
1. Πριν να λειτουργήσετε τη συσκευή, είναι απαραίτητο να είναι καθαρά όλα τα μπιμπερό, τα
εξαρτήματα των μπιμπερό  και τα άλλα αξεσουάρ. Πρέπει να καθαριστούν, να ξεπλυθούν και
να είναι άδεια.

2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη επιφάνεια όπου δεν θα μετακινηθεί κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας και δεν θα είναι προσβάσιμη από τα παιδιά. Αφαιρέστε το δίσκο τοποθέτησης
μπιμπερό (F).

3. Αφαιρέστε το δοχείο μέτρησης νερού (H) και τη λαβίδα (G) από τη μονάδα.
4. Συμπληρώστε το δοχείο μέτρησης νερού (H) μέχρι τη γραμμή (80ml)  με  νερό και ρίξτε το

νερό ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Κατά την περίπτωση χρήσης νερού βρύσης είναι
απαραίτητη η διαδικασία καθαρισμού των αλάτων κάθε εβδομάδα. Αν επιθυμείτε να
αποφεύγετε την τακτική χρήση της διαδικασίας καθαρισμού των αλάτων, μπορείτε να κάνετε
χρήση απιονισμένου νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ξεπερνάτε την ποσότητα νερού που συστήνεται. Σημειώστε ότι το σκληρό
νερό μπορεί να αυξήσει τα υπολείμματα στην πλάκα θέρμανσης. Αν έχετε σκληρό νερό
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απιονισμένο νερό κατά την κρίση σας.

5. Τοποθετήστε το δίσκο ( F) στον κεντρικό εσωτερικό θάλαμο θέρμανσης. Τακτοποιήστε τα
μπουκάλια και τα άλλα εξαρτήματα στο δίσκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε μπιμπερό και εξαρτήματα Dr. Brown’s, δείτε τις εικόνες από Α
έως G στην επόμενη σελίδα για προτεινόμενες επιλογές στην τοποθέτηση. Περιλαμβάνονται
φωτογραφίες οδηγιών τόσο για τα μπιμπερό με φαρδύ λαιμό όσο και για εκείνα με στενό λαιμό.

6. Κλείστε το κύριο κάλυμμα (Β) και τακτοποιείστε στη σχάρα όπως φαίνεται στην εικόνα C και την
εικόνα G.

7. Κλείστε το καπάκι (A).
8. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα  και πατήστε

το Κουμπί Λειτουργίας C. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ανοιχτεί ο αποστει-
ρωτής, θα παρατηρήσετε ότι τα Φώτα Ένδειξης Κύκλου (Ε) ανά-
βουν με έναν κύκλο χρωμάτων  ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΟ. Μετά από αυτόν τον αρχικό κύκλο
χρωμάτων, το πράσινο σύμβολο θα μείνει αναμμένο υποδεικνύοντας τη λειτουργία «ΕΤΟΙΜΟ».

ΧΡΗΣΗ
1.

