CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY TIỆT TRÙNG BÌNH SỮA BEURER BY40
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.
Bộ sản phẩm bao gồm:
 Máy tiệt trùng bình sữa
 Chai đứng và kẹp
 Bình 120ml
 Hướng dẫn sử dụng

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.
1. NHẬN BIẾT THIẾT BỊ
Chức năng của thiết bị tiệt trùng bình sữa bằng hơi nƣớc
- Thiết bị này cho phép bạn để khử trùng các phụ kiện mà bạn sử dụng cho bé, cũng như các đồ
chơi nhỏ phù hợp với thông tin của nhà sản xuất, đáng tin cậy để diệt trừ vi khuẩn có hại.
- Thiết bị này phù hợp cho tất cả các bình sữa trẻ em thông thường.

2. SỬ DỤNG HỢP LÝ
- Thiết bị này chỉ dùng để khử trùng bình sữa và các đồ chơi nhỏ
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế khả năng về thể chất,
giác quan hoặc tâm thần hoặc bởi những người thiếu sự hiểu biết cần thiết về thiết bị và cách sử
dụng nó, trừ khi họ được giám sát bởi một người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ hoặc họ
được hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng
không sử dụng thiết bị như một món đồ chơi.
3. THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Thông tin an toàn

CẢNH BÁO
- Cảnh báo! Không thích hợp cho trẻ dưới 3 tuổi dễ gây nghẹt thở nguy hiểm do có nhiều bộ
phận nhỏ.
- Việc sử dụng không đúng có thể gây nguy hiểm
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4.THÔNG TIN AN TOÀN

CẢNH BÁO
- Tránh để trẻ em tiếp xúc với thiết bị. Nguy cơ gây nghẹt thở khi trẻ vô tình nuốt phải.
- Không sử dụng với chức năng “Nướng” của lò vi sóng.
- Quan sát lượng nước cần thiết và thời gian khử trùng.
- Thiết bị cần hạ nhiệt trong khoảng 2 phút sau khi khử trùng, sau khi cẩn thận đưa nó ra từ lò vi
sóng. Máy khử trùng vẫn nóng ngay sau khi đưa ra khỏi lò vi sóng.
- Không tiếp xúc phần nóng với hai bàn tay trần của bạn.
- Không khử trùng bất kỳ đối tượng nào là điện tử hoặc kim loại.
- Thiết bị này không được tiếp xúc với các bề mặt nóng hoặc các vật nhọn.
- Trước khi sử dụng, hãy chắc chắn rằng các thiết bị và phụ kiện không cho thấy bất kỳ dấu hiệu
hư hỏng.
- Không sử dụng bất kỳ tài liệu đính kèm không được đề nghị hoặc được cung cấp bởi nhà sản
xuất hay cửa hàng ủy quyền

Lƣu ý
- Sửa chữa chỉ có thể được thực hiện bởi dịch vụ khách hàng hoặc đại lý ủy quyền.
- Trong mọi trường hợp bạn không nên mở hoặc sửa chữa các thiết bị chính mình, dễ dẫn đến sai
lệch có thể bị từ chối bảo hành sau đó
- Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về việc sử dụng các thiết bị của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với
chúng tôi hoặc các cửa hàng ủy quyền.

5. MÔ TẢ THIẾT BỊ
1. Nắp
2. Hộp khử trùng
3. Kẹp giữ bình
4. chai đứng
5. Kẹp gắp
6. Bình đo

6. KHỞI ĐỘNG THIẾT BỊ
- Khử trùng các thiết bị trước khi sử dụng lần đầu.
- Làm sạch các bộ phận để được tiệt trùng. Tháo rời các phần được lắp ráp
- Đo 100 ml sữa bằng cách sử dụng bình đo và đưa vào khoang khử trùng.
- Đặt đứng chai vào khoang khử trùng.
- Đặt các bộ phận làm sạch hoàn toàn vào khoang khử trùng ,chú ý vị trí của chúng để hơi
nước có thể lan tỏa tất cả bề mặt.
- Đậy nắp vào thùng chứa khử trùng và khóa tại chỗ bằng cách sử dụng kẹp giữ.
- Vị trí đăt máy khử trùng trong trung tâm của lò vi sóng phải sạch và khô.
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- Thiết lập công suất và thời gian khử trùng theo bảng sau:
Công suất

Thời gian khử trùng

500-1000W

5 phút

- Cho thiết bị khử trùng ra ngoài để làm mát ít nhất là 2 phút sau quá trình khử trùng, sau khi cẩn
thận đưa thiết bị ra từ lò vi sóng.

- Mở máy khử trùng và đưa những phần vô trùng ra bằng cách sử dụng kẹp gắp.
- Đổ nước còn lại sau mỗi quá trình khử trùng và lau khô các bộ phận sử dụng một miếng vải
sạch.
- Không sử dụng quá ít nước vì điều này có thể làm hỏng bộ phận tạo hơi khử trùng trong lò vi
sóng của bạn.
7. CHĂM SÓC VÀ BẢO QUẢN

THẬN TRỌNG
Không bao giờ vận hành thiết bị mà không có nước.
Sử dụng nước đun sôi hoặc nước đã qua hệ thống lọc.
Để làm sạch thiết bị, chỉ nên sử dụng một miếng vải ẩm.
Tuổi thọ của thiết bị phụ thuộc vào cách sử dụng cẩn thận thiết bị của bạn:
- Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa hoặc các sản phẩm làm sạch khác.
- Tẩy cặn thiết bị sử dụng giấm hay axit citric. Trộn 50 ml giấm ăn với 100 ml nước lạnh hoặc
một gói axit citric với 200 ml nước lạnh và đổ dung dịch này vào thiết bị.
- Chờ phản ứng hóa học xảy ra cho đến khi các cặn bị hòa tan.
- Đổ chất lỏng đi, rửa sạch thiết bị và cuối cùng lau khô bằng vải.
- Tẩy cặn thiết bị 4 tuần một lần.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y
TẾ HỢP PHÁT
Trụ sở : 141 Xã Đàn, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Showroom: 141 Xã ĐànKim
– Liên - Đống Đa- Hà Nội
Điện thoại:19006852
E-mail: info@thietbiyte-eu.vn
Website: www.thietbiyte-eu.vn

Web: www.thietbiyte-eu.vn
Điện thoại: 04.35773152

3

