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Εισαγωγή 
■     Ο ηλεκτρικός αποστειρωτής ατμού Bayby BBS 3010 έχει μεγάλη χωρητικότητα, αποστειρώνει 

ταυτόχρονα 6 μπιμπερό όλων των τύπων ή 4 μπιμπερό με αξεσουάρ μέσα σε 9 λεπτά. Εξαλείφει 

πλήρως και πολύ γρήγορα τα βακτήρια χρησιμοποιώντας ατμό υψηλής θερμοκρασίας. 

■ Εύκολη λειτουργία με ένα κουμπί. Εύκολη και βολική λειτουργία. Αυτόματη απενεργοποίηση όταν 
ολοκληρωθεί η αποστείρωση. 

■     Η ειδικά σχεδιασμένη εσωτερική κατασκευή εμποδίζει τη διαρροή υπολειμμάτων γάλακτος στην επιφάνεια 
θέρμανσης. 

Η απομάκρυνση των ρύπων εγγυάται υψηλότερο βαθμό πληρότητας και υγιεινής καθαριότητας της 
διαδικασίας αποστείρωσης. Η επιφάνεια θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα εξαλείφει τον σχηματισμό 
εναποθέσεων αλάτων. 

 

Οδηγίες ασφαλείας και σημαντικές σημειώσεις 
 

■ Χρησιμοποιείτε τον αποστειρωτή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε 

αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε 

δυσλειτουργία του αποστειρωτή ή βλάβη. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μεταγενέστερη 

χρήση. 

■ Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση, το καλώδιο τροφοδοσίας ή συνδέετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο 

υγρό. 

■ Εάν δεν αφαιρεθούν οι εναποθέσεις αλάτων σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης, ενδέχεται να 

προκληθεί μόνιμη ζημιά. 

■  Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά έως 8 ετών και άτομα με 

περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με 

ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, μόνο όταν επιβλέπονται ή διδάσκονται για την ασφαλή 

χρήση της συσκευής και όταν γνωρίζουν όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη 

χρήση της συσκευής. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να 

πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Τα 

παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 

■ Καθαρίστε τον αποστειρωτή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου 

Καθαρισμός της συσκευής και αφαίρεση αλάτων. 

■ Μην προθερμάνετε τη συσκευή. 

■ Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά. 

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη 

συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση δικτύου. 

■ Εάν διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα στο φις, το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη συσκευή, 

σταματήστε να το χρησιμοποιείτε. 

■ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από 

εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την αποφυγή πιθανών κινδύνων. 

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τον ηλεκτρικό 

αποστειρωτή ατμού. 

Η συσκευή θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία κατά τη διαδικασία αποστείρωσης και μπορεί 

να προκαλέσει εγκαύματα. 
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■ Δώστε προσοχή στον καυτό ατμό που βγαίνει από τα ανοίγματα του καλύμματος, 

καθώς και στον ατμό που απελευθερώνεται κατά την αφαίρεση του καλύμματος. 

Ο ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Αφαιρέστε μόνο τα αξεσουάρ φιάλης 

χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη πένσα. 

■ Μην αγγίζετε τη βάση, τις λαβές ή το καπάκι κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη 

διαδικασία αποστείρωσης, καθώς αυτά τα μέρη είναι πολύ ζεστά. Σηκώστε το 

κάλυμμα μόνο από τη λαβή. 

■ Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή και μην την ανοίγετε ενώ λειτουργεί ή το νερό 

μέσα της είναι ακόμα ζεστό. 

Μην τοποθετείτε αντικείμενα στη συσκευή ενώ λειτουργεί. 

■ Χρησιμοποιείτε μόνο νερό χωρίς πρόσθετα μέσα. 

■ Μην βάζετε χλωρίνη ή άλλα χημικά στη συσκευή. 

Αποστειρώστε μόνο μπουκάλια και αξεσουάρ κατάλληλα για αποστείρωση. Πριν 

από την αποστείρωση, μελετήστε προσεκτικά τα εγχειρίδια των αντίστοιχων 

ειδών και ελέγξτε αν είναι κατάλληλα για στείρωση. Μην αποστειρώνετε 

αντικείμενα γεμάτα με νερό, όπως τα μασητικά που είναι γεμάτα με υγρό. Εάν 

θέλετε να σταματήσετε τη συσκευή κατά τη διαδικασία αποστείρωσης, 

αποσυνδέστε την από την πρίζα. 

