
Manual utilizare 

Pentru a preveni riscul de accidente sau defectare a acestui produs este esential sa cititi aceste 

instructiuni inainte de instalare si utilizarea pentru prima oara. 

Folositi doar alimentator si accesorii originale Spectra. 

In scopul imbunatatirii calitatii culoarea si designul se pot schimba. 

Instructiuni pentru Sterilizator de biberoane cu UV Spectra 

1. Instructiuni pentru siguranta inainte de utilizare 

1) Acest  ghid cuprinde instructiuni de utilizare, specificatii si instructiuni de siguranta. Cititi 

toate instructiunile inainte de utilizare. 

2) Instalarea raftului/ cosului din interior poate determina aparitia zgarieturilor. In aceasta 

situatie inlocuirea sau returnarea produsului nu este acceptata. 

3) Nu sterilizati obiecte care nu trebuie expuse la raze UV (ex: produse ce contin latex). 

4) Pentru a pastra un mediu steril, interiorul sterilizatorului trebuie mentinut uscat. 

5) Alimentatorul trebuie sa fie original Spectra. 

6) Lampa UV trebuie schimbata periodic. (Acest lucru depinde de frecventa de utillizare a 

sterilizatorului, dar este recomandata inlocuirea la interval de 6 luni ). 

7) Filtrul de aer trebuie curatat periodic sub jet de apa pentru a indeparta orice urma de praf. 

8) Acest aparat nu trebuie utilizat de catre persoane, inclusiv copii, care au capacitati fizice, 

mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienta sau cunostinte, cu exceptia 

cazului in care sunt supravegheati sau instruiti cu privire la utilizarea aparatului de catre o 

persoana responsabila pentru siguranta lor.  

9) Acest aparat trebuie instalat intr-un loc unde nu au acces copiii pentru a va asigura ca 

acestia nu se joaca cu el. 

10) Daca cablul de alimentare este defect trebuie inlocuit de producator sau un service 

autorizat pentru a evita orice risc. 

2. Reguli de siguranta importante 

Cititi toate instructiunile de mai jos inainte de utilizarea acestui aparat.  

Masuri de protectie 

1) Evitati amplasarea aparatului in zone cu umezeala crescuta sau unde poate fi stropit cu 

apa. 

2) Nu folositi produsul in locuri cu cablu de alimentare sau priza defecta. 

3) Nu manevrati alimentatorul cu mainile ude. 

4) Nu scoateti alimentatorul din priza tragand de cablu. 

5) Nu conectati mai multe alimentatoare la aceeasi priza. 

6) Instalati aparatul intr-un loc unde copiii nu au acces. 

7) Nu dezasamblati sau modificati produsul. 

8) Daca alimentatorul prezinta apa sau praf, curatati-l bine cu o carpa uscata inainte de 

utilizare. 

9) Daca exista  scurgeri de gaz , nu folositi aparatul si aerisiti bine incaperea deschizand usile 

si ferestrele. 

10) Nu introduceti  vietati in aparat. 

11) Daca constatati ca exista un sunet/ miros/ fum ciudat, inchideti usa aparatului, scoateti 

alimentatorul din priza contactati Centrul de Relatii cu Clientii. 



12) In cazul defectarii fie interne sau externe  a produsului nu il mai folositi si contactati 

Centrul de Relatii cu Clientii. 

 

Avertismente de siguranta 

 

1. Nu priviti niciodata direct in lampa UV atunci cand este aprinsa si evitati contactul 

direct cu pielea. 

2. Aparatul trebuie amplasat pe o suprafata plana. 

3. Asigurati-va ca articolele plasate in interiorul sterilizatorului nu ating usa unitatii. 

4. Nu blocati intrarea/iesirea sistemului de ventilatie a aparatului. 

5. Nu plasati articole din vinil in sterilizator. 

6. Nu scoateti aparatul din priza in timpul procesului de sterilizare. 

7. Nu puneti articole pe sterilizator. 

8. Nu calcati pe aparat sau trageti de usa unitatii.  

3. Componente 

 

 

   UNITATE  PRINCIPALA                                       RAFT METALIC                                               COS METALIC                                                      CABLU 

PENTRU ALIMENTARE 

 

 

4. Specificatii 

Model:  Sterilizator cu UV Spectra (sterilizator cu scopuri multiple) 

Dimensiuni exterioare: 29 (latime) X 39.5(lungime) X 37.9(inaltime) cm 

Input: AC 220 -240, 50 Hz/60 Hz 

Consum energetic: 180 W 

Tip uscare: incalzire PTC 

Tip sterilizare: lampa UV 

Greutate: 5.5 kg 

 

