
   

 

Όνομα Προϊόντος Steriliser - Αποστειρωτής MAM 

Κωδικός 932 

Οδηγίες χρήσης Οδηγίες Ασφάλειας 
1. Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή, διότι δεν 
αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση ηλεκτρικών 
συσκευών. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται 
από παιδιά. 
2. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά. 
3. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα μειωμένης σωματικής, 
κινητικής ή διανοητικής κατάστασης ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης, εάν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες που αφορούν στη 
χρήση της συσκευής με ασφάλεια και κατανόηση των κινδύνων που ελλοχεύουν. 
4. Μη δίνετε ποτέ τον αποστειρωτή σε ένα παιδί για να παίξει. 
5. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ούτε υπό την επίβλεψη 
ενήλικα. 
6. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 
7. Εάν το τροφοδοτικό καλώδιο χαλάσει θα πρέπει να αντικατασταθεί από 
τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο service ώστε να αποφευχθεί τυχόν 
κίνδυνος. 
8. Προσοχή για πιθανούς κινδύνους ή τραυματισμούς από κακή χρήση της 
συσκευής. 
9. Πριν από την πρώτη χρήση απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας και τα μέρη 
που δε χρησιμοποιείτε, για να μην τραυματιστεί το μωρό σας και να μην 
καταπιεί κάποιο μικρό κομμάτι. 
10. Κάτω από τη συσκευή αναφέρεται ο τύπος του ρεύματος. Ελέγξτε τη 
συμβατότητά του με το ρεύμα της οικίας σας και μόνο εάν ταιριάζουν συνδέστε 
τη συσκευή. 
11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο που είναι προσιτό σε μικρά 
παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι δυνατόν να τραβηχτεί και να 
παρασύρει τη συσκευή, ρίχνοντάς τη στο πάτωμα. 
12. Η επιφάνεια στήριξης της συσκευής κατά τη χρήση της πρέπει να είναι 
στεγνή και επίπεδη. 
13. Χρησιμοποιήστε τον αποστειρωτή μόνο για μπιμπερό και εξαρτήματα 
ανθεκτικά σε αποστείρωση με ατμό, αφού συμβουλευτείτε τις σχετικές οδηγίες 
του κατασκευαστή τους. 
14. Μη γεμίζετε ποτέ τον αποστειρωτή ως επάνω με νερό. Μην τον βυθίζετε σε 
νερό και μην πλένετε τη βάση του στο πλυντήριο πιάτων. Καθαρίζετέ τον με ένα 
υγρό πανί και λίγο καθαριστικό πιάτων. 
15. Αφαιρείτε τακτικά τα άλατα. 
16. Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό βρύσης για τη λειτουργία του 
αποστειρωτή. 
17. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον αποστειρωτή χωρίς νερό και μην τον 
μετακινείτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. 
18. Μην τοποθετείτε άλλες συσκευές μέσα στον αποστειρωτή. 
19. Προσοχή: Η επιφάνεια της συσκευής ζεσταίνεται πολύ κατά διάρκεια της 
λειτουργίας της και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τη συσκευή 
πριν κρυώσει. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιείτε τη λαβίδα που συνοδεύει το 
προϊόν ή να πατάτε το διακόπτη. 
20. Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας βγαίνει ατμός από τη σχισμή 
που βρίσκεται στο καπάκι της συσκευής. Ο ατμός αυτός μπορεί να είναι τόσο 



   

