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Děkujeme Vám za zakoupení multifunkčního sterilizátoru JL-968 společnosti JoyCare. Před použitím přístroje 
Vám doporučujeme si pečlivě přečíst návod k obsluze. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. 

Důležité bezpečnostní pokyny a upozornění  

Přístroj nepoužívejte k jiným účelům, než účelům popsaným v tomto návodu. Před zapojením zařízení do 
elektrické sítě si na štítku přístroje přečtěte požadované elektrické napětí a ověřte si, zda zdroj el. napětí 
odpovídá tomuto požadavku. Před použitím přístroj zkontrolujte, zda není poškozený. V případě pochybností 
kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis. Před zapojením do el. sítě odviňte celý kabel, zamezíte 
tím přehřátí přístroje. Obaly (igelitové obaly, karton, polystyren atd.) mohou být nebezpečné a musí být 
uchovávány mimo dosah dětí. V těchto uvedených případech zařízení vždy odpojte od elektrické sítě: pokud 
není používáno, během čistění a při zjištění jakékoli závady nebo nesprávné funkce. Zařízení odpojujte vždy 
vytažením vidlice, nikdy netahejte za síťový kabel. Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru v přítomnosti dětí, 
předejdete tím případným nehodám a úrazům. Přístroj umístěte v bezpečné vzdálenosti od dřezu, abyste 
předešli náhodnému spadnutí přístroje do vody. Přístroj neponořujte do vody ani nenechávejte ve vlhku. Vždy 
jej skladujte v suchu a v bezpečné vzdálenosti od ostrých předmětů, zdroje tepla a slunečního záření. Síťový 
kabel nikdy neomotávejte okolo přístroje. V případě poškození síťového kabelu nebo přístroje okamžitě 
ukončete práci s přístrojem. Pokud se hlavní část přístroje namočí, ihned přístroj odpojte od el. sítě.  

Pokud přístroj spadne do vody, nikdy se jej nepokoušejte vytáhnout. Zapnutý přístroj nezakrývejte žádnými 
přikrývkami (např. ručník, deka, polštář). Přístroj nezakrývejte ani, pokud je vypnutý. Mohlo by dojít k přehřátí a 
vzplanutí a/ nebo k el. výboji a následnému poranění. Nepokoušejte se u přístroje opravit nebo vyměnit 
poškozené části. Vždy kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis. Zařízení používejte pouze k 
účelům uvedeným v tomto návodu, jakékoli jiné použití bude považováno za nesprávné, což může být 
nebezpečné. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Do otvorů na přístroji nevkládejte žádné 
předměty, nezabraňujte proudění vzduchu kolem přístroje.   

Varování: Zacházejte s noži se zvýšenou opatrností, jsou velmi ostré. Přístroj nikdy nezapínejte, pokud je 
prázdný. Nikdy nezvedejte víko přístroje ani se nedotýkejte nožů, pokud je přístroj zapnutý nebo připojený do 
el. sítě. Potraviny vložte do mísy rovnoměrně pomocí lžíce nebo stěrky, potraviny budou stejnoměrně a jemně 
nasekané. Přístroj ponechejte zapnutý maximálně po dobu 2 minut. Poté je nutno přístroj vypnout a před 
dalším zapnutím nechat minimálně 5 minut vychladnout. Toto zařízení by neměly obsluhovat osoby (včetně 
dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, osoby bez dostatečných znalostí nebo 
zkušeností aniž by byly seznámeny s obsluhou přístroje nebo pod dohledem odpovědné osoby. Děti by měly být 
pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.  

Jednotlivé funkce přístroje:  
• Sterilizátor- sterilizuje parou kojenecké láhve, dudlíky a malé příslušenství (předem se u výrobků 

přesvědčte o vhodnosti sterilizace parou.  
• Ohřívač kojeneckých láhví/ pokrmů ve sklenicích  
• Vaření ovoce a zeleniny a masa v páře 
• Rozmrazování 
• Mixer   

 



 

1/ Sterilizátor (sterilizační nádoba)  
2/ Vařič pro vaření v páře, ohřívání kojeneckých láhví a sklenic s  pokrmem, rozmrazování  
3/ Mixer (sekáček)  
4/ Odměrka  
5/ Košík na vaření a košík na zachycení zbytků tekutin 

Sterilizuje         Ohřívá         Vaří v páře  

                         Mixuje            Rozmrazuje   

 

Použití: 
Před použitím se ujistěte, že přístroj ani kabel nejsou viditelně poškozeny. Umístěte přístroj na rovnou a stabilní 
plochu. Zkontrolujte, zda není síťový kabel připojen do el. sítě. Odejměte víko vařiče a nalijte do něj čistou vodu 
(do čtyřhranného otvoru na dně vařiče). Potřebné množství vody (viz výše uvedená tabulka) odměřte v 
odměrce. Otvor zakryjte pomocí krytky. Síťový kabel připojte nejprve k přístroji (do zástrčky na zadní straně) a 
poté do zásuvky el. sítě. Přístroj je nyní připraven k použití. 
 
