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Meegeleverd
• Dampsterilisator
• Flessenrooster, bevestigingshulp, stang, mandje voor kleine onderdelen en grijptang
• Maatbeker van 120 ml
• Deze gebruiksaanwijzing

Zeer geachte klant,
We zijn blij dat u gekozen hebt voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige 
en uitgebreid geteste kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstempe-
ratuur, polsslag, zachte therapie, massage en lucht. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door, be-
waar deze als referentie voor toekomstig gebruik, stel deze eventueel beschikbaar voor andere gebruikers 
en neem de aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet
Uw Beurer-team

1 Ter kennismaking

Functies van de dampsterilisator

Onder “Stoomsterilisatie” wordt verstaan het doden van bacteriën door het gebruiken van hete 
waterdamp.

Met dit apparaat kunt u de hulpmiddelen waarmee u uw baby voert en klein speelgoed dat volgens de in-
formatie van de fabrikant gekookt kan worden, met hete waterdamp steriliseren. Het apparaat is geschikt 
voor alle in de handel te verkrijgen babyflessen.

Het apparaat is voorzien van de volgende functies:
• 7-minuten sterilisatie
• Tot drie uur steriel houden van voorwerpen in het ongeopende apparaat
• Kabelvak aan de onderkant van de behuizing
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2 Symboolverklaring
De volgende symbolen worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing.

Waarschuwing Waarschuwt voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw 
gezondheid

Opgepast Geeft aan dat bepaalde handelingen mogelijk schade veroorzaken aan het 
apparaat of de toebehoren

 Aanwijzing Geeft belangrijke informatie aan

3 Voorgeschreven gebruik

• Gebruik het apparaat alleen voor het steriliseren van babyflessen en toebehoren, en klein 
speelgoed dat volgens de informatie van de fabrikant gekookt kan worden.

• Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor commerciële 
doeleinden.

• Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fy-

sieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, onervarenheid of onwetendheid. Gebruik is alleen 
toegestaan wanneer het plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoor-
delijk persoon, of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen voor het 
gebruik. Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen.

4 Aanwijzing

Veiligheidsaanwijzingen

Waarschuwing:
• Tijdens het opwarmen wordt het water heet (kans op verbranding).
• Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen (verstikkingsgevaar).
• Neem tijdens het steriliseren het deksel niet van de sterilisator (kans op verbranding).
• Raak het apparaat en het deksel niet aan tijdens de sterilisatieprocedure (het apparaat en het 

deksel worden zeer heet en er ontsnapt hete damp).
• Open de sterilisator nooit voordat de procedure is voltooid omdat de voorwerpen dan niet 

steriel zijn.
• Laat het apparaat afkoelen voordat u voorwerpen uitneemt of het apparaat anders instelt, 

verplaatst of reinigt (kans op verbranding).
• Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met een stopcontact met een spanningsonder-

breker-aardlekschakelaar (kans op elektrische schokken).
• Haal het netsnoer na elk gebruik en voor elke reiniging uit het stopcontact (kans op elektri-

sche schokken).
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Attentie: houd rekening met het volgende om schade aan het apparaat te voorkomen:
• Gebruik het apparaat altijd en alleen maar met water.
• Gebruik dit apparaat niet in de buitenlucht.
• Het apparaat mag alleen worden gebruikt op een elektriciteitsnet met wisselstroom en met de 

op het typeplaatje weergegeven netspanning.
• Trek de netstekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact.
• Trek niet hard aan het netsnoer en draai en knik dit ook niet.
• Dompel het apparaat nooit onder in water. Spoel het apparaat nooit af onder stromend water.
• Het apparaat mag niet in contact komen met hete oppervlakken of scherpe voorwerpen.
• Gebruik geen accessoires of aanvullende producten, die niet door de fabrikant zijn aanbevo-

len danwel aangeboden als accessoire.

Algemene aanwijzingen

 • Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde handelaars worden uit-
gevoerd. Als u het apparaat opent of zelf repareert, kan een storingsvrije werking niet langer 
gegarandeerd worden. Als u het apparaat desondanks opent of repareert, vervalt de garantie.

• Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van onze apparaten, kunt u zich wenden tot uw 
leverancier of aan de klantenservice.

5 Beschrijving

Overzicht
1 Stang 
2 Deksel met dampopening
3 Flessenrooster
4 Mand voor kleine 

onderdelen
5 Bevestigingshulp
6 Grijptang
7 Sterilisatiebak met 

verwarmingselement
8 Digitale weergave
9 -schakelaar
10 Kabelvak
11 Netsnoer
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6 Eerste keer gebruik
1. Zorg er voor het gebruik voor dat het apparaat of de toebehoren (inclusief netsnoer) niet zichtbaar zijn 

beschadigd.
2. Stel het apparaat op een vaste, vlakke ondergrond.
3. Zet de meegeleverde onderdelen van de sterilisator in elkaar:

 – Steek de stang in de daarvoor bestemde opening in het flessenrooster.
 – Draai de stang tegen de klok in, totdat deze vastklikt. 
 – Steek de bevestigingshulp en de mand voor kleine onderdelen op de stang, totdat deze vastzitten. 

4. Steek de stekker in een stopcontact. Op de weergave verschijnt 0. Het apparaat is klaar voor gebruik.

Voer de sterilisatieprocedure voordat u de sterilisator de eerste keer gaat gebruiken eerst uit zonder mate-
riaal voor sterilisatie. Volg daartoe de stappen die worden beschreven in het gedeelte ‘Bediening’.

