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Οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή εξαρτημάτων

Προσοχή

Περιγραφή προϊόντος

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε 
το για μελλοντικές αναφορές.
• Πριν συνδέσετε το καλώδιο της συσκευής, ελέγξτε αν η τάση του προϊόντος ταιριάζει με την τοπική 
τάση τροφοδοσίας και τον τύπο πρίζας. Αυτή η συσκευή είναι διαμορφωμένη για χρήση 220V.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εμφανώς κατεστραμμένο καλώδιο, βύσμα ή αφού η 
συσκευή έχει εμφανίσει δυσλειτουργία, ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από 
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές, νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων στην 
ορθή χρήση της συσκευής.
• Το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετηθεί σε γειωμένη πρίζα.
• Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
• Μην αγγίζετε ή φράζετε την έξοδο ατμού κατά τη θέρμανση, διότι μπορεί να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός από τον ατμό.
• Μην μετακινείτε ή αγγίζετε τη συσκευή κατά τη χρήση, κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό.
• Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, μπορεί να προκληθεί σοβαρή 
βλάβη στην συσκευή.
• Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα κατά τον καθαρισμό και βεβαιωθείτε ότι είναι 
καθαρή και στεγνή πριν από την επόμενη χρήση.
• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.
• Το νερό ΔΕΝ μπορεί να γεμίσει πάνω από την ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή σοβαρό τραυματισμό του χρήστη.

• Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για επαγγελματική ή ημι-
επαγγελματική χρήση.
• Εάν αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες στο παρόν 
εγχειρίδιο, η εγγύηση ακυρώνεται και ο κατασκευαστής ή/και ο διανομέας δεν μπορούν να θεωρηθούν 
υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής.
• Εάν το προϊόν δυσλειτουργεί ή παρουσιάσει κάποια βλάβη, μην το χρησιμοποιείτε.
• Καθαρίστε το μηχάνημα μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και 
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πλήρως πριν κάνετε τον καθαρισμό της συσκευής.

Προδιαγραφές
Ονομασία: Twistshake Αποστειρωτής 5-σε-1 
Μοντέλο: TB1713E
Ονομαστική τάση: 220V - 50Hz
Αποστείρωση: 600W 
Στέγνωμα: 150W 
Βάρος: 1,95kg 
Μέγεθος: 292x202x406

Στοιχείο Αντικείμενο Υλικό Θερμοκρασία 
ανθεκτικότητας 
σε θερμότητα

Θερμοκρασία 
ανθεκτικότητας 

στο κρύο

Α Άνω κάλυμμα PP 120°C -20°C

Β Άνω δίσκος PP 120°C -20°C

Γ Βάσεις φιαλών PP 120°C -20°C

Δ Σώμα PP 120°C -20°C

Ε Κάτω βάση PP 120°C -20°C

ΣΤ Φίλτρο HEPA Βαμβάκι HEPA - -

Ζ Κάλυμμα φίλτρου PP 120°C -20°C



Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

Λειτουργία συνδυασμού επιπέδων

Προγράμματα

Προετοιμασία πριν από την ενεργοποίηση
Συνδέστε την πρίζα και πατήστε το  στον πίνακα ελέγχου, η οθόνη θα ενεργοποιηθεί. Η οθόνη θα 
απενεργοποιηθεί εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί καμία λειτουργία της συσκευής εντός 15 δευτερολέπτων.

Οδηγίες λειτουργίας
1. Οι δείκτες αποστείρωσης και στεγνώματος  / στέγνωμα  / αποστειρωτής  / διατήρηση 
θερμοκρασίας  / θερμαντήρας γάλατος  θα ενεργοποιηθεί όταν πατήσετε το  στον πίνακα 
ελέγχου κατά την ενεργοποίηση. Η λειτουργία είναι σύμφωνη με την αντίστοιχη ένδειξη.
2. Πατήστε «+» ή «-» για να ρυθμίσετε την παράμετρο όταν η σχετική ένδειξη είναι ενεργοποιημένη.  
Η μονάδα είναι συμβατή για να συνδυάσει ή να διαχωρίσει το σώμα, τον άνω δίσκο και το άνω κάλυμμα.
3.  παραμένει αναμμένη όταν η συσκευή λειτουργεί. Πατήστε το  θέσετε την συσκευή σε 
παυση, και πατήστε  ξανά για να συνεχίσετε την λειτουργία της συσκευής.