καυτός που να προκαλέσει εγκαύματα. Μην μπλοκάρετε ποτέ τη σχισμή και μη 
σκεπάζετε τη συσκευή με κάποιο πανί. Προσέχετε πολύ καθώς ανοίγετε τον 
αποστειρωτή - ο καυτός ατμός που βγαίνει, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. 
Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή ενώ είναι σε λειτουργία. Ακόμη και τα μπιμπερό 
και τα εξαρτήματα μόλις ολοκληρωθεί η αποστείρωσή τους είναι καυτά και 
πρέπει να κρυώσουν τουλάχιστον επί 5 λεπτά πριν τα ακουμπήσετε. 
21. Στη συσκευή μένει πάντοτε κάποιο κατάλοιπο νερού που μετά την 
αποστείρωση πρέπει να χυθεί. Προσοχή! Αυτό το κατάλοιπο νερού μπορεί να 
είναι καυτό. 
22. Ο αποστειρωτής χρειάζεται ένα διάλειμμα λειτουργίας περίπου 15 λεπτών 
πριν χρησιμοποιηθεί ξανά. 
23. Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται, βγάλτε την από την πρίζα, ώστε να μην 
υπάρχει κίνδυνος να τεθεί κατά λάθος σε λειτουργία. Αδειάστε τη και στεγνώστε 
όλα τα μέρη της. 
24. Ελέγχετε τον αποστειρωτή πριν από κάθε χρήση και χρησιμοποιήστε τον 
μόνον αν η συσκευή και το καλώδιο είναι σε άψογη κατάσταση. Αν έχετε κάποια 
ένδειξη βλάβης πρέπει το μέρος που την παρουσιάζει να αντικατασταθεί ή να 
επισκευαστεί άμεσα. 
25. Η συσκευή πρέπει να ανοίγεται μόνο από ειδικό συνεργείο, διαφορετικά 
παύει η ισχύς της εγγύησης. Επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από 
ειδικούς. Αυθαίρετες επισκευές συνεπάγονται κινδύνους για το χρήστη. Το ίδιο 
ισχύει και για την αντικατάσταση της παροχής ρεύματος. 
26. Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσης. 
 
Πριν από την πρώτη χρήση 

• Βγάλτε από τη συσκευή το επάνω πλέγμα με το καπάκι και τη βάση για 
μπιμπερό. 

• Πλύντε το πλέγμα με το καπάκι και τη βάση υποδοχής μπιμπερό με ένα απαλό 
απορρυπαντικό. 

• Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη. 

• Βάλτε στο εσωτερικό της συσκευής ακριβώς 130ml πόσιμο τρεχούμενο νερό. 
Χρησιμοποιήστε για το μέτρημα της ποσότητας ένα μπιμπερό ή ένα σκεύος με 
διαβάθμιση. 

• Τοποθετήστε στη θέση τους τη βάση υποδοχής μπιμπερό και το επάνω 
πλέγμα. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζουν σωστά στο σώμα της συσκευής και ότι 
το καπάκι είναι καλά κλεισμένο. 

• Βάλτε το φις στην πρίζα. 

• Βάλτε το διακόπτη στη θέση “ON”. Η λυχνία θα ανάψει και η διαδικασία 
αποστείρωσης θα αρχίσει. 

• Η συσκευή διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της, μόλις ολοκληρωθεί η 
αποστείρωση και σβήνει η λυχνία. 

• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει επί 5 λεπτά τουλάχιστον. Βγάλτε το φις από 
την πρίζα. 

• Αφαιρέστε όλα τα μέρη της συσκευής και αδειάστε τα κατάλοιπα νερού. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αποστειρωτής χρειάζεται τουλάχιστον 15 λεπτά διάλειμμα μέχρι ο 
θερμοστάτης του να μπορεί ενεργοποιηθεί ξανά. 
 
Πριν από κάθε αποστείρωση: 

• Τα αντικείμενα που θα αποστειρωθούν πρέπει προηγουμένως να πλυθούν 
προσεκτικά ώστε να μην έχουν υπολείμματα τροφής από προηγούμενα 



   

γεύματα. Μόνον καθαρά αντικείμενα μπορούν να αποστειρωθούν τέλεια. 

• Βάλτε ακριβώς 130ml στο κεντρικό δοχείο του αποστειρωτή. Για τη μέτρηση 
του νερού χρησιμοποιήστε ένα μπιμπερό ή κάποιο άλλο σκεύος με 
διαβάθμιση. 

• Αν βάλετε λιγότερο από 130ml νερό δεν θα παραχθεί επαρκής ποσότητα 
ατμού για τέλεια αποστείρωση όλων των 20 αντικειμένων. Αν βάλετε 
περισσότερο από 130ml νερό, απλά παρατείνετε άσκοπα τη διαδικασία. 

• Κατά την τοποθέτηση των προϊόντων στη συσκευή, προσέξτε να είναι όλες οι 
επιφάνειές τους προσβάσιμες στον ατμό και τυχόν κατάλοιπα νερού να 
μπορούν να διαφεύγουν. 