 

 

 

 



 

5. Denumirea componentelor  

 

Pe latura din spate 

Conector pentru cablul de alimentare 

Filtru de aer 

Pe latura din fata 

Fereastra pentru vizualizarea statusului 

Panou de control cu touchscreen/Indicator cu LED 

Display 

In interior  

Iesire sistem ventilatie 

Lampa UV/ LED/ Senzor de temperatura 

Raft metallic 

Cos metallic 

Intrare sistem ventilatie 

6. Instructiuni pentru Instalarea unitatii si  inlocuirea lampii UV 

Aveti grija atunci cand montati raftul metallic /cosul metallic pentru ca puteti zgaria suprafata din 

interior a unitatii centrale. In aceasta situatie inlocuirea 

sau returnarea produsului nu este acceptata. 

Montarea raftului metallic 

Montati raftul metallic in unitatea principala inclinandu-

l usor  asa cum vedeti in imaginea de mai jos si fixandu-

l pe suporti. 

 



 

Montarea cosului metalic 

   Montati cosul metallic pozitionandu-l vertical la baza unitatii principale asa cum vedeti in 

imagine. 

 

 

Inlocuirea lampii UV 

 

Lampa UV trebuie inlocuita periodic.  Acest lucru depinde de frecventa de utillizare a sterilizatorului 

si de mediu. 

Cand capetele lampii se inchid la culoare  acesta repezinta  un indicator ca s-a uzat si trebuie inlocuita 

cu una noua. 

Pentru o sterilizare optima este recomandata inlocuirea lampii la 6 luni. 

Pentru a scoate lampa UV, tineti de capetele acesteia  (figura A) si rotiti tubul la 90 ◦ in orice directie 

pana auziti un sunet “click”. Pinii de la capetele tubului trebuie sa fie aliniati cu rosturile fasungului , 

permitand scoaterea lampii. (figura B)  

Pentru a monta o lampa noua, procedati in sensul invers al procesului de scoatere a lampii, punand 

lampa in fasung si rotind la 90 ◦ pana cand auziti un sunet “click”. 

Atunci cand schimbati lampa  aparatul trebuie sa fie scos din priza. 

(Schimbarea lampii UV este similara cu inlocuirea unui neon in casa) 

Curatarea filtrului de aer 

Filtrul de aer trebuie curatat periodic.  Momentul in care trebuie curatat depinde de cat de mult este 

utilizat sterilizatorul si de mediu. 

Pentru o sterilizare optima este recomandata verificarea si  curatarea  filtrului lunar.  

Pentru a scoate cadrul filtrului tineti de partile sale superioare si trageti in sus. 



Curatati filtrul de aer tinand cadrul filtrului sub jet de apa si scuturati-l usor pentru a indeparta praful.  

Pentru a pune la loc filtrul fixati  prima data partea de jos a acestuia si apoi inchideti pana cand auziti 

un sunet “click”. 

Curatarea cu putere folosind o perie sau alte echipamente de curatarea poate distruge filtrul de 

aer. 

7. Instructiuni de folosire 

Exista  4 butoane pe panoul de control. Alegeti un ciclu de functionare atingand butonul 

corespunzator. 

Cand introduceti in sterilizator obiecte precum biberoane asigurati-va ca excesul de apa este 

indepartat. 

Functii: 

Uscare 

Sterilizare 

Ventilarea aerului 

 

AUTO  

Ciclul 1 auto (durata totala de functionare 20 minute/apasati 1 data) 

Uscare 10 minute, sterilizare 5 minute, ventilarea aerului 20 minute 

 

Ciclul 2 auto (durata totala de functionare  30 minute/ apasati de 2 ori) 

Uscare 20 minute, sterilizare 5 minute, ventilarea aerului 30 minute 

 

Ciclul 3 auto (durata totala de functionare 30 minute / apasati de 3 ori 

Uscare 30 minute, sterilizare 5 minute, ventilarea aerului 40 minute 

*Daca apasati de 4 ori sterilizatorul se va opri. 

Ciclul de Uscare 1 (durata totala de functionare 10 minute /apasati 1 data 

Uscare 10 minute , ventilarea aerului 10 minute 



 

Ciclul de Uscare 2 (durata totala de functionare 20 minute / apasati de 2 ori 

Uscare 20 minute, ventilarea aerului 20 minute 

Ciclul de Uscare 3 (durata totala de functionare 30 minute / apasati de 3 ori 

Uscare 20 minute, ventilarea aerului 20 minute 

*Daca apasati de 4 ori sterilizatorul se va opri. 