Λειτουργία διπλού επιπέδου:
(Χρησιμοποιείται για την αποστείρωση και το στέγνωμα πολλών μεγάλων και μικρών υλικών ταυτόχρονα) 
Συνδέστε το σώμα στο κάτω μέρος και προσθέστε τα μεγάλα υλικά προς αποστείρωση ανάποδα 
στη βάση, καλύψτε με τον άνω δίσκο και προσθέστε τα μικρά υλικά πάνω του. Τέλος, βάλτε το άνω 
κάλυμμα συσκευής.
Λειτουργία μονού επιπέδου σώματος:
(Αποστειρωμένα μεγάλα υλικά)
Συνδέστε το σώμα στο κάτω μέρος και προσθέστε τα μεγάλα υλικά προς αποστείρωση γυρισμένα 
ανάποδα στη βάση. Τέλος, βάλτε το άνω κάλυμμα της συσκευής.
Μονή λειτουργία άνω καλύμματος:
(Γρήγορη αποστείρωση μικρών υλικών)
Αφαιρέστε το σώμα και συνδέστε το άνω κάλυμμα στην κάτω βάση, προσθέστε μικρά υλικά και 
βάλτε το άνω κάλυμμα της συσκευής.

Αποστειρώνει και στεγνώνει
1. Καθαρίστε όλα τα μέρη της συσκευής πριν από τη χρήση για να βελτιώσετε το αποτέλεσμα 
αποστείρωσης. Τοποθετήστε την κάτω βάση σε ένα οριζόντιο σταθερό τραπέζι για να αποφύγετε 
την ανατροπή. Γεμίστε 100 ml νερού στη θερμαντική πλάκα. Το νερό ΔΕΝ μπορεί να γεμίσει πάνω 
από την ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή 
σοβαρό τραυματισμό του χρήστη.
2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα «Αποστείρωση και Στέγνωμα»  πιέζοντας το  στον πίνακα 
ελέγχου και επιλέξτε το πρόγραμμα «Αποστείρωση και Στέγνωμα»). Η οθόνη εμφανίζει την 
αντίστροφη μέτρηση (60 λεπτά από προεπιλογή).
Πατήστε το κουμπί «+» ή«-» για να ρυθμίσετε τον χρόνο εργασίας (60-80 λεπτά με δυνατότητα 
προσαρμογής). Το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί μετά από 2 δευτερόλεπτα. Μετά το τέλος του 
προγράμματος, η οθόνη θα ανάψει και και η συσκευή θα διατηρήσει όλα τα υλικά αποστειρωμένα 
για έως και 12 ώρες μετά το τέλος του προγράμματος.

Στέγνωμα
1. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής πριν από τη χρήση. Τοποθετήστε την κάτω βάση σε 
ένα οριζόντιο σταθερό τραπέζι για να αποφύγετε την ανατροπή.
2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στεγνώματος , πατήστε  στον πίνακα ελέγχου και επιλέξτε το 
πρόγραμμα «Στέγνωμα».
Η οθόνη εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση (40 λεπτά ως προεπιλογή). Πατήστε το κουμπί «+» ή«-» 
για να ρυθμίσετε τον χρόνο εργασίας (40-60 λεπτά με δυνατότητα προσαρμογής). Το προϊόν θα 
αρχίσει να λειτουργεί μετά από 2 δευτερόλεπτα. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η οθόνη 
θα ανάψει.

Αποστείρωση
1. Καθαρίστε όλα τα μέρη της συσκευής πριν από τη χρήση για να βελτιώσετε το αποτέλεσμα 
αποστείρωσης. Τοποθετήστε την κάτω βάση σε ένα οριζόντιο σταθερό τραπέζι για να αποφύγετε 
την ανατροπή. Γεμίστε 100 ml νερού στη θερμαντική πλάκα. Το νερό ΔΕΝ μπορεί να γεμίσει πάνω 
από την ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή 
σοβαρό τραυματισμό του χρήστη.
2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Στεγνώματος , πατήστε το  στον πίνακα ελέγχου και επιλέξτε 
το πρόγραμμα «Στέγνωμα».
Η οθόνη εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση (10 λεπτά προεπιλογή). Πατήστε το κουμπί «+» ή«-» 
για να ρυθμίσετε τον χρόνο εργασίας (8-12 λεπτά με δυνατότητα προσαρμογής).
Το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί μετά από 2 δευτερόλεπτα. Μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, η οθόνη θα ανάψει.

Διατήρηση θερμοκρασίας
1. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής πριν από κάθε χρήση. Τοποθετήστε την κάτω 
βάση σε ένα οριζόντιο σταθερό τραπέζι για να αποφύγετε την ανατροπή
2. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα «Διατήρησης Θερμοκρασίας»  πατήστε το  στον 
πίνακα ελέγχου και επιλέξτε τη λειτουργία «διατήρηση θερμοκρασίας», οι σχετικές ενδεί-
ξεις θα ενεργοποιηθούν. Η οθόνη εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση (4 ώρες προεπιλογή). 
Πατήστε το κουμπί «+» ή«-» για να ρυθμίσετε τον χρόνο εργασίας (8-12 ώρες με δυνατότητα 
προσαρμογής). Πατήστε  για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, η οθόνη θα ανάψει.