 
Αποστείρωση μπιμπερό, ποτηράκια και εξαρτήματα 
Με τον αποστειρωτή ΜΑΜ έχετε τη δυνατότητα να αποστειρώσετε μέχρι 7 
μπιμπερό με μεγάλο άνοιγμα ή μέχρι 9 κλασικά μπιμπερό ή ποτηράκια – 
μπορείτε βέβαια να κάνετε και οποιοδήποτε συνδυασμό θέλετε μεταξύ 
μπιμπερό με μεγάλο άνοιγμα και κλασικών. Το ειδικό πλέγμα σας δίνει τη 
δυνατότητα να πλύνετε τα διάφορα εξαρτήματα που χρησιμοποιεί το μωρό σας 
(π.χ. θηλές, πιπίλες, καπάκια μπιμπερό κ.λ.π.) στο επάνω ράφι του πλυντηρίου 
πιάτων. Μετά το πλύσιμο μπορείτε να βάλετε το πλέγμα με το περιεχόμενό του 
επάνω στον αποστειρωτή και να προχωρήσετε σε αποστείρωση. Βεβαιωθείτε ότι 
όλα τα αντικείμενα που θέλετε να αποστειρώσετε είναι απόλυτα καθαρά και 
απαλλαγμένα από τυχόν υπολείμματα τροφής. 
 

• Πλύντε καλά μπιμπερό και εξαρτήματα και προσθέστε ακριβώς 130ml πόσιμο 
τρεχούμενο νερό στο δοχείο της συσκευής. 

• Βάλτε τη βάση υποδοχής μπιμπερό στη θέση της και τοποθετήστε μέχρι 7 
μπιμπερό με μεγάλο άνοιγμα ή μέχρι 9 κλασικά μπιμπερό με το στόμιό τους 
προς τα κάτω. 

• Τοποθετήστε το πλέγμα με το καπάκι επάνω στη βάση του αποστειρωτή. Αν 
θέλετε τοποθετήστε σ’ αυτό διάφορα εξαρτήματα όπως θηλές, πιπίλες κ.τ.λ. 
Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σωστά στο σώμα της συσκευής και ότι το καπάκι 
του είναι καλά κλεισμένο. 

• Βάλτε το φις στην πρίζα. 

• Βάλτε το διακόπτη στη θέση “ON”. Η λυχνία θα ανάψει και η διαδικασία 
αποστείρωσης θα αρχίσει. 

• Η συσκευή διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της μόλις ολοκληρωθεί η 
αποστείρωση και η λυχνία σβήνει. 

• Η διάρκεια της αποστείρωσης μπορεί να διαφοροποιείται κάπως ανάλογα με 
το περιεχόμενο της συσκευής. 

• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει επί 5 λεπτά τουλάχιστον. Βγάλτε το φις από 
την πρίζα. 

• Πλύντε προσεκτικά τα χέρια σας. 

• Ανάλογα με το τι χρειάζεστε άμεσα (μπιμπερό ή εξαρτήματα) ανοίξτε μόνο το 
καπάκι του επάνω πλέγματος ή απομακρύνετε ολόκληρο το πλέγμα. 

• Βγάλτε τα προϊόντα και αδειάστε τυχόν κατάλοιπα νερού. Τα προϊόντα που 
βγάζετε από τον αποστειρωτή πρέπει να χρησιμοποιηθούν άμεσα. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αποστειρωθούν ξανά. 

• Με τη βοήθεια της λαβίδας βγάλτε τις θηλές και τις ροδέλες των μπιμπερό. 

• Αν μετά την αποστείρωση αφήσετε το επάνω πλέγμα στη θέση του χωρίς να 
ανοίξετε το καπάκι του, τα είδη μέσα στον αποστειρωτή μένουν 
αποστειρωμένα επί 3 ώρες. 



   

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αποστειρωτής χρειάζεται τουλάχιστον 15 λεπτά διάλειμμα, μέχρι ο 
θερμοστάτης του μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά. 
 
Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής. 
Βγάζετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Πλένετε τη 
συσκευή μόνον αφού έχει κρυώσει. Καθαρίζετε τη συσκευή και το επάνω 
πλέγμα και το καπάκι του με ένα υγρό πανί, ώστε να αποφύγετε τη συσσώρευση 
αλάτων. Στη συνέχεια στεγνώνετε όλα τα μέρη. Φροντίζετε να απομακρύνετε 
τακτικά τα άλατα που δημιουργούνται από το νερό, αφού βέβαια έχετε βγάλει 
το φις από την πρίζα. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, σε καμία 
περίπτωση μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε δραστικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τον 
αποστειρωτή. Εάν η βάση υποδοχής των μπιμπερό ή το επάνω πλέγμα πλυθούν 
μαζί με πολύ λερωμένα αντικείμενα (όπως από σάλτσα τομάτας κ.τ.λ.), μπορεί 
να παρουσιάσουν χρωματικές αλλοιώσεις. Η συσκευή βέβαια θα συνεχίσει να 
αποστειρώνει κανονικά. 
 
Απομάκρυνση αλάτων 
Για λόγους υγιεινής και για να περιορίσουμε κατά το δυνατό τη συσσώρευση 
αλάτων σας συστήνουμε μετά από κάθε χρήση να καθαρίζετε με ένα υγρό πανί 
τον αποστειρωτή, τη βάση υποδοχής των μπιμπερό, το επάνω πλέγμα και το 
καπάκι του και στη συνέχεια να τα στεγνώνετε. 
Αν δεν ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία μετά από λίγο χρονικό διάστημα θα 
δημιουργηθούν άλατα στη θερμαντική πλάκα του αποστειρωτή (ανάλογα με τη 
σκληρότητα του τρεχούμενου νερού στην περιοχή σας διαφέρει ο χρόνος και η 
ένταση). 
Σας συνιστούμε επίσης να απομακρύνετε από τον αποστειρωτή σας τυχόν 
άλατα, το πολύ κάθε 2 εβδομάδες προκειμένου να διαφυλάξετε τη λειτουργία 
του αποστειρωτή σας. Τα συσσωρευμένα άλατα επιδεινώνουν τη διαδικασία της 
αποστείρωσης και επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής. 
 
Καθαρισμός μικρής ποσότητας αλάτων 
Απομακρύνετε τη βάση υποδοχής μπιμπερό. Ανακατέψτε 100ml ζεστό νερό με 
100ml ξύδι οικιακής χρήσης και ρίξτε το μείγμα στο δοχείο του αποστειρωτή. 
Αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά και αδειάστε το. Ξεβγάλτε προσεκτικά τη 
συσκευή και σκουπίστε την με ένα υγρό πανί. 
Ειδικά για τη θερμαντική πλάκα που βρίσκεται στη βάση χρησιμοποιήστε ένα 
συνηθισμένο καθαριστικό με βάση το λεμόνι. Μη χρησιμοποιείτε χημικά 
διαλύματα. 
Για καθαρισμό μεγάλης συσσώρευσης αλάτων: Χρησιμοποιήστε ένα από τα 
συνηθισμένα καθαριστικά αλάτων που κυκλοφορούν στο εμπόριο και 
ακολουθήστε τις οδηγίες του παρασκευαστή του. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε ξύδι ή κάποιο συνηθισμένο καθαριστικό αλάτων. 
Όχι χημικά διαλύματα, ούτε ταμπλέτες καθαρισμού. 
 
Safety Instructions 
1. This appliance shall not be used by children, because children don’t 
understand the hazard involved. Cleaning and user maintenance shall not be 
made by children. 



   

