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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

      ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ. УВАГА!
• Цей апарат призначений для використання тільки в побутових умовах 
згідно з наведеними інструкціями. Забороняється використовувати апарат 
не за призначенням (він слугує тільки для дезінфекції пляшечок, сосок та 
аксесуарів для грудного вигодовування). Будь-яке інше використання 
вважається неправильним і небезпечним.
• Цей апарат слід використовувати всередині приміщень, не можна піддава-
ти його впливу сонця, дощу та інших атмосферних факторів.
• Цей апарат не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте апарат і 
шнур живлення у недоступному для дітей місці.
• Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з апаратом.
• Особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або ментальними можливо-
стями, або ті, хто не має достатнього досвіду та знань, можуть використову-
вати цей апарат тільки під наглядом або після належного інструктування 
щодо безпечного використання апарата та усвідомлення ризиків, пов'язаних 
з його використанням.
• У разі продажу апарата або його передачі для користування третім 
особам, необхідно, щоб вони були ознайомлені з правилами безпечної 
експлуатації та розуміли, які небезпеки можуть виникати при його викори-
станні. Такі відомості можна отримати, прочитавши Посібник з експлуатації 
та, зокрема, розділ про запобіжні заходи, що міститься у Посібнику.
• УВАГА: з метою безпеки апарат слід підключати тільки до системи, осна-
щеної робочим заземленням.
• Апарат слід встановлювати тільки на рівні та стійкі поверхні, не доступні 
для дітей.
• Забороняється встановлювати апарат на або поруч з гарячими поверхня-
ми, газовими або електричними плитами або поблизу них, а також на 
поверхні, які чутливі до тепла або до вологості.
• Не ставте приладдя або інші предмети безпосередньо на нагрівальну 
поверхню.
• Будьте обережні з частинами, позначеними символом, які під час викори-
стання можуть сильно нагріватися.
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• В процесі функціонування апарат сильно нагрівається у зв'язку з тим, що 
виробляє гарячий пар, тому слід завжди дотримуватися максимальної 
обережності й не знімати кришку пристрою та/або наближати руки або 
обличчя до отвору виходу пари, розташованого на кришці, оскільки існує 
небезпека опіків.
• При завершенні циклу роботи вода, що міститься в апараті, й верхня 
поверхня можуть сильно нагріватися. Будьте обережні з метою попереджен-
ня можливих опіків.
• УВАГА, після завершення циклу слід почекати, щонайменше, кілька 
хвилин до зняття кришки. Завжди виконуйте цю операцію з обережністю з 
метою зниження ризику несподіваного виходу гарячої пари або потрапляння 
на шкіру дуже гарячої води, яка може викликати опіки.
• В жодному разі не закривайте отвір для виходу пари у верхній частині 
кришки.
• В жодному разі не занурюйте в воду або в інші рідини апарат, штепсельну 
вилку або шнур живлення.
• Не тягніть за шнур живлення або за сам апарат, щоб витягти вилку з 
електричної розетки.
• Перед переміщенням, очищенням і проведенням будь-яких інших дій з 
апаратом, або якщо він залишається без нагляду, переконайтеся в тому, що 
вилка шнура живлення вийнята з розетки, а сам апарат повністю охолов.
• Чищення та догляд за апаратом не повинні здійснюватися дітьми та (або) 
особами зі зниженими розумовими здібностями або особами, які не мають 
достатніх знань та досвіду.
• Ці інструкції зазначені на сайті www.chicco.com.ua.
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         УВАГА!