Προγράμματα

Καθαρισμός και συντήρηση

Αντικατάσταση φίλτρου HEPA

Άλλα

Ζέσταμα γάλατος
1. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής πριν από τη χρήση. Τοποθετήστε την κάτω βάση 
σε ένα οριζόντιο σταθερό τραπέζι για να αποφύγετε την ανατροπή. Γεμίστε 100 ml νερού στη 
θερμαντική πλάκα. Το νερό ΔΕΝ μπορεί να γεμίσει πάνω από την ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΝΕΡΟΥ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή σοβαρό τραυματισμό του χρήστη.
2. Τοποθετήστε το σώμα στην κύρια βάση και, στη συνέχεια, προσθέστε τη φιάλη γάλατος στο 
σώμα πάνω από το θερμαντικό στοιχείο και πάνω από το άνω κάλυμμα.
3. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα «Ζέσταμα γάλατος» , πατήστε το  στον πίνακα ελέγχου 
και επιλέξτε το πρόγραμμα «Θερμαντήρας γάλατος». Η οθόνη εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση 
(5 λεπτά προεπιλογή). Πατήστε το κουμπί «+» ή«-» για να ρυθμίσετε τον χρόνο λειτουργίας (3-12 
λεπτά με δυνατότητα προσαρμογής). Πατήστε  για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος, η οθόνη θα ανάψει.

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φίλτρο αέρα HEPA υψηλής απόδοσης. Ο αποτελεσματικός 
ρυθμός αναχαίτισης σωματιδίων είναι: 99,97% για σωματίδια PM 2,5 διαμέτρου 0,3 μm και 
αερομεταφερόμενα βακτήρια.
2. Το φίλτρο αέρα HEPA υψηλής απόδοσης μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη.
3. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου HEPA είναι έως και 6 μήνες, αλλά αλλά ο χρόνος αυτός διαφέρει 
ανάλογα με την συχνότητα χρήσης της συσκευής. Όταν το φίλτρο HEPA γίνεται καφέ ή κίτρινο στο 
χρώμα, συνιστάται ιδιαίτερα να αλλάξετε το φίλτρο για να διατηρήσετε την καλύτερη ικανότητα 
αποστείρωσης της συσκευής.

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή 
από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει πλήρως κρυώσει 
πριν τον καθαρισμό.
• Ποτέ μην βυθίζετε την συσκευή σε νερό, θα πρέπει να το σκουπίζετε μόνο με ένα καθαρό πανί.
• Μην ρίχνετε ποτέ λευκαντικό ή άλλα χημικά διαλύματα/δισκία αποστείρωσης μέσα στη συσκευή.
• Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού λείανσης ή διαβρωτικά υγρά (όπως βενζίνη, ακετόνη 
ή αλκοόλη) για να καθαρίσετε αυτό το προϊόν.
• Το κάλυμμα, η επιφάνεια του σώματος, ο άνω δίσκος, η οθόνη φίλτρου και η κάτω επιφάνεια 
μπορούν να πλυθούν με απορρυπαντικό.
• Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό όσο το δυνατόν περισσότερο για να αποφύγετε την εμφάνιση 
αλάτων στην συσκευή.
• Μην ξύνετε ή γρατζουνάτε τη θερμαντική πλάκα για να αποφύγετε ζημιές στα ηλεκτρικά 
εξαρτήματα.
• Μην βρέχεται με νερό την έξοδο αέρα κατά τον καθαρισμό της βάσης.

Αφαλάτωση
Αν ανακαλύψετε μικρές, άσπρες ή σκούρες καφέ κηλίδες στην θερμαντική πλάκα όταν 
χρησιμοποιείτε τον αποστειρωτή, ήρθε η ώρα να αφαιρέσετε τα άλατα της συσκευής. Θα πρέπει 
να αφαιρείτε τα άλατα του αποστειρωτή τουλάχιστον κάθε δύο εβδομάδες για να βεβαιωθείτε ότι 
διατηρείτε την καλύτερη απόδοση της συσκευής.

Τρία απλά βήματα για την αφαίρεση αλάτων του αποστειρωτή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να 
κρυώσει εντελώς πριν ξεκινήσετε την αφαίρεση των αλάτων
• Ρίξτε 80 ml λευκό ξύδι και 20 ml νερό στο δοχείο νερού.
• Αφήστε το διάλυμα στο δοχείο νερού μέχρι να διαλυθούν τα άλατα.
• Αδειάστε το δοχείο νερού και ξεπλύνετε τη θερμαντική πλάκα με καθαρό νερό. Στη συνέχεια, 
σκουπίστε τη θερμαντική πλάκα με ένα υγρό πανί.

ΜΗΝ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗ ΚΑΤΩ AΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ.

Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (EMF)
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (EMF). 
Σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά στοιχεία, το προϊόν είναι ασφαλές εάν χρησιμοποιείται 
σωστά και λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήστη.

Αποθήκευση
1. Αδειάστε το νερό πριν την αποθήκευση.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής είναι καθαρά και στεγνά πριν από την 
αποθήκευση (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «καθαρισμός»).
3. Μην το εκθέτετε κάτω από το άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα για να 
αποφύγετε την επιτάχυνση της γήρανσης της συσκευής.