■ Εάν θέλετε να σταματήσετε τη συσκευή κατά τη διαδικασία αποστείρωσης, 

αποσυνδέστε την. 

■ Εάν θέλετε να σταματήσετε τη συσκευή κατά τη διαδικασία αποστείρωσης, 
αποσυνδέστε την. 

 
! 

Προσοχή: 

Μην αφήνετε τον αποστειρωτή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένος σε 

πρίζα. 

■ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά άλλων κατασκευαστών. Η 

χρήση τέτοιων εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων ακυρώνει την εγγύηση. 

■ Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρή θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως. 

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε ή τη μετακινήσετε. 

■ Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μην τοποθετείτε αντικείμενα απευθείας στο 

θερμαντικό στοιχείο. 

■ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει κάτω ή αν διαπιστώσετε 

ζημιά. Αναθέστε την επισκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 

Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, 

επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια. 
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■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ζεστή επιφάνεια. 

Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού 
ή του πάγκου στον οποίο είναι τοποθετημένο. 

■ Όταν τελειώσετε με τη χρήση της συσκευής και κρυώσει, ρίξτε πάντα το 
νερό που παραμένει μέσα. 

■ Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή όταν τελειώσετε με τη χρήση της. 

Μην αποστειρώνετε πολύ μικρά αντικείμενα που μπορεί να πέσουν μέσα 
από τις τρύπες στο κάτω μέρος των δίσκων A2, A7. 

Η λειτουργία αυτής της συσκευής μπορεί να επηρεαστεί από 
περιβαλλοντικές συνθήκες, π.χ. θερμοκρασία και υψόμετρο πάνω από το 
μέσο επίπεδο της θάλασσας.
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Περιγραφή 
 

Περιγραφή του προϊόντος 
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5 

 
1 Καπάκι με λαβή 

1 Καπάκι με λαβή 

3 Αποστειρωτής 

4 Δείκτης 

5 διακόπτης ON 

6 πένσες 

7 Δίσκος αξεσουάρ 

8 Φλιτζάνι μέτρησης

 

 
Όλα τα μέρη, με εξαίρεση την θερμαντική πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα, είναι κατασκευασμένα από 
υλικό που δεν περιέχει BPA (δισφαινόλη Α).
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Προετοιμασία για αποστείρωση 
■ Πριν αποστειρώσετε μπουκάλια και αξεσουάρ, πλύνετε τα καλά με μια βούρτσα μπουκαλιών και αξεσουάρ σε 

ζεστό νερό με απορρυπαντικό φιλικό προς τα παιδιά, ξεπλύνετε καλά και αφήστε το να στεγνώσει. 

Συναρμολόγηση του αποστειρωτή 

Ο αποστειρωτής συναρμολογείται με δύο τρόπους, ανάλογα με τον τύπο των αντικειμένων που πρόκειται να 
αποστειρωθούν. 

- Μπορείτε να αφήσετε μόνο το δίσκο μπουκαλιών Α2 στο κάτω μέρος του αποστειρωτή Α3 και να αποστειρώσετε έως 
και 6 μπιμπερό. 

- Μπορείτε να αφήσετε το δίσκο μπουκαλιών A2 και τον δίσκο αξεσουάρ A7 στο κάτω μέρος του αποστειρωτή A3 
τοποθετώντας πρώτα το δίσκο για τα μπουκάλια A2 σε αποστειρωτή A3 και στη συνέχεια στις οπές του δίσκου για τα 
μπουκάλια A2 το δίσκο για τα αξεσουάρ A7, όπως όπως θηλές, πιπίλες κλπ. και αποστειρώνουμε 4 μπουκάλια και 
δύο μπιμπερό. Τοποθετήστε τα μπουκάλια στο δίσκο Α2 ανάποδα και τα καπάκια των μπουκαλιών, θηλών, βιδωτών 
δακτυλίων και θηλών στις οπές του δίσκου αξεσουάρ Α7 σε οριζόντια θέση. 