• Апарат, його приладдя та частини упаковки (пластикові пакети, картонні 
коробки тощо) є джерелом потенційної небезпеки для дітей. Зберігайте їх 
подалівід дітей.
• Перед початком використання апарата переконайтеся в цілісності всіх його 
компонентів. В іншому випадку, не користуйтеся виробом і зверніться до 
кваліфікованого персоналу або у пункт продажу.
• Після закінчення циклу дезінфекції всі предмети, які знаходяться всередині 
апарата, залишаються гарячими, будьте вкрай обережні. Слід охолодити їх 
перед використанням.
• УВАГА! Якщо з будь-якої причини під час роботи апарата відбувається збій 
в подачі електроенергії, цикл дезінфекції може не завершитися. В такому 
випадку предмети можуть виявитися непродезінфікованими.
• Для від'єднання апарата від електромережі завжди вимикайте апарат, 
перевівши головний вимикач ON/OFF (g) на 0 (OFF). Обов'язково витягніть 
вилку з електричної розетки, якщо стерилізатор не використовується.
• Не намагайтеся відкрити або відремонтувати апарат. Розкриття апарата 
здійснюється тільки за допомогою спеціальних інструментів. Пошкоджений 
шнур живлення слід замінити на інший, ідентичний тому, що поставляється 
разом із апаратом. Всі операції по заміні шнура живлення відносяться до 
компетенції кваліфікованого технічного персоналу сервісного центру.
• Не стерилізуйте в апараті предмети, не призначені для дезінфекції гаря-
чим способом. Переконайтеся, що вольтаж стерилізатора (див. табличку під 
апаратом) відповідає напрузі у Вашій електричній мережі.
• Вставте вилку апарата в легко доступну електричну розетку.
• Забороняється вмикати апарат, якщо відсутній спеціальний кошик для 
приладдя.
• Забороняється використовувати апарат, якщо в нагрівальному бачку 
відсутня вода.
• При виконанні дезінфекції не заповнюйте бачок ніякими іншими рідинами, 
крім питної води.
• “АртсанаС.п.А.” не несе відповідальності за шкоду майну або людям у разі 
використання в пристрої виробів/компонентів, не призначених для викори-
стання в мікрохвильовій печі або для гарячої стерилізації, або при приєд-
нанні апарата до електричної мережі в порушення чинних норм та/або 
вказівок на табличці даних, передбаченій на апараті, або в цьому посібнику.
• У разі сумнівів у змісті цієї брошури, зв'яжіться з продавцем або безпосе-
редньо з компанією “АртсанаС.п.А.”
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

           = Апарат відповідає основним вимогам
                Європейських Директив CE

 = УВАГА!

 = Інструкція з використання

 = Зверніться до довідника з інструкціями з використання

 = Використовувати тільки всередині приміщень

 = УВАГА! Дуже гаряча пара

 = УВАГА! Гаряча поверхня

 = Не викидати цей виріб разом зі звичайними побутовими
     відходами, натомість користуватися контейнерами для
    диференційованого збору відходів відповідно
    до чинних законодавств.

 = Прилад сертифікований і схвалений IMQ
    (Італійський інститут знака якості)
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Шановний покупець, дякуємо Вам і вітаємо!
Стерилізатор пляшечок з дитячим харчуванням 2 в 1 передбачений для 
дезінфекції предметів і займає небагато місця на кухні, завдяки 2 конфігура-
ціям: FULL SIZE, COMPACT.
Дезінфікує чистою натуральною парою, без використання хімічних речовин,
швидко і надійно, при максимальній зручності під час використання.
2 конфігурації сумісні з усіма пляшечками та зціджувачами молока (частини, 
призначені для гарячої стерилізації) виробництва Chicco та з більшою части-
ною пляшечок та зціджувачів молока інших наявних у продажу марок. 
Простий у застосуванні, може вміщати максимально 6 пляшечок Chicco 
об’ємом 330 мл з відповідними аксесуарами (кільця, соски й стаканчики) в 
конфігурації FULL SIZE та максимально 2 пляшечки Chicco об’ємом 330 мл з 
відповідними аксесуарами для версії COMPACT.
Кількість пляшечок інших марок, вироблених не Chicco, яку можна розмістити 
в апараті, може бути менше зазначеної в цьому посібнику.
Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію та запобіжні заходи і 
збережіть її для подальших консультацій.

Опис (мал. 1)
a)    кришка
b)    кошик
c)    центральний корпус
d)    основа апарата
e)    нагрівальна поверхня/бачок 
f)     шнур живлення з вилкою
g)    кнопка запуску циклу*
g1)   сигнальний індикатор функціонування пристрою
h)    головний вимикач ON/OFF
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         УВАГА!:  кнопка запуску циклу не виконує функцій вимкнення. 
Вимикайте стерилізатор та/або переривайте цикл стерилізації за допомогою 
головного вимикача ON/OFF (h).

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 
СКЛАДАННЯ КОНФІГУРАЦІЙ СТЕРИЛІЗАТОРА
Передбачені двірізні конфігурації використання стерилізатора: 
FULL SIZE та COMPACT.

1. FULL SIZE (рис. 2)
Для дезінфекції розмістіть максимально 6 пляшечок Chicco об'ємом 330 мл 
з відповідними аксесуарами. Складання проводиться шляхом розміщення в 
послідовності на основу апарата (d): центрального корпусу (c), кошика (b) і 
кришки (a).
2. COMPACT (рис. 3)
Для дезінфекції розмістіть максимально 2 пляшечки Chicco об'ємом 330 мл 
з відповідними аксесуарами. Складання проводиться шляхом розміщення в 
послідовності на основу апарата (d): кошика (b) і кришки (a).