Ciclul UV 1  (durata totala de functionare 10 minute)/Apasati  1 data 

Sterilizare cu UV 5 minute, ventilarea aerului 10 minute 

 

Ciclul UV 2  (durata totala de functionare 15 minute)/Apasati  de 2 de ori 

Sterilizare cu UV 10 minute, ventilarea aerului 15 minute 

 

*Daca apasati de 3 ori sterilizatorul se va opri. 

 

 

 

STOCARE 

Ciclul STOCARE  (durata totala de functionare 10 ore) /Apasati  1 data 

Sterilizare 1 minut si ventilarea aerului 1minut la fiecare 2 ore 

*Daca apasati de 2 ori sterilizatorul se va opri. 

 

Sunet oprit /Sunet pornit  Atingeti si tineti apasat timp de 2 secunde 



Daca apasati si tineti apasat pe butonul STORAGE  pentru 2 secunde veti activa modul SUNET 

OPRIT 

Semnul  Sunetul oprit va fi afisat pe ecran urmat de un sunet “beep” si va dezactiva toate sunetele. 

Daca apasati si tineti apasat pe butonul STORAGE  pentru 2 secunde veti dezactiva modul  SUNET 

OPRIT. 

Semnul Sunet pornit va fi afisat pe ecran urmat de un sunet “beep“ si va activa toate sunetele. 

8.  Instructiuni de utilzare 

1. Deschideti unitatea principala si curatati interiorul cu o carpa moale. 

(Nu curatati interiorul folosind apa. Acest lucru va cauza deteriorarea produsului. 

2. Curatati si uscati  raftul/ cosul metallic si apoi instalati-le in unitatea principala.  

(Aveti grija atunci cand montati raftul metallic /cosul metallic pentru ca puteti zgaria suprafata din 

interior a unitatii centrale. In aceasta situatie inlocuirea sau returnarea produsului nu este acceptata.) 

3. La prima utilizare a aparatului  este  normal sa simtiti un miros specific. 

4. Bagati cablul de alimentare in priza. 

5. Deschideti unitatea principala si puneti pe raftul metalic si in cos obiectele ce trebuie sterilizate. 

6. Inainte de a introduce obiectele (in mod special biberoane) la sterilizat, apa in exces trebuie 

indepartata.  Nu inghesuiti obiectele in sterilizator pentru ca in acest fel limitati expunerea la razele 

UV si sterilizarea nu se va realiza in mod corespunzator. Obiectele cu orificii trebuie puse cu 

deschizatura in sus. Dupa ce toate obiectele au fost introduse in sterilizator inchideti usa si alegeti 

programul dorit folosind butoanele de pe panoul de control . 

7. Sterilizatorul nu va functiona daca usa nu este inchisa, asadar verificati usa daca aparatul nu 

porneste. 

8. Utilizarea aparatului poate cauza decolorarea interiorului sterilizatorului si a unor obiecte ca de 

exemplu: biberoane sau tetine. (Acest lucru nu afecteaza performanta produselor.) 

9. Cand sterilizatorul este in functiune deschiderea usii pentru introduce sau scoate obiecte va 

intrerupe ciclul, iar acesta se va relua cand veti inchide usa.  

10. Cand introduceti obiectele in sterilizator acestea trebuie sa aiba spatiu intre ele pentru un proces de 

sterilizare eficient. 

11. In mod normal sterilizatorul va scoate un sunet beep cand va incepe si ca va termina un ciclu de 

functionare. 

Utilizarea aparatului poate determina aparitia petelor de apa ce pot genera un miros neplacut.  

Suprafata interioara a aparatului trebuie curatata periodic cu o carpa moale. 

Nu folositi niciodata bureti abrazivi sau compusi chimici cu clor pentru a curata aparatul pentru ca 

acest lucru va determina coroziunea inoxului. 

9. Detectarea defectiunilor tehnice 

Verificati urmatoarele daca aparatul nu functioneaza: 

1) Verificati daca cablul de alimentare este bagat bine in priza. 



2) Verificati daca usa este inchisa bine. 

3) Daca aparatul nu scoate nici un sunet, verificati daca nu se afla in modul  SUNET OPRIT. 

4) Verificati daca lampa UV a fost instalata corespunzator in fasunguri.  

5) Daca aparatul a fost achizitionat de mai bine de 6 luni, inlocuiti lampa UV. 

6) Daca problema persista si dupa parcurgerea acestor pasi , contactati Centrul de Relatii cu Clientii 

(+82 31 739 5270) / Spectra  0371 525 590. 


