
Zorgt voor lucht in uw leven

Gebruiksinstructie
Cangaroo® Sterilizer Electric Steam 3 in 1
Voor een goede werking van uw Sterilisator is het belangrijk dat u deze op de juiste manier 
gebruikt. Houdt u daarom aan de volgende instructies.

•	 Meet met de maatbeker(7) 90 ML (gekookt, afgekoeld) 
water en giet het in het reservoir aan de onderkant van 
de sterilisator.

•	 Plaats de hoofdbehuizing van de sterilisator(3), mand(2) 
en deksel(1) er bovenop.

•	 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact (geen ver-
lengsnoer) en zet de aan/uit-schakelaar(6) aan.

•	 Druk nu de startknop(4) in om het sterilisatieproces te 
activeren.

•	 Zodra het water 100 graden heeft bereikt, wordt het 
omgezet in stoom. Wanneer het water volledig is ver-
dampt, schakelt de sterilisator automatisch uit.

•	 Laat de sterilisator ong. 3 min. afkoelen. Zet aan/
uit-schakelaar(6) uit, en haal de stekker uit het stopcon-
tact.

•	 Verwijder de deksel(1), de mand(2) en de hoofdbehuizing 
van de sterilisator(3) en giet het water af dat niet is 
verdampt. 

•	 Maak de onderdelen droog en de sterilisator is klaar voor 
gebruik.

Voordat u de eerste keer de sterilisator gaat gebruiken
(zonder de onderdelen van de vernevelaar er in)
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Regulier gebruik sterilisator:

1. Deksel
2. Mand
3. Hoofdbehuizing van de sterilisator
4. Startknop
5. Basis
6. Aan/Uit knop
7. Maatbeker
8. Tang voor flessen

•	 Meet met de maatbeker(7) 90 ML (gekookt, afgekoeld) 
water en giet het in het reservoir aan de onderkant van 
de sterilisator.

•	 Plaats de hoofdbehuizing van de sterilisator(3), mand(2) 
en plaats deksel(1) er bovenop.

•	 Haal alle onderdelen van de vernevelaar uit elkaar en 
plaats deze in de sterilisator. Let op dat je de verneve-
laar onderdelen, met de openingen naar beneden, in de 
sterilisator plaatst. Dit om te voorkomen dat hier water 
in komt te staan (bij gebruik Ineb, onderdelen altijd in 
wasmandje plaatsen die bij de Ineb geleverd is).

•	 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact (geen ver-
lengsnoer) en zet de aan/uit-schakelaar(6) aan.

•	 Druk nu de startknop(4) in om het sterilisatieproces te 
activeren.

•	 Zodra het water 100 graden heeft bereikt, wordt het 
omgezet in stoom. Wanneer het water volledig is ver-
dampt, schakelt de sterilisator automatisch uit.

•	 Laat de sterilisator ong. 3 min. afkoelen. Zet de aan/
uit-schakelaar(6) uit, en haal de stekker uit het stopcon-
tact.

•	 Verwijder de deksel(1).
•	 Was eerst je handen of gebruik de tang(8) en haal nu de 

gesteriliseerde onderdelen uit de sterilisator. 
•	 Schud alle onderdelen goed af, leg ze op een pluisvrije 

theedoek, en laat de onderdelen drogen aan de lucht. 
•	 Verwijder de mand(2) en de hoofdbehuizing van de ste-

rilisator(3) en giet het water af dat niet is verdampt. 
•	 Maak de onderdelen droog en de sterilisator is weer 

klaar voor gebruik.      

Alle onderdelen van het apparaat

•	 Eerst vernevelaar reinigen, voordat je de sterilisator 
gebruikt.

•	 Eerst water erin, dan pas inschakelen.
•	 Tijdens de sterilisatie open je de deksel nooit! Als het 

proces wordt verstoord, dan worden de onderdelen niet 
steriel!

•	 Was eerst je handen (of gebruik de tang) voordat je de 
gesteriliseerde onderdelen uit de sterilisator haalt.

Tips voor het gebruik van de sterilisator



Zorgt voor lucht in uw leven

Schoonmaakinstructie
Cangaroo® Sterilizer Electric Steam 3 in 1
Voor een goede werking van uw Sterilisator is het belangrijk dat u het goed schoonhoudt. 
Houdt u daarom aan de volgende instructies.
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Schoonmaak sterilisator (na gebruik) 1x per week

•	 Verwijder de deksel(1), mand(2), hoofdbehuizing van de 
sterilisator(3) en giet het water af dat niet is verdampt. 

•	 Leg de onderdelen deksel(1), mand(2), hoofdbehuizing 
van de sterilisator(3), maatbeker(7) en tang(8) in heet 
water met 3 druppels afwasmiddel. 

•	 Maak de onderdelen schoon met een spons (geen 
schuurspons).

•	 Spoel alles goed af en schud overtollig water af.
•	 Maak de onderdelen droog en de sterilisator is weer 

klaar voor gebruik.

•	 Giet 100ml azijn en 200ml koud water in het reservoir. 
Laat dit zo staan tot de kalkaanslag oplost. Giet de azijn 
en het water uit de basis(5) en reinig het goed met een 
vochtige doek, zodat er geen vuil op de bodem achter-
blijft. Laat het nu goed drogen aan de lucht. 

Kalkaanslag in de sterilisator?

1. Deksel
2. Mand
3. Hoofdbehuizing van de sterilisator
4. Startknop
5. Basis
6. Aan/Uit knop
7. Maatbeker
8. Tang voor flessen

Alle onderdelen van het apparaat

•	 Eerst vernevelaar reinigen, voordat je de sterilisator 
gebruikt.

•	 Eerst water erin, dan pas inschakelen.
•	 Tijdens de sterilisatie open je de deksel nooit! Als het 

proces wordt verstoord, dan worden de onderdelen niet 
steriel!

•	 Was eerst je handen (of gebruik de tang) voordat je de 
gesteriliseerde onderdelen uit de sterilisator haalt.

Tips voor het gebruik van de sterilisator
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