 
Σημείωση: 

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη που προορίζονται για αποστείρωση έχουν αποσυναρμολογηθεί πλήρως. 

Τοποθετήστε τα στο δίσκο με το άνοιγμα στραμμένη προς τα κάτω, ώστε να μην γεμίσουν με νερό. 
 

■ Πριν ενεργοποιήσετε τον αποστειρωτή, τοποθετήστε το κάλυμμα με τη λαβή A1 στο αποστειρωτή A3, βεβαιωθείτε 

ότι ταιριάζει σωστά στον αποστειρωτή A3. Μην ενεργοποιείτε ποτέ τον αποστειρωτή χωρίς να τοποθετήσετε το 

κάλυμμα με τη λαβή Α1. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση. 

 

Λειτουργία 
 

! 
Προσοχή: 
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς νερό στο αποστειρωτή! 

 

Ο ατμός που απελευθερώνεται κατά τη διαδικασία αποστείρωσης είναι ζεστός. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τη 

συσκευή κατά τη διαδικασία αποστείρωσης. 

■ Τοποθετήστε τον αποστειρωτή σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια. 

■ Χρησιμοποιώντας το δοχείο μέτρησης A8, μετρήστε ακριβώς 90 ml νερού από τη βρύση και ρίξτε το απευθείας στη 

θερμαντική πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα στο εσωτερικό της συσκευής. Η στάθμη του νερού πρέπει να 

υπερβαίνει το τμήμα θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Συναρμολογήστε τον αποστειρωτή σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο Συναρμολόγηση του αποστειρωτή και 

τοποθετήστε τους δίσκους και στη συνέχεια τα αντικείμενα που θα αποστειρωθούν σε αυτά. 

Τοποθετήστε το κάλυμμα A1 και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει σωστά με τον αποστειρωτή A3. 

Συνδέστε στην πρίζα. 

Ενεργοποιήστε τον αποστειρωτή πατώντας το κουμπί λειτουργίας A5. 

Η ενδεικτική λυχνία A4 θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή λειτουργεί. 

■ Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστείρωσης, ο αποστειρωτής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 

Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή. Μόνο τότε αφαιρέστε το κάλυμμα με τη λαβή A1. 

■ Προσοχή, μπορεί να βγει ατμός από τον αποστειρωτή. 

■ Αφαιρέστε μπουκάλια ή άλλα αντικείμενα από τους δίσκους χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη πένσα Α6. 

Προσοχή, τα αποστειρωμένα προϊόντα ενδέχεται να είναι ακόμη ζεστά. 
 

Σημείωση: 
Πλύνετε καλά τα χέρια σας πριν αγγίξετε αποστειρωμένα αντικείμενα. 

 

■ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς. 
■ Ρίξτε το νερό που έχει απομείνει στη δεξαμενή νερού μέσα στον αποστειρωτή Α3 και σκουπίστε τη δεξαμενή νερού 
στεγνώστε.
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Καθαρισμός της συσκευής και αφαίρεση αλάτων 
 

Καθαρισμός 
■ Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέστε τον αποστειρωτή και αφήστε τον να κρυώσει. 

Για λόγους υγιεινής, αποστραγγίστε το υπόλοιπο νερό από τον αποστειρωτή A3. 

■ Καθαρίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό του αποστειρωτή Α3 με ένα υγρό πανί. 
 

! 
Προσοχή: 
Μην καθαρίζετε τον αποστειρωτή, τα μέρη ή τα εξαρτήματά του με λειαντικά προϊόντα, χημικούς 

διαλύτες, απορρυπαντικά, οινόπνευμα, αιχμηρά σκεύη ή ατσάλινο μαλλί. 

 

! 
Προσοχή: 
Μην καθαρίζετε τον αποστειρωτή, τα μέρη ή τα εξαρτήματά του με λειαντικά προϊόντα, χημικούς 

διαλύτες, απορρυπαντικά, οινόπνευμα, αιχμηρά σκεύη ή ατσάλινο μαλλί. 
 

■ Μην πλένετε ποτέ τον αποστειρωτή σε πλυντήριο πιάτων! Το καπάκι A1, οι δίσκοι A2, A7, οι πένσες 

A6 και το δοχείο μέτρησης A8 μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό που περιέχει απορρυπαντικό 

πιάτων. 

