Magnetron
Sterilisator

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

Reiniging en montage
• Haal voorafgaand aan elk gebruik alle onderdelen van de voedingsfles uit elkaar.
• Was alle onderdelen grondig in heet water met zeep en spoel goed af.
• Reinig de spenen/tuiten, inzetstukken en reservoirs zorgvuldig, en zorg dat elke opening
volledig schoon is en vrij van verstopping. Volg het Instructieblad dat is meegeleverd bij de
babyflessen.
• Spoel het deksel, de stoomplaat en de basis van de stoomsterilisator grondig af met schoon
water.
• Plaats de stoomplaat op de basis en draai de stoomplaat vervolgens 90° om te zorgen
dat deze stevig is bevestigd en in een vaste positie staat. (Zie Afbeelding A)
• Giet 180 ml water in het midden van de basis. Gebruik een voedingsfles met maatverdeling
om de juiste hoeveelheid af te meten.
Waarschuwing: vul de sterilisator nooit met andere vloeistoffen dan kraanwater.
Let op: het gebruik van de onjuiste hoeveelheid water kan leiden tot beschadiging van de
producten en/of je magnetron.
Voor gebruik met flessen met brede hals en bijbehorende onderdelen
• Geschikt voor het tegelijkertijd steriliseren van vier flessen met brede hals.
• Plaats de hals van de fles naar beneden in de ronde opening met '+'-aanduiding in.
(Zie Afbeelding B)
• Plaats de speen/tuit in de flesring, en plaats deze tussen de flessen. (Zie Afbeelding C) Let op:
Houd na sterilisatie bij het in elkaar zetten de buitenkant van de flesring vast, om
verontreiniging van de spenen/tuiten te voorkomen.
• Plaats het ventiel onderin in de flesdop (flesdop moet naar beneden gericht zijn), en plaats
deze vervolgens in het midden van de stoomplaat. (Zie Afbeelding D)
• Plaats de ventielschachten/reservoirs met de spenen/tuiten en flessen, en positioneer
vervolgens de schijven naast de flessen. (Zie Afbeelding D)
Voor gebruik met standaard flessen en bijbehorende onderdelen
• Geschikt voor het tegelijkertijd steriliseren van vier standaard flessen.
• Druk de flessen in de halvemaanvormige openingen van de stoomplaat, zodat ze worden
ondersteund in een hoekpositie van ongeveer 30° tot 40°. (Zie Afbeelding F)
• Plaats de spenen/tuiten naar beneden in de flesring, en plaats deze vervolgens in de ronde
opening met '+'-aanduiding
. (Zie Afbeelding G)
• Let op: houd na sterilisatie bij het in elkaar zetten de buitenkant van de flesring vast, om
verontreiniging van de spenen/tuiten te voorkomen.
• Plaats het inzetstuk omhoog, tussen de fles en de flesring. (Zie Afbeelding H)
• De flesdoppen kunnen in het midden van de stoomplaat worden geplaatst. (Zie Afbeelding I)
• Plaats de reservoirs met de flesringen, en positioneer vervolgens de schijven naast de flessen.
(Zie Afbeelding J)
Magnetroninstructies
• Nadat de flessen en de onderdelen correct zijn geplaatst, sluit je de sterilisator af met het
deksel en plaats je het apparaat in de magnetron. Let op: de sterilisator moet in het midden van
de magnetron worden geplaatst.
• De exacte tijd die nodig is om de flessen te steriliseren, is afhankelijk van het aantal watt van
de magnetron. Raadpleeg de onderstaande TABEL voor de juiste tijd.
• WAARSCHUWING: lees voor gebruik de volledige gebruiksaanwijzing die is meegeleverd bij
deze sterilisator. Gebruik de sterilisator altijd met de aanbevolen hoeveelheid water.
Laat de sterilisator na de sterilisatiecyclus ten minste 10 minuten afkoelen voordat u het
apparaat vastpakt. Haal de sterilisator na de sterilisatiecyclus voorzichtig uit de magnetron. Het
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water in de sterilisator is heet. Houd de sterilisator altijd vast met behulp van de handgrepen aan
de zijkant. Probeer het apparaat niet op te tillen met de handgreep op het deksel. Er zijn vier
handgrepen, gebruik twee handgrepen tegenover elkaar voor een stabiele grip. Het verkeerd
vastpakken van de sterilisator kan leiden tot brandwonden. Buiten het bereik van kinderen
houden.
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Houd je aan de afkoeltijden, want de sterilisator en het water zijn heet.
Tijdtabel voor sterilisatie:
WATTAGE

WATER

STERILISATIE
TIJD
(MINUTEN)

AFKOELTIJD
(MINUTEN)

500 W

180 ml

8

10

700 W

180 ml

7

10

900 W

180 ml

6

10

1100 W

180 ml

5

10

1250 W

180 ml

4

10

1800 W

180 ml
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Geschikt voor ALLE flessen van Dr. Brown's® en flessen van de meeste andere merken.
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