2. Keep the appliance and chord out of reach of children. 
3. Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given 
supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. 
4. Children shall not play with the appliance. 
5. Children shall not use this appliance even under supervision. 
6. This appliance is intended to be used in household only. 
7. If the main cord is damaged it must be replaced by manufacturer, its service or 
similarly it must be replaced by manufacturer, its service or similarly qualified 
persons in order to avoid any hazard. 
8. Be careful for potential hazard and injure from misuse. 
9. Prior to using the appliance for the first time, be sure to remove all the 
packaging material and any components not used, so that your child cannot 
injure him or herself or swallow anything. 
10. Only connect appliance to voltages in accordance with the rating plate on the 
base of the appliance. 
11. Do not use the appliance within the reach of children. Secure the power cord 
and make sure that it cannot be pulled on inadvertently, causing the appliance to 
fall down onto the floor. 
12. To operate the appliance, it must be placed on a dry and level surface. 
13. The steriliser should only be used to sterilise baby bottles or their accessories, 
and boil-proof products (please also read the respective instruction manuals for 
each product). 
14. Never fill the unit completely with water. Never immerse the appliance in 
water and do not wash the steriliser body in the dishwasher. Clean the unit with 
a damp cloth and a little detergent only. 
15. The unit must be regularly descaled. 
16. Only use tap water to operate. 
17. Never operate without water and do not move the unit while it is in use. 
18. Please do not put other appliances into the steriliser. 
19. Warning: The unit’s surface get very hot while it is operating and can cause 
burns. Please only touch the surfaces after the cooling period or use the handles 
provided for that purpose and the switch. 
20. Warning: When in use steam escapes through the vent in the lid. Please be 
careful, this steam can be very hot and can cause burns. Please do not block this 
vent or cover it with a cloth. Please also be careful on opening the steriliser as 
hot steam may escape which can cause burns. Never open the appliance whilst it 
is in use. Sterilised bottles or accessories are also very hot immediately after 
sterilisation and should be left to cool for at least 5 minutes before removing.  
21. Some condensation always remains in the unit. Please empty this water out 
after unloading. Be careful, this residual water can also be hot. 
22. The steriliser requires a cooling time of approx. 15 minutes before it can be 
reused.  
23. If the unit is not being used, please always remove the plug from the plug 
from the socket so that it cannot be switched on accidentally. Pour the water out 
and dry all parts. 
24. Check the steriliser each time before use and only use it if the appliance and 
power cord are intact. At the first sign of any damage, the component in question 
must be either disposed of or repaired. 
25. The appliance may only be opened by an authorized service centre. 



   

Otherwise the warranty is invalidated. Repairs may only be performed by 
specialised personnel. Improper repairs can present considerable safety hazards 
for users. This also applies to the replacement of the power cord. 
26. Always keep the instruction manual in a safe place. 
 
Before using your Steriliser for the first time: 

• Lift off the upper basket and remove the bottle basket from the Steriliser. 

• Please wash both baskets and the lid carefully with a mild detergent. 

• Dry all parts well. 

• Measure out exactly 130ml of tap water and pour into the Steriliser body. To 
measure the exact amount, use a baby bottle or a measuring jug.  

• First of all, place the bottle basket into the unit, then place the upper basket on 
top. Make sure that the upper basket is sitting directly on the Steriliser body 
and that the upper basket’s lid is tightly sealed.  

• Now insert the plug into the socket. 

• Switch the on/off button to “on” (the light should go on) to start the sterilising 
cycle. 

• At the end of the cycle, the unit will turn itself off automatically and the light 
will go out. 

• Leave the unit to cool for at least 5 minutes. Remove the plug from the socket. 

• Take all the parts out of the unit and pour the remaining water away. 
 
Please note: The Steriliser must be left to cool for at least 15 minutes between 
each use to allow the thermostat to reset. 
 
Before each use: 

• Items being sterilised must always be thoroughly washed and free from all 
residues of food. Only clean items can be effectively sterilised. 

• Place exactly 130ml of tap water into the Steriliser body. To measure the exact 
amount, use a baby bottle or a measuring jug. 

• If you pour in less than 130ml of water, the Steriliser will not produce enough 
steam to effectively sterilise all items. If you use more than 130ml of water, it 
lengthens the process unnecessarily. 

• Please be careful when placing items in the Steriliser to ensure that the steam 
is able to circulate around all surfaces and that any condensation can drain off 
easily. 

 
Sterilising baby bottles, drinking cups and accessories: 
The Steriliser is able to sterilise up to 7 wide-neck bottles or 9 standard baby 
bottles or drinking cups. Any combination of wide-neck and standard baby 
bottles is also possible.  The upper basket can be used to wash accessories, such 
as bottle teats, teat rings, sealing discs or soothers on the top rack of your 
dishwasher. After washing, you can simply place the basket in the unit to sterilise 
the items. Please check, first of all, whether the items have been cleaned 
thoroughly in the dishwasher and that all residues of baby milk have been 
washed away. 
 

• Wash your baby bottles and accessories. Place exactly 130ml of tap water into 
the Steriliser body. 

• Place the bottle basket in the sterilising unit. Then place up to 7 wide-neck or 9 
standards baby bottles upside down in the bottle basket. 



