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Πρώτη Χρήση: 
Καθαρίστε όλα τα μέρη του BW-

04 τοποθετώντας τα π.χ. στο 

πλυντήριο πιάτων. 

 
Πριν από κάθε χρήση: 

Πλύνετε όλα τα αντικείμενα που πρόκειται να 
αποστειρωθούν πριν ξεκινήσετε την 
αποστείρωση. Μετά τον καθαρισμό, δεν πρέπει 
παραμένουν υπολείμματα τροφίμων κλπ.. 
Αποσυναρμολογήστε όλα τα μέρη τους. 
Χρήση: 

Τοποθετήστε τα αντικείμενα που πρόκειται να 
αποστειρωθούν στο καλάθι. Τα εξωτερικά μέρη 
των μπουκαλιών μπορεί να έρχονται σε επαφή 
μεταξύ τους, αλλά τα υπόλοιπα αντικείμενα δεν 
πρέπει να έρχονται σε επαφή με άλλα μέρη. 
Μεγάλα μπουκάλια μπορούν να τοποθετηθούν 
στο πλάι. 
Βάλτε το καλάθι με τα αντικείμενα στην κάτω 
λεκάνη και γεμίστε τη λεκάνη με 200ml (κατά 
προτίμηση αποσταγμένο) νερό. 
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να βάζετε πάρα πολύ 
νερό στη συσκευή, αλλά θα πρέπει επίσης να 
προσέχετε να μην λειτουργεί η συσκευή χωρίς 
καθόλου νερό). 
Τοποθετήστε το κάλυμμα στην κάτω λεκάνη και 
κλείστε το χρησιμοποιώντας τις ειδικές λαβές. 
Τοποθετήστε τη συσκευή στο φούρνο 
μικροκυμάτων. 

Ακολουθήστε το παρακάτω διάγραμμα: 

Ισχύς Υψηλή Ισχύς Αφήνουμε 

να κρυώσει 

500-800W 6 λεπτά 5 λεπτά 

850-1000W 4 λεπτά 5 λεπτά 

1100-1850W 3 λεπτά 5 λεπτά 

 
Προσοχή  

Μην χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση του 
γκριλ ή του φούρνου. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ανοίγετε το καπάκι, 

μπορεί να βγει θερμός ατμός. 

Όταν αφήνετε τα προϊόντα στο BW-04 χωρίς 

να ανοίγετε τη συσκευή, θα παραμείνουν 

αποστειρωμένα για τουλάχιστον 24 ώρες. 
Μετά τη χρήση: 
Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο νερό, ξεπλύνετε 
το BW-04 και στεγνώστε το καλά μετά το 
ξέπλυμα. 
Το BW-04 είναι κατάλληλο για πλυντήριο 

πιάτων. 

   
                  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

    

• Λάβετε υπόψη ότι για τη λειτουργία της 

συσκευής χρειάζονται 200ml νερό. Όταν 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή επανειλημμένα, 

προσθέστε ή αφαιρέστε νερό ώστε να 

πετύχετε την επιθυμητή ποσότητα. 

• Το ποτήρι μέτρησης που περιλαμβάνεται είναι 120ml. 

•  Βεβαιωθείτε ότι το BW-04 δεν βράζει ποτέ χωρίς νερό. 

•  Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειτουργία γκριλ, φούρνου ή 

συνδυασμένη ρύθμιση. Χρησιμοποιείτε μόνο τη λειτουργία 

μικροκυμάτων. 

•  Ποτέ μην γεμίζετε υπερβολικά το καλάθι. 

• Το BW-04 μπορεί να είναι ακόμη ζεστό όταν το αφαιρείτε από 

το φούρνο μικροκυμάτων. 

• Κατά το άνοιγμα του καπακιού μπορεί να βγει ατμός. Ο ατμός 

αυτός είναι ζεστός. 

• Πάντα να πλένετε τα χέρια σας πριν αδειάσετε το BW-04. 

• Χρησιμοποιήστε τσιμπίδα για να βγάλετε τα αποστειρωμένα 

αντικείμενα από τη συσκευή μετά τη χρήση, τόσο για 

προστασία από τη θερμότητα, όσο και για λόγους υγιεινής. 

• Ποτέ μην ξεπλένετε τα προϊόντα αφού τα αποστειρώσετε. 

• Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά 

κλειστό. 

• Μετά τη χρήση αφήστε το BW-04 να κρυώσει για τουλάχιστον 

5 λεπτά. 

• Διατηρείτε πάντα το BW-04 μακριά από τα παιδιά. 

• Ποτέ μην τοποθετείτε θηλές μπουκαλιών με δακτύλιο 

στεγανοποίησης, ανάποδα στο BW-04 
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