Sterilizování/ vaření v páře/ rozmrazování/ ohřívání kojeneckých láhví a sklenic s pokrmem – nastavení 
přepínače a procesy 
1/ Zapojte přístroj do sítě, rozsvítí se kontrolka „POWER“ 

2/ Nalijte příslušné množství vody do nádržky 

3/ Poté stiskněte a rozsvítí se kontrolka  Toto znamená, že přístroj začíná sterilizovat, zahřívat 
nebo vařit v páře. Nyní můžete začít sterilizovat kojenecké láhve, připravovat dětské jídlo v páře, vařit vejce, 
ohřívat mléko nebo dětské jídlo. 

4/ Při nedostatku vody v přístroji se proces (sterilizace, vaření v páře a ohřev) automaticky zastaví, a kontrolka

 zhasne. 

 



FUNKCE MNOŽSTVÍ MLÉKA 
V LAHVI/VE SKLENICI MNOŽSTVÍ VODY PŘIBLIŽNÁ DOBA 

CYKLU 
Sterilizace kojeneckých lahví/sklenic  25 ml 5 min. 

Vaření v páře (zelenina, ovoce, maso)  10-30 ml 3-6 min. 
Rozmrazování  10-30 ml 3-6 min. 

Ohřev mléka pokojové teploty na 37,5°C 
125 ml 8 ml 2 min. 
260 ml 10 ml 3 min. 
330 ml 15 ml 3,5 min. 

Ohřev mléka z chladničky na 37,5°C 
125 ml 15 ml 3,5 min. 
260 ml 20 ml 4,5 min. 
330 ml 20 ml 4,5 min. 

 

Sterilizování: Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Zkontrolujte, zda není síťový kabel připojen do el. 
sítě. Odejměte víko vařiče a nalijte do něj čistou vodu (do čtyřhranného otvoru na dně vařiče). Potřebné 
množství vody (viz výše uvedená tabulka) odměřte v odměrce. Otvor zakryjte pomocí krytky. Nasaďte na vařič 
sterilizační nádobu. Z láhví odstraňte dudlíky a příp. další příslušenství a vložte je do sterilizační nádoby (max. 3 
ks). Umístění láhví dnem vzhůru umožní dostatečný rovnoměrný přístup páry dovnitř. V nádobě můžete 
sterilizovat také dudlíky a další menší příslušenství láhví. Nádobu uzavřete příslušným víkem. Síťový kabel 
připojte nejprve k přístroji (do zástrčky na zadní straně) a poté do zásuvky el. sítě. Přístroj je nyní připraven ke 
sterilizaci. Během několika minut budou lahve / příslušenství sterilizované. Přístroj se po dokončení cyklu sám 
vypne. 

Vaření v páře: Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Zkontrolujte, zda není síťový kabel připojen do el. 
sítě. Odejměte víko vařiče a nalijte do něj čistou vodu (do čtyřhranného otvoru na dně vařiče). Potřebné 
množství vody (viz výše uvedená tabulka) odměřte v odměrce. Otvor zakryjte pomocí krytky. Nejprve vložte do 
vařiče nádobku na zachycení zbytků tekutin a poté nádobku na vaření v páře. Do nádobky na vaření vložte 
potraviny, které chcete připravit (zelenina, ovoce, maso nakrájené na malé kousky) a uzavřete příslušným 
víkem. Síťový kabel připojte nejprve k přístroji (do zástrčky na zadní straně) a poté do zásuvky el. sítě. Přístroj je 
nyní připraven k vaření v páře. Potraviny se za několik minut uvaří. Po ukončení cyklu vaření v páře se přístroj 
automaticky vypne. 

Rozmrazování: Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Zkontrolujte, zda není síťový kabel připojen do el. 
sítě. Odejměte víko vařiče a nalijte do něj čistou vodu (do čtyřhranného otvoru na dně vařiče). Potřebné 
množství vody (viz výše uvedená tabulka) odměřte v odměrce. Otvor uzavřete děrovaným víčkem. Nejprve 
vložte do vařiče nádobku na zachycení zbytků tekutin a poté nádobku na vaření v páře. Tuto nádobku použijete 
i na rozmrazování potravin a uzavřete příslušným víkem. Síťový kabel připojte nejprve k přístroji (do zástrčky na 
zadní straně) a poté do zásuvky el. sítě. Přístroj je nyní připraven k rozmrazování. Potraviny se za několik minut 
rozmrazí. Upozornění: Pokud se potraviny budou rozmrazovat déle než 5 minut (záleží na druhu potraviny), 
může dojít k jejich znehodnocení. Proto doporučujeme vyjmout potraviny a přístroj vypnout ihned po 
dokončení cyklu rozmrazování. 