 Wanneer u het apparaat meteen na het leeg uitvoeren van de sterilisatieprocedure wilt gebruiken, 
moet u het apparaat na het afgieten van het overgebleven water ten minste 20 minuten laten 
afkoelen. Dit geldt ook wanneer u het apparaat meerdere keren achterelkaar gebruikt.

7 Bediening
1. Reinig de te steriliseren onderdelen met een mild afwasmiddel of in de afwasmachine. Neem de sa-

mengestelde onderdelen uit elkaar.
2. Meet 120 ml gedestilleerd water of leidingwater af en giet dit in de sterilisator. 
3. Plaats nu de flesjes met de opening naar beneden in het flessenrek en leg de spenen en andere kleine 

onderdelen in het daarvoor bestemde mandje.
4. Plaats het flessenrek en het mandje in de sterilisator.
5. Plaats het deksel op het apparaat.
6. Steek de stekker in een stopcontact.  

Op de weergave verschijnt 0. Het apparaat is klaar voor gebruik.
7. Druk op de -schakelaar om de sterilisatieprocedure te starten. 

Als de bedrijfstemperatuur is bereikt, wordt begonnen met de sterilisatie en wordt de resterende tijd, 
beginnend bij 7 minuten, knipperend weergegeven in het display. 

Nadat de procedure is afgelopen, wordt een geluidssignaal weergegeven. U kunt nu de sterilisator 
uitschakelen.
8. Na een afkoeltijd van ten minste vijf minuten kunt u het deksel voorzichtig openen en de gesteriliseerde 

onderdelen met de grijptang uitnemen 
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9. Schud het achtergebleven water van de onderdelen. 
Trek het netsnoer uit het stopcontact. Giet het achtergebleven water uit het apparaat en droog de bak 
met een doek.

 • Na de sterilisatieprocedure worden drie balken op de display weergegeven. Dit geeft aan dat 
vanaf dit moment de voorwerpen in de gesloten sterilisator tot drie uren steriel blijven. Het 
verlopen van de tijd wordt in stappen van een uur van III tot I weergegeven. Nadat de tijd is 
afgelopen wordt 0 weergegeven op de display. 

• Nadat de drie uur zijn verlopen, moeten de voorwerpen opnieuw worden gesteriliseerd, zelfs 
wanneer het apparaat niet is geopend. 

• Gebruik de gesteriliseerde onderdelen onmiddellijk na het uitnemen. Is dit niet het geval, dan 
moeten de onderdelen opnieuw gesteriliseerd worden.

8 Reiniging en onderhoud
De levensduur van het apparaat is afhankelijk van zorgvuldig gebruik:
• Trek het netsnoer uit het stopcontact voordat u het achtergebleven water uitgiet of het apparaat reinigt.
• Gebruik uitsluitend een vochtige doek voor het reinigen. Gebruik geen schuurmiddel of een ander 

reinigingsmiddel.
• Gebruik gedestilleerd water voor het steriliseren.
• Doe het volgende wanneer u leidingwater gebruikt: Ontkalk het apparaat met azijn of citroenzuur. 

Meng daarvoor 50 ml schoonmaakazijn met 100 ml koud water of een pakje citroenzuur met 200 ml 
koud water en giet deze oplossing in het apparaat. Laat deze oplossing weken tot de kalkafzettingen 
zijn opgelost. Start ondertussen de sterilisatieprocedure niet. Giet de vloeistof uit het apparaat en spoel 
het grondig om. Droog het apparaat hierna af met een doek.

• Ontkalk het apparaat elke vier weken.

9 Verwijdering
Met het oog op het milieu mogen de apparaten aan het einde van hun levensduur niet met het gewone 
huisvuil weggegooid worden. U kunt het apparaat ter verwijdering naar de daarvoor bestemde verzamel-
punten in uw land brengen. Volg de voor uw regio of land geldende voorschriften met betrekking tot de 
verwijdering van dergelijke materialen.

Verwijder het apparaat conform EU-Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Als u vragen heeft, neemt u contact op met de verantwoordelijke voor afvalverwijdering in uw 
gemeente.

10 Technische gegevens
Gebruiksspanning:  220 - 240 V ~ / 50/60 Hz
Vermogen:  500 Watt
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11 Wat te doen bij problemen?

Storing Oorzaak Maatregel
Het apparaat wordt niet ingescha-
keld na het aansluiten van het snoer.

Geen stroom Controleer of het netsnoer juist is 
aangesloten.

Het apparaat wordt uitgeschakeld 
na de opwarmfase en wordt niets 
meer weergegeven.

Geen water in de 
sterilisator

Verwijder de stekker van het apparaat, 
laat het afkoelen, vul 120 ml water bij en 
start het programma zoals beschreven 
in de handleiding.Het apparaat wordt tijdens de pro-

cedure uitgeschakeld en wordt niets 
meer weergegeven.

Te weinig water in 
sterilisator

Geen LED-weergave Het netsnoer is niet 
(juist) aangesloten of het 
apparaat is defect

Controleer of het netsnoer (juist) is 
aangesloten. Is dit het geval en wordt 
er nog steeds niets weergegeven, moet 
u het apparaat uitschakelen, de stekker 
verwijderen en het apparaat naar het 
verkooppunt brengen.
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