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HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG 

MÁY TIỆT TRÙNG BÌNH SỮA BEURER JBY76 

Quý khách hàng thân mến! 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn một trong các sản phẩm của chúng tôi. Xin vui lòng đọc các 

hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận và giữ chúng để sử dụng, hãy chắc chắn nẵm vững 

kiến thức về sản phẩm trước khi sử dụng. 

Sản phẩm bao gồm : 
- Máy tiệt trùng bình sữa 

- Lưới tản nhiệt, dụng cụ sửa chữa, đầu cực, giỏ có lỗ nhỏ và kẹp bóp 

- Bình 120ml 

- Hướng dẫn sử dụng 

1. THÔNG TIN BẠN CẦN BIẾT

Chức năng khử trùng chất lỏng: 

Công việc "tiệt trùng hơi” mô tả việc loại bỏ vi trùng bằng hơi nước nóng. Với thiết bị 

này, bạn có thể khử trùng để có những sản phẩm tiệt trùng dành cho bé, vô cùng tiện 

dụng. Thiết bị này phù hợp với tất cả bình sữa đang có trên thị trường. 

Thiết bị này có các chức năng sau: 

 Khử trùng trong 7 phút 

 Giữ cho sản phẩm khử trùng được đặt trong thiết bị chưa mở vô trùng  trong 3 giờ 

 Cáp điện được ngăn ra an toàn 

2. CÁC DẤU HIỆU VÀ BIỂU TƢỢNG

Hướng dẫn cảnh báo chỉ ra một nguy cơ thương tích hoặc thiệt hại 

cho sức khỏe. 

Lưu ý an toàn quan trọng cho thấy thiệt hại có thể cho đơn vị / phụ 

kiện hoặc thiệt hại vật chất 

Chú ý thông tin quan trọng. 

3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

- Chỉ sử dụng các thiết bị để khử trùng bình sữa trẻ em và những đồ chơi tương đối nhỏ 

có thể được đun sôi theo hướng dẫn của nhà sản xuất.Việc sử dụng không đúng có thể 

gây nguy hiểm.  

- Thiết bị này không dành cho sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế 

kỹ năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và / hoặc thiếu kiến  

thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn, cho sự an toàn của mình, bởi một người 

mà biết cách sử dụng thiết bị. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không 

chơi với thiết bị. 
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4. LỜI KHUYÊN

 CẢNH BÁO 

- Trong quá trình khử trùng, nước trở nên nóng (nguy cơ bị bỏng). 

 - Để xa tầm tay trẻ em 

- Không tháo nắp trong quá trình khử trùng (nguy cơ bị bỏng). 

- Không chạm vào thiết bị hoặc nắp trong quá trình khử trùng (thiết bị và nắp 

rất nóng). 

- Không bao giờ mở máy khử trùng trước khi quá trình được hoàn thành, các đồ dùng có 

thể vẫn chưa tiệt trùng.  

- Cần hạ nhiệt thiết bị trước khi thay đổi các thiết lập, đưa các bình sữa hay đồ dùng cần 

khử trùng ra ngoài,vận chuyển, làm sạch các thiết bị  

- Thiết bị này chỉ được sử dụng trên một ổ cắm điện và cần chú ý an toàn khi sử dụng 

- Rút dây cáp điện sau mỗi lần sử dụng và trước khi làm sạch tránh nguy cơ sốc điện 

QUAN TRỌNG 

Để tránh thiệt hại cho thiết bị, xin vui lòng các vấn đề sau: 

- Luôn luôn và chỉ sử dụng thiết bị với nước. 

- Không vận hành các thiết bị bên ngoài.  

- Thiết bị này chỉ được sử dụng trên một mạng lưới dòng điện xoay chiều và với điện áp 

quy định. 

- Không nên rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện sử dụng cáp nguồn! 

- Đừng kéo, vít lên hoặc uốn cong cáp nguồn. 

- Không bao giờ ngâm thiết bị trong nước.  

- Thiết bị này không được tiếp xúc với các bề mặt nóng hoặc các vật nhọn. 

- Không sử dụng bất kỳ bộ phận bổ sung không được khuyến cáo của nhà sản xuất 

 
Lƣu ý 

- Sửa chữa chỉ được thực hiện bởi Dịch vụ khách hàng hoặc nhà cung cấp có thẩm quyền  

- Trong mọi trường hợp bạn nên mở hoặc sửa chữa các thiết bị chính mình, dẫn đến sai 

lệch chức năng có thể không còn được đảm bảo sau đó. Không tuân thủ sẽ dẫn đến từ 

chối bảo hành 

- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng các thiết bị của chúng tôi, xin vui lòng liên 

hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc cửa hàng ủy quyền. 
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5 .MÔ TẢ THIẾT BỊ 

Tổng quan 

1. Cực

2. Nắp thoát hơi

3. Vành giữ lưới tản nhiệt

4. Giỏ

5. Sửa viện trợ

6. Kẹp Gắp

7. Khoang khử trùng với phận

làm nóng 

8. Màn hình hiển thị kỹ thuật

số 

9. Nút điều chỉnh

10. Cáp nguồn

11. Ngăn để cáp

12. Bình đo

6 .SỬ DỤNG BAN ĐẦU 

1. Trước khi sử dụng, cần đảm bảo rằng các thiết bị và phụ kiện (bao gồm cả cáp nguồn

điện) không phát hiện có bất kỳ hư hỏng. 