DR. BROWN'S NATURAL FLOW, DELUXE BOTTLE STERILIZER 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΑΤΜΟΥ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε που αγοράζετε τον αποστειρωτή Dr. Brown’s Natural Flow Deluxe bottle. Έχει 
σχεδιαστεί για να προσφέρει στη μητέρα, τον πατέρα και άλλα πρόσωπα που φροντίζουν το μωρό 
έναν απλό, εύκολο και αξιόπιστο τρόπο για την αποστείρωση των μπιμπερό Dr. Brown’s και των 
εξαρτημάτων πριν το τάϊσμα του μωρού σας. Αυτή η συσκευή λειτουργεί μετατρέποντας το νερό 
βρύσης σε θερμότητα με έντονο ατμό που σκοτώνει τα κοινά μικρόβια του σπιτιού. Χωράει 6 
μπιμπερό Dr. Brown’s ανεξαρτήτου μεγέθους συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων 
τους. Μπορούν επίσης να αποστειρωθούν τα περισσότερα μπιμπερό ανταγωνιστικών εταιρειών. Η 
μονάδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποστείρωση άλλων αντικειμένων και αξεσουάρ 
όπως πιπίλες, παιχνίδια, κούπες, σκεύη και θήλαστρα.  Θα πρέπει να μπορούν να αντέξουν το 
βραστό νερό για να αποστειρώνονται σε αυτή τη μονάδα. Σας παρακαλούμε ελέγξτε αν 
προβλέπεται η διαδικασία της αποστείρωσης από τον κατασκευαστή των προϊόντων.Σαν γονείς, 
ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το καλό των μωρών σας και αυτή η συσκευή θα σας βοηθήσει να 
κάνετε τα μπιμπερό και τα άλλα εξαρτήματα ταΐσματος πιο στείρα.
Παρακαλούμε διαβάστε το φύλλο οδηγιών που περιλαμβάνονται σημαντικές οδηγίες 
ασφάλειας  πριν να χρησιμοποιήσετε το νέο αποστειρωτή Dr. Brown’s Natural Flow για 
πρώτη φορά.   
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ρίξτε πρώτα νερό στη συσκευή πριν την ανοίξετε. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
A. Καπάκι
B. Κύριο κάλυμμα
C.

D.

Κουμπί λειτουργίας 
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Ένδειξη «ΕΤΟΙΜΟ»: Με το πράσινο σύμβολο «ΕΤΟΙΜΟ» (ready) να ανάβει, πιέστε το κουμπί 
έναρξης κύκλου (D).
Ένδειξη «ΘΕΡΜΑΝΣΗ»: Το κόκκινο σύμβολο δείχνει ότι η συσκευή «ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ» για να 
δημιουργήσει ατμό. Θα μείνει αναμμένη μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος αποστείρωσης. Αυτό διαρκεί 
περίπου 8 λεπτά αλλά μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την ποσότητα του νερού που προστίθεται, τον 
αριθμό των αντικειμένων που αποστειρώνονται και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ένδειξη «ΨΎΞΗ»: Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου αποστείρωσης, το μπλε σύμβολο ανάβει, 
ενδεικτικό της φάσης «ΨΥΞΗ». ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΦΑΣΗ ΨΥΞΗΣ.
Σημείωση: Αν ξεχάσετε να προσθέσετε νερό στη μονάδα και αρχίσετε τον κύκλο θέρμανσης 
(κόκκινο φως αναμμένο), η μονάδα θα πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο ψύξης (μπλε φως 
αναμμένο) πριν επιχειρήσετε ένα νέο κύκλο θέρμανσης.
Ένδειξη «ΕΤΟΙΜΟ (αφαίρεση αντικειμένων)»: Όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος ψύξης, το πράσινο 
σύμβολο «ETOIMO» ανάβει ξανά. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα αντικείμενα ή να τα αφήσετε να 
στεγνώσουν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέεται την πρίζα στον αποστειρωτή για πρώτη φορά, θα παρατηρήσετε ότι το 
φως της λειτουργίας είναι αναμμένο. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ. Μετά τον πρώτο κύκλο, η μονάδα 
αυτομάτως θα κλείσει.

9.  Ανοίξτε το κύριο κάλυμμα, αφαιρέστε όλα τα μπιμπερό  και τοποθετήστε τα  στον 
πάγκο ή σε κάποια επίπεδη επιφάνεια. Ανοίξτε το καπάκι και συναρμολογήστε τα 
μπιμπερό με τα εξαρτήματα

