Melkpoedermixer

NL
De Natural Flow® Melkpoedermixer van Dr. Brown’s is ontworpen om de melkpoeder snel en
zonder klontjes te mengen en beperkt de hoeveelheid lucht in de flesvoeding. Tijdens het
mengen wordt er vaak lucht toegevoegd aan flesvoeding, meestal door te schudden. Het
gebruik van de Melkpoedermixer helpt de hoeveelheid lucht te minimaliseren, zodat je het
beste resultaat behaalt met je babyflessen van Dr. Brown’s®.
• Het unieke ontwerp van het mengblad zorgt dat de melkpoeder klontjesvrij oplost.
• Het mengblad blijft onder het oppervlak om de hoeveelheid lucht in de flesvoeding te
minimaliseren.
• Geschikt voor het bereiden van vier flessen van 250 ml tegelijk.
• Vaatwasser bestendig en eenvoudig in elkaar te zetten.
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Reiniging
Spoel alle onderdelen altijd af voor gebruik.
Haal de Melkpoedermixer uit elkaar voor het reinigen.
Was alle onderdelen grondig in heet water met zeep. Spoel de onderdelen grondig af.
Alle onderdelen zijn vaatwasser bestendig (alleen bovenste rek).
Veilig voor gebruik in een elektrische sterilisator, magnetronsterilisator of water dat gekookt
heeft.

Montage
Zet de Melkpoedermixer na het reinigen in elkaar – er zijn slechts 6 onderdelen.

Bevestig het mengblad aan
de onderkant van de
spiraalvormige as. Deze
klikt vast. (Fig. 1)

Bevestig de sluitring door
deze op het bovenste
uiteinde van de
spiraalvormige as te
plaatsen, en draai de ring
omlaag op zijn plek. Voer
het bovenste uiteinde van
de spiraalvormige as door
de binnenkant van het
afsluitdeksel. (Fig. 2)

Bevestig de
menghandgreep aan de
spiraalvormige as door de
bovenkant te plaatsen in de
sleuf van de handgreep.
(Fig. 3)

Draai de handgreep in zijn
normale positie. (Fig. 4)

Ben je klaar om de flesvoeding te bereiden?
Bevestig dan de gehele unit met het
mengblad op de mixer en volg de
menginstructies. (Fig. 5)

Menginstructies (voor het bereiden van vier flessen flesvoeding van 250 ml)
• Volg altijd de instructies van de melkpoederfabrikant om de melkpoeder met water te mengen.
• Schuif de sluitring op de spiraalvormige as totdat deze vastklikt op het gewenste klikpunt
op de spiraalvormige as. Zorg dat je altijd een klikpunt kiest waarbij het mengblad onder het
vloeistofoppervlak blijft. Het kiezen van het juiste klikpunt is belangrijk om te zorgen dat het
mengblad in contact blijft met de vloeistof, om het toevoegen van extra lucht te voorkomen.
• Bevestig het afsluitdeksel op de mixer en zorg dat de twee dekselgleuven stevig vastzitten op
de bovenrand van de mixer. Het afsluitdeksel heeft open en gesloten mengstanden. Het
afsluitdeksel moet bij de bereiding van flesvoeding in de gesloten mengstand staan.
• Start met mengen door de menghandgreep op en neer te drukken met vloeiende bewegingen
(langzame en voorzichtige op en neergaande bewegingen) van ca. 1 seconde per beweging.
Het mengen moet korter dan 1 minuut duren. Laat het mengsel gedurende 1 minuut rusten om
belletjes aan de oppervlakte te laten oplossen.
• Giet de flesvoeding in de babyflessen van Dr. Brown’s® om te voeden of bewaren.

