
 



 



 

1. Veiligheidsinstructies voor gebruik 

1. Deze gids bevat apparaatspecificaties, voorzorgsmaatregelen en instructies. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik alle 

instructies leest. 

2. De installatie van de roestvrijstalen plank/mand kan leiden tot krassen op het interne oppervlak en leidt ertoe dat het wisselen of 
retourneren niet wordt geaccepteerd. 

3. Steriliseer geen artikelen die niet mogen worden blootgesteld aan UV-licht (bijv. producten die latex bevatten). 
4. Het binnengedeelte van het apparaat moet droog worden gehouden om de sterilisatiestatus te behouden. 

5. Het netsnoer moet een origineel Spectra-onderdeel zijn. 
6. De UV-lamp moet regelmatig worden vervangen. Dit kan variëren afhankelijk van de gebruiksperiode, maar elke 6 maanden 

vervangen wordt aanbevolen.  

7. Het luchtfilter moet regelmatig worden gereinigd onder stromend water om stof te verwijderen.  
8. Het is niet de bedoeling dat het apparaat wordt gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of 

mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht is of instructies zijn gegeven over het gebruik van het 
apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. 

9. Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een plek buiten het bereik van kinderen, om te garanderen dat ze niet met het 

apparaat spelen. 
10. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of een geautoriseerd technisch servicecentrum om 

risico’s te voorkomen. 
 

2. Belangrijke voorzorgsmaatregelen 

Lees alle onderstaande veiligheidsinstructies voor het gebruik van het product. 
 

Veiligheidswaarschuwingen: 

1. Vermijd plekken met een hoge luchtvochtigheid of die worden blootgesteld aan opspattend water. 
2. Gebruik het apparaat niet op plekken met een beschadigd netsnoer of stopcontact. 

3. Pak de stekker niet met natte handen vast. 
4. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. 

5. Steek niet meerdere stekkers in het stopcontact. 

6. Installeer op locaties buiten het bereik van kinderen. 
7. Demonteer of wijzig het product niet. 

8. Als de stekker onder stof zit of nat is, moet u deze voor gebruik goed reinigen met een droge doek. 
9. Als er een gaslek is, mag u het apparaat niet gebruiken en ventileert u de ruimte door het openen van ramen en deuren. 

10. Plaats geen dingen onder spanning in het apparaat. 
11. Als er een ongebruikelijk geluid, geur of rook moet u de deur van het apparaat sluiten, de stekker uit het stopcontact halen en contact 

opnemen met de klantenservice. 

12. In het geval van interne of externe schade aan het product mag u het apparaat niet gebruiken en moet u contact opnemen met de 
klantenservice. 
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Veiligheidswaarschuwingen 

 

1. Kijk nooit direct in de UV-lamp wanneer deze aan staat en voorkom direct contact met de huid. 
2. Het apparaat moet op een vlak oppervlak worden geïnstalleerd. 

3. Zorg ervoor dat de artikelen geplaatst in het product de deur van het apparaat niet raken. 
4. Blokkeer het instromen/uitstromen van de luchtventilatie van het apparaat niet. 

5. Plaats geen vinylartikelen in het apparaat. 
6. Haal het netsnoer niet uit het apparaat als dit aanstaat. 

7. Plaats geen artikelen bovenop het apparaat. 

8. Stap niet op het apparaat of trek de deur van het apparaat naar beneden. 
 

Spectra UV sterilisator 

 

roestvrijstalen plank (SUS 304) roestvrijstalen mand (SUS 304) netsnoer 

4. Specificaties 
 

Model: Spectra UV-sterilisator (sterilisator voor meervoudig gebruik) Externe afmetingen: 290 (B) X 395 (D) X 379 (H)  

Ingang: AC 220~240, 50 Hz/60 Hz Energieverbruik: 180 W 
Droogtype: PTC-verwarming Sterilisatietype: Uv-lamp Gewicht: 5,5 kg 

 

3. Componenten 
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Installatie roestvrijstalen plank 

Installeer de roestvrijstalen plank in het hoofdapparaat 

door de plank licht te kantelen zoals weergegeven in het 

schema en plaats deze op de plankhouders. 

Installatie roestvrijstalen mand 

Installeer de roestvrijstalen mand in het hoofdapparaat 

door deze recht op de onderkant van het apparaat te 

plaatsen zoals weergegeven in het schema. 

6.        Instructies voor apparaatmontage en vervangen UV-lamp  

Wees voorzichtig bij het monteren van de roestvrijstalen plank/mand omdat deze krassen kan veroorzaken op het interne oppervlak van het 

hoofdapparaat. Ruilen of retourneren van het apparaat wordt niet geaccepteerd na het monteren van de roestvrijstalen plank/mand. 

plankhouders 



 

 UV lamp vervangen 

De UV-lamp moet regelmatig worden vervangen. 
De timing van de vervanging kan variëren, afhankelijk van de gebruiksperiode en 

de omgeving. 