ПІДГОТОВКА ТА ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТА
Перед розміщенням всередині стерилізатора предмети, що підлягають 
дезінфекції, слід завжди ретельно мити й ополіскувати.

Дезінфекція СОСОК:
• Рекомендується монтувати соски на кільця перед їх розміщенням у кошику 
(b) з метою зниження ризику забруднення після дезінфекції.
• Розміщувати стаканчики над сосками, змонтованими на кільцях, у злегка 
нахиленому положенні, таким чином, щоб пара могла потрапити всередину 
стаканчика

Дезінфекція ПЛЯШЕЧОК:
• У конфігурації FULL SIZE: розмістіть максимально 6 пляшечок Chicco 
об’ємом 330 мл в середині центрального корпусу (c) у вертикальному 
положенні з шийкою, оберненою донизу, й відповідні аксесуари, розташо-
вані в кошику (b).
• У конфігурації COMPACT: розмістіть максимально 2 пляшечки Chicco 
об’ємом 330 мл в горизонтальному положенні, дотримуючись обережності, 
щоб не закривати аксесуарами отвір пляшечки, щоб сприяти проходженню 
пари.
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       УВАГА!: перевірте, що аксесуари в кошику (b) не заважають 
відповідному закриттю кришки (a). 
Для першого використання рекомендується здійснювати цикл стерилізації, 
без розміщення будь-яких предметів всередині апарата.
Під час перших циклів роботи з апарата може доноситися легкий запах, 
який не вказує на неполадки, а є нормальним явищем.

       УВАГА!: при першому використанні, коли увімкнений головний 
вимикач ON/OFF (h), апарат може почати негайно нагріватися, без 
натискання на кнопку запуску циклу (g) з переднього боку. Це вважається 
нормальним явищем.
1. Кладіть апарат в недоступних для дітей місцях, тільки на рівних і стійких 
поверхнях, стійких до тепла та/або вологи, поруч з електричною розеткою.
2. Зніміть кришку (a), кошик (b) і центральний корпус (c) (рис. 4).
3. Залийте воду в нагрівальну поверхню/бачок (e) до відповідної насічки 
рівня (рис. 5)
• Використання конфігурації FULL SIZE: 120 мл
• Використання конфігурації COMPACT: 80 мл 

ПРИМІТКА: Використання дистильованої води значно знижує утворення 
накипу на нагрівальній поверхні.

1. Виконайте складання стерилізатора в бажаній конфігурації (для 
відповідного складання див.розділ "Складання конфігурацій стерилізатора").
2. Розташуйте предмети, що підлягають стерилізації, всередині (див.перший 
параграф цього розділу).
3. Вставте вилку шнура живлення (f) в електричну розетку.
4. Встановіть головний вимикач ON / OFF (h) в положення I (ON), потім 
натисніть кнопку пуску циклу (g) для включення апарата. Індикатор (g1) 
загоряється та вказує на початок нагрівання апарата.

ПРИМІТКА: стерилізує всього лише за 5 хвилин, без урахування часу 
нагрівання.

5. Після закінчення циклу дезінфекції апарат вимкнеться автоматично. 
Вимкніть апарат, перевівши головний вимикач ON/OFF (h) в положення 0 
(OFF) і вийнявши вилку шнура живлення (f ) з розетки струму.
6. Зачекайте кілька хвилин до вилучення дезінфікованих предметів, завжди 
дотримуючись обережності щодо виходу гарячої пари та крапель гарячої 
води, які можуть викликати опіки.
7. Добре вимийте руки перед тим, як торкатися продезінфікованих 
предметів.
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8. Перед виконанням нового циклу дезінфекції завжди чекайте до повного 
охолодження апарата.
В обох конфігурація FULL SIZE і COMPACT час циклу дезінфекції може бути 
різним, в залежності від кількості, розміру ітипу пляшечок, аксесуарів і 
кількості води, залитої в нагрівальну поверхню/бачок (e).

ПРИМІТКА: дезінфекція всередині стерилізатора підтримується 
приблизно 24 години, якщо кришка (a) не знімається. Якщо зняти кришку (a) 
під час роботи апарата або відразу після її закінчення, зберігання пляшечок 
та аксесуарів в продезінфікованому вигляді не гарантується.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ
1. Охолодіть апарат перед виконанням будь-яких операцій.
2. Злийте решту води (рис. 6), дотримуючись обережності в конфігураціях 
FULL SIZE і COMPACT, щоб не намочити вилку та/або шнур живлення (f).
3. Протріть м'якою ганчіркою нагрівальну поверхню/бачок(e), центральний 
корпус (c), кошик (b) і кришку (a).