Ohřívání kojeneckých lahví a sklenic s pokrmem: Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Zkontrolujte, 
zda není síťový kabel připojen do el. sítě. Odejměte víko vařiče a nalijte do něho čistou vodu (do čtyřhranného 
otvoru na dně vařiče). Potřebné množství vody odměřte v odměrce. Množství vody závisí také na množství 
nápoje/pokrmu v láhvi nebo sklenici, viz výše uvedená tabulka. Otvor uzavřete děrovaným víčkem.  Na vařič 
nasaďte příslušné víko, z něhož nejprve sundáte malé víčko uprostřed. Do otvoru ve víku vložte láhev nebo 
sklenici, kterou chcete ohřát (otvor je dost velký, aby se do něho vešli i láhve se širokým hrdlem). Síťový kabel 
připojte nejprve k přístroji (do zástrčky na zadní straně) a poté do zásuvky el. sítě. Přístroj je nyní připraven k 
ohřívání. Láhev nebo sklenice s nápojem/ pokrmem se za několik minut ohřeje. Po ukončení cyklu ohřívání se 
přístroj automaticky vypne. 



Mixování (sekání) potravin: Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Zkontrolujte, zda není síťový kabel 
připojen do el. sítě. Odšroubujte nádobu od nástavce mixéru se sekacími noži. Důležité varování: Provádějte 
tuto činnost s nejvyšší opatrností, nože jsou velmi ostré. Při manipulaci s noži (a čistění) dbejte zvýšené 
opatrnosti. Vložte do nádoby potraviny, které chcete mixovat/nasekat a našroubujte na ni nástavec s noži. 
Nádobu s nástavcem potom nasaďte do základny mixéru. Nástavec musí správně zapadnout a 3 výčnělky v 
nástavci se musí vyrovnat se třemi tlačítky v základně mixéru.  Rukou zatlačte svisle na nádobu (postačí jemný 
tlak, není třeba hrubé síly) a přístroj začne mixovat/ sekat. Rukou tlačte na nádobu do té doby, než budou 
potraviny namixované/ nasekané dle Vašeho přání. Pokud přestanete tlačit, přístroj se zastaví. Důležité: Přístroj 
potraviny umixuje/ naseká za 10 až 30 vteřin. Poté odpojte přístroj od el. sítě. Vyjměte zpracované potraviny z 
nádoby. Nádobu umyjte a opláchněte. 

Důležité varování: Po ukončení zpracování potravin nádobou před otevřením zatřepejte. Před podáním 
pokrmu dítěti, zkontrolujte teplotu pokrmu. Pokud je příliš studený, můžete využít funkci přístroje – ohřívání. 
(doporučujeme teplotu pokrmu mezi 32 až 42°C). Nedoporučujeme opakované ohřívání pokrmů. Dávejte 
pozor, abyste pokrm neohřáli na příliš vysokou teplotu. Přístroj nepoužívejte k jiným účelům, než účelům 
popsaným v tomto návodu. Tento přístroj je určen pouze pro domácí (ne profesionální) použití.  

Údržba: Nepokoušejte se přístroj opravit nebo vyměnit poškozené části, v opačném případě dojde k porušení 
platnosti záruky. Vždy kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis. Doporučujeme nepoužívat 
přístroj ve velmi teplých prostorách. Vždy používejte čistou (nebo filtrovanou) vodu. Předejdete tím vzniku 
vodního kamene. Před čistěním vždy odpojte síťový kabel přístroje od elektrické sítě. K čistění přístroje a /nebo 
jeho příslušenství použijte mírně vlhký hadřík a vodu, nebo mycí prostředek (neabrazivní). Nepoužívejte k 
čistění abrazivní, agresivní prostředky ani ředidla. Pří odstraňování vodního kamene postupujte takto: Nalijte 
do přístroje (ohřívací části, nikdy ne do základny mixéru!) roztok přibližně 50ml octa a 100ml vody. Roztok 
ponechte působit několik minut nebo až se usazeniny rozpustí. Potom roztok vylijte a přístroj vytřete vlhkým 
hadříkem a vysušte. Během čistění přístroj nezapínejte. Odstraňování vodního kamene doporučujeme každé 4 
týdny. 

Technické údaje:  
Příkon: 300 + 200 W   
Elektrické napětí: 220/240V – 50Hz 
 
Provozní podmínky: Teplota:10°C – 40°C, relativní vlhkost: 30-75% bez kondenzace, atm.tlak: 700-1060hPa 
Přepravní a skladovací podmínky: Teplota: 10°C – 40°C, relativní vlhkost: 5-95%, atm. tlak: 700-1060hPa 
 

Tento výrobek je vyroben v souladu se všemi platnými evropskými směrnicemi. 
 

Správná likvidace tohoto produktu (Likvidace elektrických a elektronických zařízení). Tento výrobek byl 
uveden na trh po 13. 8. 2005. Nevyhazujte tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) 
odpadu. Produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky. Při likvidaci použitých baterií se řiďte pokyny pro 
likvidaci přístroje. 
 
Poznámka: Všechny údaje jsou založeny dle dostupných informací v době tisku návodu a mohou se změnit 
bez předchozího upozornění. 
 
 
Vyrobeno v P.R.C. 
Distribuováno pod značkou Joycare, registrovanou firmou JOYCARE S.R.L.,  
Via Massimo d´Antona n.28, 60033, Chiaravalle (Itálie). 
 
Kontakt pro ČR: joycare@e-joycare.cz 
 
 