Als beide uiteinden van de lamp donker worden is dit een indicatie dat de lamp aan 
het einde van de levensduur is gekomen en moet worden vervangen door een 

nieuwe UV-lamp. 
Voor optimale sterilisatie wordt aanbevolen dat de lampen elke 6 maanden worden 

vervangen. 
 

Voor het verwijderen van de UV-lamp houdt u beide uiteinden  van de lamp 

ingedrukt (als A weergegeven in het schema) en draait u de buis 90 graden en elke 
richting totdat u een klik hoort. 

De pennen aan het uiteinde van de buis moeten worden uitgelijnd met de sleuven 
(als B weergegeven in het schema) in de fittingen, waardoor de lamp uit het 

apparaat kan worden getrokken. Voor het monteren van een nieuwe UV-lamp, 

moet u het verwijderingsproces in omgekeerde volgorde uitvoeren door de lamp in 
de fittingen te plaatsen en de buis 90 graden te draaien totdat u een klik hoort. 

※ Het apparaat moet uit het stopcontact worden gehaald tijdens het 

vervangen van de UV-lamp.  
(Het vervangen van een UV-lamp is vergelijkbaar met het vervangen van een tl-

buis thuis) 

 

 

 Luchtfilter reinigen 

Het luchtfilter moet regelmatig worden gereinigd. De timing van het reinigen kan 
variëren afhankelijk van de gebruiksperiode en de omgeving. Voor optimale 

sterilisatie wordt aanbevolen dat het luchtfilter maandelijks wordt gecontroleerd en 
gereinigd. Voor het verwijderen van het filterpaneel houdt u de bovenkanten van het 

paneel vast en duwt u dit naar voren. Reinig het luchtfilter door het filterpaneel 
onder stromend water te houden en dit lichtjes te schudden voor het verwijderen 

van stof. Voor het vervangen van het filterpaneel moet u eerst de onderkant van het 

paneel vasthaken en dan het paneel sluiten totdat u een klik hoort. 

※ Het krachtig reinigen met behulp van een borstel of andere 

reinigingsapparatuur kan het luchtfilter beschadigen. 
 

 



 

7. Gebruiksaanwijzing 

 
Er zijn vier knoppen op het aanraakcontrolepaneel.  

Selecteer een programma door het aanraken van de bijbehorende knop voor een gespecificeerd aantal keren. 

※Als er artikelen zoals flessen worden geplaatst, zorg er dan voor dat overvloedig water is afgeschud voordat deze in het 

apparaat worden geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatisch programma 1 (totaal 20 min. werking) / aanraken 1 keer 

Drogen 10 min., sterilisatie 5 min, luchtventilatie 20 min. 

 

Automatisch programma 2 (totaal 30 min. werking) / aanraken 2 keer 

Drogen 20 min., sterilisatie 5 min, luchtventilatie 30 min 

 

Automatisch programma 3 (totaal 40 min. werking) / aanraken 3 keer 

Drogen 30 min., sterilisatie 5 min, luchtventilatie 40 min. 

 

※ 4 keer aanraken schakelt het apparaat uit. 

 



 

 

 

 

Droogprogramma 1 (totaal 10 min. werking) / aanraken 1 keer 

Drogen 10 min., luchtventilatie 10 min. 

 

Droogprogramma 2 (totaal 20 min. werking) / aanraken 2 keer 

Drogen 20 min., luchtventilatie 20 min. 

 

Droogprogramma 3 (totaal 30 min. werking) / aanraken 3 keer 

Drogen 30 min., luchtventilatie 30 min. 

 

※ 4 keer aanraken schakelt het apparaat uit. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

UV-programma 1 (totaal 10 min werking) / aanraken 1 keer 

UV ventilatie 5 min., luchtventilatie 10 min. 

 

UV-programma 2 (totaal 15 min werking) / aanraken 2 keer 

UV ventilatie 10 min., luchtventilatie 15 min. 

 

※ 3 keer aanraken schakelt het apparaat uit. 

 



 

 

 

 

 

 

Dempen/dempen uitschakelen / 2 seconden 

 

 

 

 

 

 

 

Opslagprogramma (totaal 10 uur werking) / aanraken 1 keer 

Sterilisatie 1 min en luchtventilatie 1 min elke twee uur 

※ 2 keer aanraken schakelt het apparaat uit. 

 

 

 

Sound Off 

Als u de knop STORAGE (opslaan) 2 seconden ingedrukt houdt, wordt het pictogram geluid uit gedempt. Dit wordt 

op het display weergegeven en er klikt een pieptoon en schakelt alle geluiden uit. 

 

 

 

Sound On 

Als u de knop STORAGE (opslaan) 2 seconden ingedrukt houdt, wordt het dempen van het pictogram geluid uit 

ongedaan gemaakt. Dit wordt op het display weergegeven en er klikt een pieptoon en schakelt alle geluiden in. 

 



 

 

8. Gebruik van sterilisator 

 
1. Open het hoofdapparaat en reinig binnenin met een zachte doek. (Reinig niet met water. Dit leidt tot beschadiging van het product). 