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ
При використанні стерилізатора нормальним явищем є утворення накипу на 
нагрівальній поверхні/бачка (e) або на знімній основі, в залежності від 
жорсткості використаної води. Надмірні відкладення можуть негативно 
позначитися на експлуатаційних характеристиках апарата і з часом 
привести до його пошкодження.
Тому рекомендується видаляти накип щонайменше один раз на тиждень 
або кожен раз при виявленні відкладень накипу на нагрівальній 
поверхні/бачку (e).
1. Залийте в нагрівальну поверхню/бачок (e) 200 мл розчину білого оцту та 
води в рівному співвідношенні.
2. Щоб розчин подіяв, залиште йогодо зникнення накипу (приблизно на ніч). 
Забороняється вмикати стерилізатор, якщо в бачок залитий водний оцтовий 
розчин.
3. Злийте воду з нагрівальної поверхні/бачка (e).
4. Видаліть можливі залишки м'якою ганчіркою й вимийте кілька разів, 
заливаючи всередину нагрівальної поверхні/бачка (e) 200 мл питної води, 
після чого злийте. Потім ретельно протріть сухою м'якою ганчіркою перед 
повторним використанням пристрою.

       УВАГА!: ніколи не розміщуйте апарат в конфігураціях FULL SIZE і 
COMPACT під проточною водою.
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ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:
у разі, якщо описані вище рішення не усувають виниклу проблему роботи, 
зверніться до сервісного центру.

Стерилізатор не завершує 
цикл/наявність шуму.

Стерилізатор не вмикається.

На пляшечці є плями в кінці 
циклу стерилізації

Велика тривалість циклу в 
порівнянні зі вказівками на 
упаковці або в керівництві.

Надмірні відкладення накипу
на нагрівальній

поверхні/бачку (e).

Відсутня напруга
в мережі.

Вилка не вставлена належним 
чином.

Головний вимикач ON/OFF (h) 
знаходиться в положенні 0 (OFF).

Занадто багато води в 
нагрівальній поверхні/бачку (e).

Очистіть нагрівальну 
поверхню/бачок (e), видаляючи 
накип за допомогою білого оцту 
(див.розділ "Видалення накипу").

Перевірте наявність 
напруги в розетці струму.

Перевірте відповідне 
встановлення і стан вилки.

Переведіть головний 
вимикач ON/OFF (h) в 

положення I (ON).

Очистіть нагрівальну 
поверхню/бачок (e), видаляючи 

накип за допомогою оцту 
(див.розділ "Видалення накипу").

Очистіть нагрівальну 
поверхню/бачок (e), видаляючи 

накип за допомогою оцту 
(див.розділ "Видалення накипу").

Влийте відповідну кількість 
води всередину нагрівальної 
поверхні/бачка (e) та знову 

запустіть цикл дезінфекції (див. 
розділ “Підготовка й викори-

стання апарата”)

Надмірні відкладення накипу 
на нагрівальній

поверхні/бачку (e).

Надмірні відкладення накипу 
на нагрівальній

поверхні/бачку (e).

Проблема                Можлива причина    Рішення

- 10 -



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул 00007392000000
Модель: 06781
Живлення: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Потужність: 450 Вт 
Вироблено у Китаї

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС:
Цим ArtsanaS.p.a заявляє про те, що цей стерилізатор для парової 
дезінфекції марки Chicco мод.06782 відповідає основним вимогам та іншим 
відповідним розпорядженням, встановленим директивами 2004/108/CE 
(електромагнітна сумісність), 2006/95/CE (електрична безпека) і 2011/65/EE 
(правила обмеження вмісту шкідливих речовин). Копію декларації ЄС 
можна запросити у “АртсанаС.п.А.” за адресою: вул. Сальдаріні Кателлі 1, 
22070 Грандате (Комо), Італія.

