефективна работа дълго време.  

 

Пътуване и съхранение 

Заключващият се капак и махащ се захранващ кабел улесняват съхранението у дома и допринасят за лесна мобилност на уреда. 

 

Внимание: Когато работи, в уреда има вряща вода. Парата, която излиза през дюзите, може да  изгори кожата. Когато отваряте капака след 

стерилизиране, пазете се от изгаряне. Не се опитвайте да отваряйте капака, докато уреда работи. Ако се наложи да спрете уреда преди сам да е 

завърпил цикъла си, го изключете от електрическата мрежа чрез кабела му. Тогава шишетата няма да са стерилизирани. Уреда не трябва да се 

използва от деца или хора с намалени физически, умствени или сензорни функции.  Ако това се налага, трябва да стане след инструктаж и проверка на 

умението от страна на възрастен, който е наясно с уреда и безопасността при употребата му. Не оставяйте малки деца да си играят в близост до уреда. 

Когато е в цикъл на употреба, уреда трябва да е положен на твърда и равна повърхност. Пазете кабела далеч от деца. Когато не се ползва, изключвайте 

от ел. мрежата. Не слагайте предмети върху стерилизатора. Не потапяйте целия уред във вода. Използвайте приложения кабел. Ако той е повреден се 

свържете с вашия търговец или специалист. За да намалите вероятността от електирически шок пазете кабела за захранването сух и по възможност да 

не е на земята. Уреда е предназначен за ползване само в домашни условия.  

 

Преди първото използване на стерилизатора / Стерилизиране на уреда 

 

1. Махнете всички неща от вътрешността 

2. Напълнете мерителната чаша до означението 120мл./А/, със студена 

вода и я излейте в основата на стерилизатора /B/. Обърнете внимание на това, че 

водата не трябва да е повече, иначе ще се наруши ефективността на 

стерилизирането.  

3. Сглобете трите части, които съставляват държачите на шишета  - долен 

държач, горен държач и свързващата  част  между тях /C + D/.  

4. Поставете ги в стерилизатора, поставете капака и заключете с дръжките 

/ E + F/.  

5. Включете едната част на кабела отзад на уреда, а другата в ел. мрежата /G/. Пазете кабела далеч от деца.  

6. Индикатора на уреда ще светне и той може да започне цикъл на работа. Ще се самоизключи след около 6 минути. 

7. По време на работа дръжката ще промени цвета си, показвайки опасно нагряване/H/. Оставяйте уреда да почине поне 10 минути между 

цикли на работа. Той има защитен механизъм, който няма да позволи започване на нов цикъл преди да се е охладил достатъчно. По време 

на работа се пазете от излизащата от дюзите пара.  

8. След като уреда се е охладил го изключете , махнете кабела от ел. мрежата и захранващия кабел от задната му част  /I/.  



9. Изкарайте държачите на шишета, излейте остатъчната вода /J/ и го избършете отвътре, докато се подсуши /К/.  

 

Стерилизиране на шишетата 

 

1. Преди слагане в уреда, измийте шишетата и аксесоарите с миещ 

препарат и топла вода.  

2. Изкарайте всичко от стерилизатора.  

3. Напълнете мерителната чаша с чиста вода до означението 120мл. /L/. 

Излейте я в основата на уреда /М/.  

4. Наредете  шишетата обърнати надолу върху отделението за 

принадлежности 1, след което отгоре сложете отделение 2 /N/.  

5. Вкарайте държача с шишетата в уреда. Ако имате аксесоари (биберони и др.) ги наредете върху отделението за принадлежности 2 /О/. 

6. Поставете капака /P/ и заключете с дръжките /Q/.  

7. Включете едната част на кабела отзад на уреда, а другата в ел. мрежата /R/. Пазете кабела далеч от деца.  

8. Натиснете бутона за старт на работния цикъл  /S/. След около 6 минути уреда ще се самоизключи. Това е времето нужно за стерилизиране 

на 8 шишета.  

9. По време на работа дръжката ще промени цвета си, показвайки опасно нагряване /Т/. Оставяйте уреда да почине поне 10 минути между 

цикли на работа. Той има защитен механизъм, който няма да позволи започване на нов цикъл преди да се е охладил достатъчно. По време 

на работа се пазете от излизащата от дюзите пара. Пазете ръцете си при отваряне – дръжките ще са горещи.  

10. След като уреда се е охладил го изключете , махнете кабела от ел. мрежата и захранващия кабел от задната му част  /U/.  

 

 Изкарване на стерилизираните шишета и аксесоари 

11. Преди изваждане на шишетата, изчакайте поне 10 минути, за да се охладят.  

12. Пазете се от излизащата пара при първото отваряне на капака.  

13. Пазете ръцете си от стените на уреда – те ще са горещи.  

14. С цел предотвратяване на замърсяване преди да изкарате и докоснете стерилизираните шишета, измийте добре ръцете си. Използвайте 

щипките за вземане, особено за малки аксесоари като бибероните. Самите щипки също могат да се стерилизират  - по време на работен 

цикъл ги поставете най-отгоре, за да можете след това да ги достигнете лесно.  

15. След всяка употреба трябва да изливате остатъчната вода от уреда, да го подсушите и изключите от ел. захранване.  

 

Почистване и стерилизиране 

Важно е да почиствате уреда поне веднъж седмично. Това ще поддържа функционирането му в отлична форма. 

Нарушаването на инструкциите за почистване и употреба правят невалидна гаранцията.  