2. Reinig en droog de roestvrijstalen componenten van de plank/mand en installeer ze dan in het hoofdapparaat. (Een apparaat dat is bekrast of 
beschadigd door de installatie van een roestvrijstalen plank/mand zal niet worden geaccepteerd bij ruilen of restituties). 

3. Het is normaal dat er een geur uit het apparaat komt  tijdens het eerste gebruik. 

4. Trek het netsnoer uit het stopcontact. 
5. Open het hoofdapparaat en plaats de te steriliseren artikelen op de roestvrijstalen plank en de mand. 

6. Overvloedig water moet van alle gewassen artikelen worden genomen, zoals flessen, voor het plaatsen in het apparaat. Plaats geen artikelen 
bovenop elkaar omdat overlappende gebieden de blootstelling aan UV-licht zullen beperken en niet correct worden gesteriliseerd. Artikelen met 

een opening moeten worden geplaatst met de opening naar boven. Sluit de deur zodra alle artikelen in het apparaat zijn geplaatst en start de 

werking door het selecteren van een programma met behulp van de knoppen op het aanraakbedieningspaneel. 
7. Het apparaat zal niet werken als de deur niet juist is gesloten, controleer daarom de deur als het apparaat niet begint te werken. 

8. Het gebruik van het apparaat kan leiden tot het verkleuren van het hoofdapparaat en sommige artikelen zoals babyflessen en spenen. (Dit heeft 
geen invloed op de prestaties van het product). 

9. Wanneer het apparaat werkt, zal het openen van de deur voor het plaatsen of wegnemen van een artikel de werking pauzeren en zal verdergaan 
bij het sluiten van de deur. 

10. Bij het plaatsen van de te steriliseren artikelen in het hoofdapparaat, moeten de artikelen worden uitgespreid in plaats van dicht op elkaar te 

worden gepakt omdat dit het sterilisatie-effect zal maximaliseren. 
11. De sterilisator laat een pieptoon horen bij het beginnen en beëindigen van een normale handeling. Het gebruik van het apparaat kan leiden tot 

watervlekken, wat de oorzaak van nare geurtjes is. De interne oppervlakken van het hoofdapparaat moeten regelmatig met een vochtige doek 
schoon worden geveegd. Gebruik nooit ruwe schuursponsjes of gechloreerde chemicaliën voor het reinigen van het apparaat, want dit zal leiden 

tot corrosie van het roestvrije staal. 

 
9. Problemen oplossen 

 
1. Controleer het volgende als het apparaat niet naar behoren werkt. 

2. Controleer of het netsnoer correct is ingestoken. 
3. Controleer of de deur correct is gesloten. 

4. Als er geen geluiden worden gehoord, controleer of het apparaat is gedempt. 

5. Controleer of de UV-lamp juist in de fittingen is geïnstalleerd. 
6. Als het apparaat langer dan 6 maanden geleden is aangekocht, vervang dan de UV-lampen. 

 
※ Als het probleem blijft aanhouden, zelfs na het volgen van de instructies voor problemen oplossen, neem dan contact op met de klantenservice. 



 

 

10. Beperkte Garantie 

 
De fabrikant verplicht zich tegenover de eerste koper een apparaat, dat bij normaal gebruik niet goed functioneert, dan wel een materiaal- of een 

fabricagedefect vertoont, naar keuze van de fabrikant, te repareren of te vervangen. Dit geldt voor de duur van 2 jaar vanaf de koopdatum. In deze 2  

jaar stelt de fabrikant alle voor het herstel noodzakelijke arbeid en onderdelen gratis te beschikking. Indien het apparaat niet meer leverbaar is, wordt  
een vergelijkbaar apparaat als vervanging geleverd. De koper is verplicht, het apparaat voor eigen kosten aan de leverancier toe te sturen. 
 

Garantie-beperking: 

Deze garantie geldt niet niet voor de UV-lamp of voor schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing, of voor 
schade als gevolg van ongevallen of misbruik of schade door veranderingen of demontage door niet bevoegd personeel (d.w.z. niet door de fabrikant 

geautoriseerd) of aansluiting met ongeschikte voeding. Deze garantie geldt niet voor toebehoren, zoals bijvoorbeeld de netstroomadapter e.d. Deze 
onderdelen zijn bij de leverancier te bestellen. Kosten voor reparatie of vervanging van deze onderdelen komen echter ten laste van de koper. De 

fabrikant is niet aansprakelijk voor neven- of gevolgschade voortvloeiend uit de verkoop of het gebruik van het apparaat. Indien de kast van het 

apparaat geopend, of in enigerlei opzicht onjuist behandeld, is, vervallen alle aanspraken op garantie. 
 

Waarschuwing: 
Gebruik uitsluitend toebehoren, zoals bijvoorbeeld netstroomadapters e.d., die door de fabrikant aanbevolen worden.  

Gevolgen van het niet in acht nemen hiervan zijn voor risico van de koper/gebruiker. 
 

Garantie: 

Deze garantie is de enige uitdrukkelijke garantie van de zijde van de fabrikant. Impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot garanties 
voortvloeiend uit normaal handelsverkeer en normaal gebruik, zijn beperkt tot bovengenoemde garantieperiode. 
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