Цей виріб відповідає директиві 2012/19/ЕU. 
Наведений на виробі символ перекресленого сміттєвого баку  
позначає, що наприкінці терміну служби цей виріб має утилізуватися 

окремо від побутових відходів, тому його необхідно здати у пункт 
роздільного збору відходів для переробки електричної і електронної 
апаратури, або здати продавцю в момент придбання нової еквівалентної 
апаратури. Користувач несе відповідальність за здавання виробу наприкінці 
його терміну служби у спеціальні пункти зі збирання відходів. Роздільне 
збирання з метою подальшого повторного вживання, переробки й утилізації 
виробу, який відслужив свій термін, способом дружнім до довкілля, 
попереджає негативний вплив на оточуюче середовище і на здоров’я 
людини, а також сприяє повторному використанню матеріалів, з яких 
складається виріб. За більш докладною інформацією про наявні системи 
збору звертайтеся до місцевої служби роздільного збору відходів або у 
магазин, де було придбано виріб.

Для гарантії щодо дефектів виробу, дивіться специфікації національних 
нормативів, що застосовуються в країні придбання, де вони передбачені. 
Гарантія не поширюється на зношувані компоненти.
“АртсанаС.п.А.” зберігає за собою право в будь-який момент і без 
попередження змінити текст цієї Інструкції з експлуатації.
Категорично заборонено відтворення, поширення, передруковування, а 
також переклад, в тому числі частковий, на іншу мову цієї Інструкції, без 
попереднього письмового дозволу з боку “АртсанаС.п.А.”.
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RU  Инструкция по эксплуатации
   

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!

-
-

-

-
-

-
-

-

-

эксплуатации и понимали, какие опасности могут возникать при его ис-

-
щийся в руководстве.

-

-
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-
-

-
-

электрической розетки.
-

ствий с аппаратом, или если он остается без присмотра, убедитесь в 
-

-

ВНИМАНИЕ
-

-

-

-

-  Запрещается использовать аппарат, если в нагревательном бачке отсутствует вода. 

руководстве .
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

-
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SterilNatural 2 в 1

Паровой электриче-
ский модульный сте-
рилизатор 

-

-

-

-
-

-

-
-

занного в настоящем руководстве.

ОПИСАНИЕ 

-

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СБОРКА КОНФИГУРАЦИЙ СТЕРИЛИЗАТОРА 

-

-

-

-

ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА
-

ополаскиваться.

-
-

нения после дезинфекции.
-
-

-
-

-

Для первого использования рекомендуется осу-
ществляться цикл стерилизации, не размещая какие-либо 

-

-
-
-

-

-

-
Сборка кон-

фигураций стерилизатора
-

I
-

времени нагрева. 

-

-
-

-
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-
-

продезинфицированном виде не гарантируется.

УХОД И ОЧИСТКА
-

ций.
-
-

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

-

-

-

-

-

-

использованием устройства. 
-

ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблема Возможная причина Решение

- -
белого уксуса (см.раздел “Удаление 
накипи

-
зетке тока.

образом. и состояние вилки.

-
0 I 

цикла стерилизации
-

белого уксуса (см.раздел “Удаление 
накипи

-

руководстве.

-

уксуса (см.раздел “Удаление накипи

-

дезинфекции (см.раздел “подготовка и 
использование аппарата”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 Данное изделие соответствует директиве 2012/19/ЕU.

-

-
-

-
-

-

-
-
-

эксплуатации.
-
-
-

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС:
-

лизатор 

-
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 Instructions
   

SAFETY WARNINGS
WARNING!

-

-

-
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-

-
ing burns.

-

WARNING

-

-
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SYMBOLS KEY

= user instructions
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SterilNatural 2in1

Modular electric steam 
steriliser 

-

-

-

DESCRIPTION 

INSTRUCTIONS FOR USE 
SETTING UP THE CONFIGURATIONS OF THE STERILISER 

-

HOW TO PREPARE AND USE THE APPLIANCE
-

-

-

-

-
cessories inside.

normal. 

Setting up the con-
figurations of the steriliser

l

and causing burns. 
-

-

CLEANING AND MAINTENANCE
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REMOVING LIMESCALE

-
-

PROBLEMS AND SOLUTIONS

Problem Possible Cause Solution

Removing 
limescale

0 I 

Removing 
limescale

Removing limescale

section “how to prepare and use the ap-
pliance”

TECHNICAL FEATURES
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This product complies with the Directive 2012/19/EU.
-

-

-

-

-
-

-

DECLARATION OF EC COMPLIANCE:

-
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FULL SIZE

2

COMPACT

3

4 5

6



Постачальник в Україні: ТОВ "Мілленіум Трейд”, 03150, м. Київ,
вул. Фізкультури 28. Тел. 323-09-01

“АртсанаС.п.А.” - вул. Сальдаріні Кателлі 1, 22070 Грандате (Комо), Італія 

Вироблено у Китаї