Филтъра на мерителната чаша няма да пропуска някои, но не всички, отлагания и замърсявания от нашата вода. Без редовното почистване те могат да 

се натрупат по нагревателя. Използването на преварена вода би намалило този проблем.  

Внимание: преди почистване уреда трябва да е изключен от ел. мрежата. Изчакайте поне 20-30 минути и след това излейте водата и подсушете.  

Външността му се почиства с мека, влажна кърпа. Не потапяйте уреда във вода и не го мийте с мокра кърпа.  

Държачите са шишета се почистват като се изкарат от уреда, измият се отделно с топла вода и миещ препарат.  

 

За почистване от котлен камък използвайте някои от предложените методи: 

Лимонена киселина 

Смесете едно саше лимонена киселина с количеството вода посочено от производителя. Излейте в основата на уреда. Не затваряйте с капака. 

Включете уреда за 1-2 минути. Изключете уреда от копчето и от ел. мрежата. Изчакайте около 30 минути. Изпразнете уреда. Изплакнете го обилно с 

вода. Пуснете го на празен цикъл със заключен капак и пълен с вода от мерителната чаша – 120мл. След около 6 минути, когато спре, изчакайте уреда 

да се охлади, изпразнете водата и го подсушете.  

Оцет (бял) 

Напълнете мерителната чаша до половина с вода, останалата половина с оцет. Излейте в стерилизатора. Затворете капака, заключете и включете уреда 

за пълен работен цикъл. Осигурете проветряне на помещението, тъй като ще излизат силни оцетни пари. След края на цикъла оставете да се охлади 

поне 10 минути. Излейте течността навън и изплакнете старателно. Отново пуснете цял празен цикъл, с вода от мерителната чаша 120мл. Оставете да 

се охлади. Излейте водата, подсушете.  

 

Проблеми 

Уреда няма да работи ако: кабела не е включен.  

Отнема твърде много време за завършване на един цикъл ако:  

Не сте изпразнили водата от предишен цикъл – всяка вода в повече от 120мл. увеличава времето на работния цикъл. Винаги използвайте мерителната 

чаша и 120мл. вода. Повече вода увеличава времето.  

Ако в уреда има по-малко шишета – напр. 2, това също ще удължи работния цикъл.  

Изключва твърде бързо, преди 6-та минута ако: 

Не използвате достатъчно количество вода. Ползвайте мерителната чаша (120мл.) 

Преди начало на работния цикъл, стерилизатора трябва да е празен, водата се излива директно в основата, не се разплисква по стените. След това се 

поставят държачите с шишетата.  

Колко време шишетата остават стерилни? 

Ако капака остане затворен, всичко в него остава стерилно за 6 чаша.  

През филтъра на мерителната чаша не преминава вода ако той е замърсен.  

 

Технически данни: 

Волтаж: 220V-240V ~ 50H 

 



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА LATCH ШИШЕТАТА 

 

 
 

 

В комплекта има 2 х 120мл. Latch шишета.  

Latch шишетата имат антиколик клапа.  

Съвместимост: За шишетата Munchkin ползвайте само биберони-накрайници Munchkin. Можете да закупите 

такива и отделно. Уверете се, че храните бебето си с правилната скорост на изтичане в зависимост от неговата 

възраст и развитие.  

Не оставяйте детето да заспива с шишето в леглото си или да стои с него продължително време. Продължителното 

смукане на течности от биберон води до разваляне на зъбите. Преди да пристъпите към употреба на биберон-накрайник, дръпнете го леко, за да се 

уверите в целостта и здравината му. Не го ползвайте, ако забележите пукната или скъсана част. Не позволявайте 

детето да ползва шишето с мляко вместо биберон. Преди предлагане на мляко или друга течност от шишето на 

бебето, тествайте температурата и. Не претопляйте в микровълнова фурна. Не оставяйте детето да ходи или бяга 

докато носи шишето. Не оставяйте детето без наблюдение. Това не е играчка. Пазете далеч от деца компонентите, 

които не ползвате. Изхвърлете и заменете с ново, при първи знаци на повреда. Преди употреба махнете всички 

опаковъчни елементи.  

Инструкции за употреба: Преди ползване измийте и проверете за повреди. Може да се мие в миялна машина на 

горния ред. Безопасно за употреба в стерилизатор. Безопасно за всички възрасти. Преди първата употреба 

разглобете шишето на съставните му части и ги дезинфекцирайте във вряла вода за 5 минути, или ползвайте 

Стерилизатора Munchkin. За последващи почиствания, измивайте добре преди да поставите в стерилизатора или   

почиствайте в миялна машина на горния ред. Преди всяка употреба придържайте долната част на биберона към 

гърлото на шишето. Триъгълната част на биберона трябва да е плътно влязла. Ако е така, ще има видима 

вдлъбнатина между долната част на триъгълната глава и горната част на шишето. Тази вдлъбнатина може да не 

може да бъде видяна, освен ако не окажете натиск върху мястото с палеца си. Издърпайте накрайника, за да се 

уверите, че е стабилен. Не трябва да има никакво разстояние между шишето и долната поставена  част на 

накрайника. Когато поставяте капачката, поставяйте я вертикално, така че накрайника да остане изправен.  

 

 

 

 

 

Производител: Munchkin 

Вносител: Раяленд  

Адрес: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 39 

 тел. 052/ 566464 

 ww.rayatoys.com 

 

 

 

 

 

http://www.rayatoys.com/

