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Kai kurios šildytuvo dalys gali b ti perdirbamos.

• Naudokit s sen prietais pridavimo ir surinkimo b dais savo gyvenviet je.

• Neišmeskite toki prietais kartu su buitin mis atliekomis.

Aplinkos saugumo užtikrinimui:

NEBENAUDOJAM ELEKTRINI PRIETAIS PAŠALINIMAS

IŠSAUGOKITE ŠI INSTRUKCIJ !!!

1) Paspauskite pagrindin jungikl , kuris yra prietaiso šone. Žalia LED šviesa rodo, kad
sterilizatori pasiekia elektros srov . (Br žinys 5)
2) stal i sud kite darbo priemones, kurias sterilizuosite. Iki galo stumkite stal i .
Patikrinkite, ar priemon s nesud tos viena ant kitos, kad stal ius gerai užsidaryt .
3) Prietaisas sunaikina mikrobus ir bakterijas, kurios dirbant nat raliomis s lygomis atsiranda.
Rekomenduojamas sterilizavimo laikas: minimum viena valanda. (Br žinys 7)
4) UV lempa nustoja veikti, kai stal ius yra ištraukiamas ir automatiškai sijungia, kai stal ius
stumiamas. Pagrindinio jungiklio spaudin ti nereikia
5) Jei baig te naudotis aparatu ir neplanuojate su juo dirbti greitu metu, rekomenduojama
pagrindin jungikl išjungti. Taip aparatas negaus elektros maitinimo.
NEW GERMIX 2. ( CERE3104) Naudojimo instrukcija ir bendrieji sp jimai tinkantys NEW
GERMIX ( CERE3103) aparatui taip pat tinka ir NEW GERMIX 2 (CERE3104). Du stal iai,
viršutinis ir apatinis skiriasi šilko spalvos spauda.
(Br žinys 8) – nesukeiskite j vietomis. Be to, sitikinkite, kad abu stal iai yra iki galo stumti, kad
UV lempa sijungt .

Naudojimo instrukcija

A) Pagrindinis jungiklis
B) Korpusas
C) Dangtis
D) Stal ius
E) Apsaugin s grotel s
F) Magnetas

Paaiškinimai

Sveikiname! Sterilizatorius, kur nusipirkote, yra idealus prietaisas, kuris užtikrins J s darbo
ranki higien . Kruopštus dizainas, saugos standart atitikimas, naudojimo patogumas, š prietais
iškelia priek iš vis šio sektoriaus produkcijos gamini .

INSTRUKCIJA
CERE3104; CERE3103

CERIOTTI UV NEW GERMIX 2 STERILIZATORIAUS

1. Prieš jungdami prietais patikrinkite informacij ant lipduko. Srov ir tampa turi atitikti t ,
kuri yra parašyta.
2. Norint aparat išvalyti, atjunkite j nuo elektros tinklo. Naudokite skudur l ar audin ,
sudr kint valiklyje. Ta iau jo sud tyje negali b ti alkoholio ar acetono.
3. Aparate yra naudojamas starteris, kuris jungia lemp . Jei j reik t pakeisti, pirmiausiai
ištraukite elektros laid iš rozet s, išimkite stal i ir sukite starter , kaip parodyta br žinyje
3. Kai d site nauj starter , sukite priešing pus .
4. Jei reikia pakeisti UV lemp ar elektros kabel , kreipkit s autorizuot ir kvalifikuot
personal .
5. Gamintojas atsiriboja nuo bet kokios atsakomyb s, jei d l instrukcijos nesilaikymo ar d l
neteisingo prietaiso naudojimo buvo sužeisti žmon s ar padarytas nuostolis daiktams.
6. Sterilizatorius pilnai atitinka EU standartus.

Bendrieji sp jimai