■ Μετά τον καθαρισμό, αποθηκεύστε το αποστειρωτή σε καθαρό, στεγνό μέρος. 

Αφαίρεση των εναποθέσεων αλάτων 

■ Όταν χρησιμοποιείτε αποστειρωτή, ενδέχεται να εμφανιστούν μικροί λεκέδες στο θερμαντικό στοιχείο 

του αποστειρωτή Α3. Πρόκειται για συσσωρευμένες αποθέσεις ασβεστόλιθου. Όσο πιο σκληρό είναι το 

νερό, τόσο πιο γρήγορα θα σχηματιστεί ασβέστη. 

■ Αποσυνδέστε τον αποστειρωτή και αφήστε τον να κρυώσει. 

Συνιστάται να αφαιρείτε τονασβεστόλιθο από τη συσκευή κάθε 4 εβδομάδες για να διασφαλίσετε 

περαιτέρω αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής. 

■ Ανακατέψτε 100 ml λευκό ξύδι με 100 ml ζεστό νερό και ρίξτε αυτό το διάλυμα στο αποστειρωτή. 

Αφήστε αυτό το διάλυμα να δράσει για περίπου 30 λεπτά σε αποστειρωτή Α3 και μετά ρίξτε το. 

■ Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή ενώ το διάλυμα νερού και ξιδιού βρίσκεται σε αποστειρωτή A3. 

■ Αφού αδειάσετε τον αποστειρωτή, καθαρίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό του θερμαντήρα 

μπουκαλιών επανειλημμένα με μια πετσέτα. 

Εάν, ωστόσο, εξακολουθούν να εμφανίζονται εναποθέσεις αλάτων, επαναλάβετε τη διαδικασία 

αφαίρεσης του ασβεστίου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αριθμός μοντέλου BBS 3010 

Τάση εισόδου και ισχύς της συσκευής 230V ~ 50 Hz, 440 W  

Κατηγορία προστασίας από τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία Κατηγορία 

προστασίας Ι. 

Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°C έως 37°C
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Επεξήγηση των συμβόλων που 

χρησιμοποιούνται στο προϊόν, των εξαρτημάτων 

και της συσκευασίας του 
 

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει "Σημαντική σημείωση". 
 

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης πριν 
χρησιμοποιήσει το προϊόν. 

 
 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών 
της ΕΕ που σχετίζονται με αυτήν. 

 
 Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να υποδείξει τον αριθμό παρτίδας. 

 

 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι έχει καταβληθεί αμοιβή σε έναν οργανισμό που πραγματοποιεί 

ανάκληση και ανάκτηση απορριμμάτων συσκευασίας. 

 
 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται η συσκευασία. 

 
Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στα πρωτότυπα έγγραφα σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα 

ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα συνηθισμένα οικιακά 

απορρίμματα. Για σωστή απόρριψη και ανακύκλωση, μεταφέρετε αυτές τις συσκευές σε 

καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας 

λιανοπωλητή όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος 

βοηθά στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην αποτροπή πιθανών αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από 

ακατάλληλη διάθεση αποβλήτων. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή το σημείο συλλογής για 

περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, μπορεί να επιβληθούν 

πρόστιμα για την ακατάλληλη διάθεση αυτού του είδους αποβλήτων. 
Για τους επιχειρηματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε από τους πωλητές ή 

προμηθευτές σας τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Διάθεση σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το σύμβολο αυτό ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να πετάξετε αυτό το προϊόν, ζητήστε 

τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης ή από το λιανοπωλητή σας. 
 

 

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό της 

χρησιμοποιημένης συσκευασίας και του προϊόντος 
Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε χώρο διάθεσης απορριμμάτων στον δήμο σας. 

Στο τέλος της διάρκειας ζωής της, μην πετάτε τη συσκευή με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα στο τέλος 

της ζωής της, αλλά παραδώστε την σε επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος! 
 

 
Η τσεχική γλώσσα είναι η αρχική έκδοση του εγχειριδίου χρήσης. Οι αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές 

παραμέτρους αποθηκεύονται. 