   

• Now put the upper basket onto the unit. You can load your clean accessories, 
such as bottle teats etc., into the upper basket. Make sure that the upper 
basket is sitting directly on the Steriliser body and that the upper basket’s lid is 
tightly sealed.  

• Now insert the plug into the socket. 

• Switch the on/off button to “on” (the light should go on) to start the sterilising 
cycle. 

• At the end of the cycle, the unit will turn itself off automatically and the light 
will go out. 

• The length of the sterilization process can be easily varied depending on the 
load. 

• Leave the unit to cool for at least 5 minutes. Remove the plug from the socket 

• Please wash your hands thorougly. 

• Depending on whether you only need the accessories or whether you also need 
the bottles, open up either just the lid of the upper basket or remove the upper 
basket completely. 

• Take all the items out of the unit and pour the remaining water away. The 
sterile items must be used immediately or sterilised later. 

• With the enclosed tongs, you can remove the sterile teats and pull them 
through the rings. 

• Provided the upper basket is left on the unit and the lid remains unopened, all 
items in the Steriliser will remain sterile for up to 3 hours.  

 
Please note: The Steriliser must be left to cool for at least 15 minutes between 
each use to allow the thermostat to reset. 
 
Cleaning and care instructions. 
Always remove the plug from the socket before cleaning the unit. Clean the unit 
only when it is cool. Clean the unit, basket, upper basket and the lid after each 
use with a damp cloth in order to avoid lime scale. Dry all parts. Descale the unit 
regularly. Before doing so, remove the plug from the socket. If your unit is in 
need of repair, on no account try to take the unit apart. Please contact the 
address provided in these instructions. 
 
Please note: Do not use any harsh cleaning, abrasive or scouring agent to clean 
the Steriliser. If the bottle basket or upper basket are washed together with badly 
stained items (e.g. by tomato sauce, or similar), the stains may remain on the 
plastic surfaces. Nevertheless, you can carry on sterilising effectively with this 
unit. 
 
Descaling: 
For hygiene reasons and to reduce lime scale build-up as much as possible, we 
recommend that you clean the Steriliser, bottle basket, upper basket and the lid 
with a damp cloth after each use. Dry all parts afterwards. 
If these instructions are not followed, and the unit is not cleaned and dried after 
every use, after some time lime scale will settle on the hotplate at the base of the 
Steriliser (depending on the hardness of the tap water use, this forms in different 
amounts and over varying lengths of time). We recommend descaling the 
Steriliser regularly, at least every 2 weeks, to ensure it continues to work 
effectively. Lime scale will not only lead to a considerable deterioration in 
sterilization, but it may also impair the operation of your Steriliser. 



   

Descaling for light lime scale build-up: 
Remove the bottle basket from the Steriliser. Mix 100ml of warm water with 
100ml of vinegar and pour it into the Steriliser body. Allow it to stand in the unit 
for approx. 30 minutes and then pour the water away. Rinse the unit thoroughly 
and wipe it with a damp cloth. 
For heavy scaling: Please use a standard descaler, following the respective 
manufacturer’s instructions for use.  
 
Warning: Either use vinegar or a standard descaler. Never use chemical solutions 
or cleaning tablets. 

Λοιπές 
πληροφορίες  

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πετάξετε τον αποστειρωτή αυτόν στα σκουπίδια! Για λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά στα 
πλαίσια του αντίστοιχου προγράμματος κάθε χώρας. Ενημερωθείτε και 
ακολουθήστε το. Το μωρό σας πρέπει να ζήσει σε έναν καλύτερο κόσμο. 
 
Disposal information for users from private households: 
Important: Please do not dispose of this appliance in the normal household 
waste! In accordance with a new EU directive, which prescribes the proper 
collection, treatment and recycling of used electrical and electronic appliances, 
old electrical and electronic appliances have to be disposed of separately. 
Following the introduction of the directive in the EU member states, private 
households can now take their used electrical and electronic appliances free of 
charge to official collection centres*. 
*) Further details are available from your district council. 
By disposing of your old appliances in the correct way, you are helping to ensure 
that old appliances are collected, treated and used in an appropriate manner. 
This prevents possible harmful impacts to the environment and to health arising 
from improper disposal. 

 