2. Đặt thiết bị vào một chỗ, bề mặt bằng phẳng.

3. Đặt tất cả các phần của thiết bị như hình vẽ:

- Xoay cực chiều kim đồng hồ cho đến khi nó khít vào vị trí. 

- Đặt sự trợ giúp sửa chữa cũng như các giỏ cho các bộ phận nhỏ trên cực, cho đến khi 

không sử dụng chúng nữa. 

4. Cắm phích cắm vào ổ cắm. Màn hình hiển thị “0”. Thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.
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Trước khi sử dụng lần đầu tiên, hãy để quá trình khử trùng chạy một lần mà không có bất 

kỳ đồ dùng gì cần tiệt trùng. Đối với điều này, hãy làm theo các bước trong phần 'hoạt 

động'. 

Nếu bạn muốn sử dụng các thiết bị ngay sau khi quá trình kết thúc, để nó nguội 

cho ít nhất 20 phút sau khi thoát chỗ nước còn lại. Điều này cũng áp dụng cho nhiều lần 

sử dụng. 

7. HOẠT ĐỘNG

1. Làm sạch các bộ phận đó phải được khử trùng bằng rửa nhẹ bằng nước hoặc trong máy

rửa chén. Tháo rời tất cả các bộ phận lắp ráp. 

2. Đo 120 ml nước cất (hoặc nước lọc) và đổ nó vào khoang chứa nước

3. Bây giờ dựng đứng chai ở khoang bên dưới và các núm vú cao su hoặc các vật dụng

nhỏ khác trong rổ cho các bộ phận nhỏ ở bên trên. 

4. Đặt đứng chai và giỏ cho các bộ phận nhỏ vào khoang khử trùng.

5. Sau đó đậy nắp trên thiết bị.

6. Cắm phích cắm vào ổ cắm. Màn hình hiển thị 0. Thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.

7. Bấm công tắc  bắt đầu quá trình khử trùng.Khi nhiệt độ hoạt động đã đạt được, thời 

gian khử trùng còn lại liên tục được hiển thị trong màn hình, bắt đầu hiển thị từ 7 phút 

cuối. Vào cuối quá trình này, sẽ thấy một tiếng Bíp. Bây giờ bạn có thể tùy chọn chức 

năng. 

8. Sau một thời gian làm mát xuống ít nhất là 5 phút, cẩn thận mở nắp ra và đưa các vật

dụng đã khử trùng bằng cách sử dụng kẹp gắp. 

9. Lắc các bộ phận của thiết bị để loại bỏ nước dư thừa. Tháo cáp nguồn. Đổ nước còn

lại và lau khô khoang khử trùng bằng một miếng vải khô sạch 

Lƣu ý 

- Sau khi quá trình khử trùng kết thúc, ba thanh sọc được hiển thị trên màn hình. Điều 

này cho thấy từ thời điểm này trở đi, các khu vực trong khoang khử trùng kín sẽ vẫn vô 

trùng trong ba giờ. 

 - Thời gian trôi qua được hiển thị trong bước giờ từ III đến I. Sau giờ cuối cùng đã được 

thông qua, màn hình sẽ hiển thị 0. 

- Sau ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, các đồ dùng phải được tiệt trùng lại, bất kể thiết bị có 

hoặc không mở ra. 

- Sử dụng phần khử trùng ngay sau khi đưa ra ngoài, nếu không chúng sẽ cần được khử 

trùng lại để đảm bảo. 

8 .VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ 

Tuổi thọ của thiết bị phụ thuộc vào việc sử dụng cẩn thận của bạn: 
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- Tháo cáp cắm trước khi nghiêng thiết bị để đổ nước thừa ra ngoài 

- Chỉ sử dụng một miếng vải ẩm để lau chùi thiết bị. Không sử dụng bất kỳ chất mài mòn 

hoặc làm sạch khác  

- Sử dụng nước cất cho việc khử trùng. 

- Nếu bạn sử dụng nước máy: làm sạch cặn bám trong thiết bị với giấm hay axit citric. 

Trộn 50 ml dấm trắng với 100 ml nước lạnh hoặc một gói axit citric với 200 ml nước lạnh 

và đổ từ từ vào thiết bị. Đợi 1 thời gian cho phản ứng hòa tan chất cặn của các dung dịch 

trên. Trong lúc này tạm thời không thực hiện quá trình khử trùng.Sau đó đổ hết chất lỏng 

đi, rửa kỹ lưỡng và sau đó lau khô bằng vải. 

- Làm sạch cặn bám trong thiết bị 4 tuần 1 lần. 
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