10. Μπορείτε τώρα να κλείσετε τη μονάδα πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας ON/OFF (C)
ή να ξεκινήσετε ένα νέο κύκλο αποστείρωσης προσθέτοντας 80 ml νερό. 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 
Ο αποστειρωτής Dr. Brown’s Natural Flow θα έπρεπε να καθαρίζεται μία φορά την 
εβδομάδα όταν χρησιμοποιείται τακτικά. Περιμένετε τουλάχιστον 60 λεπτά μετά τον κύκλο 
αποστείρωσης για να μπορέσει η συσκευή να κρυώσει. Πριν να καθαρίσετε τη συσκευή 
ΠΑΝΤΟΤΕ αποσυνδέετε το καλώδιο από το κύκλωμα.Ο αποσπώμενος δίσκος, οι λαβίδες 
και το δοχείο μέτρησης μπορούν να καθαριστούν με ζεστό σαπούνι και νερό και να 
ξεβγαλθούν καλά.Η εξωτερική βάση, ο θάλαμος θέρμανσης και τα δύο καλύμματα 
μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό σφουγγάρι ή ένα υγρό ύφασμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:
Μεταλλικά κατάλοιπα μπορεί να σχηματισθούν πάνω στα εξαρτήματα θέρμανσης, στο 
βάθος του θαλάμου θέρμανσης. Είναι σημαντικό να απομακρύνετε τα άλατα από τη 
συσκευή κάθε  εβδομάδα για να εξασφαλίσετε ότι λειτουργεί σωστά.
1.Βγάλτε το καλώδιο της συσκευής από το ρεύμα. 
2. Μετακινήστε το δίσκο τοποθέτησης των μπιμπερό.
3. Συμπληρώστε το δοχείο μέτρησης μέχρι τη γραμμή (80ml)  με λευκό ξύδι.
4. Ρίχνετε  απευθείας στη μονάδα θέρμανσης
5. Επανατοποθετήστε το καλώδιο της συσκευής στο ρεύμα.
6. Ανοίξτε τη μονάδα και ξεκινήστε έναν κύκλο αποστείρωσης
7. Αφαιρέστε κάθε υπόλειμμα διαλύματος και ξεπλύνετε με καθαρό νερό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ, ΣΥΡΜΑΤΑ, Ή ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ή ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΩΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Υπάρχει εγγύηση 1 χρόνου από την ημερομηνία αγοράς, από ελαττώματα στο υλικό και την 
κατασκευή. Στην μη πιθανή περίπτωση βλάβης ή ελαττώματος κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εγγύησης, η εταιρεία, θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει το προϊόν υπό την 
εγγύηση, κατά την κρίση της. Παρακαλώ στείλτε την ελαττωματική μονάδα, με την απόδειξη 
αγοράς εντός εγγύησης και την περιγραφή του προβλήματος στο κατάστημα αγοράς του 
προϊόντος, αφού έχετε έρθει αρχικά σε επαφή μαζί τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η εγγύηση δεν 
ισχύει για τις περιπτώσεις που το ελάττωμα οφείλεται σε αμέλεια, ατύχημα ή μη σωστή 
χρήση της συσκευής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να 
ακολουθούνται οι βασικές οδηγίες προφύλαξης συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

• Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
• Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείτε λαβές ή χερούλια.
• Για προφύλαξη από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε καλώδια ή πρίζες στο νερό ή σε άλλα

υγρά.
• Χρειάζεται στενή επίβλεψη αν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το

καλώδιό της μακριά από παιδιά.
• Βγάλτε την από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό. Αφήνετε την

να κρυώσει πριν τη λειτουργήσετε ή πριν αφαιρέσετε τμήματά της.
• Μην χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή πρίζα ή που δεν λειτουργεί

σωστά ή που είναι κατεστραμμένη. Σε αυτήν την περίπτωση, επιστρέφετε τη συσκευή στα
εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης για έλεγχο.



• Η θερμαινόμενη πλάκα του αποστειρωτή παραμένει θερμή μετά τη χρήση.
• Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συστήνονται από τη Handi-Craft μπορεί να

προκαλέσει τραυματισμό.
• Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή

να ακουμπάει καυτές επιφάνειες.
• Να μην τοποθετείται πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές ή υγραερίου εστίες καθώς και σε

φούρνο σε λειτουργία
• Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν μετακινείτε μία συσκευή που περιέχει καυτά

υγρά.
• Για να το λειτουργήσετε συνδέετε την πρίζα στον επιτοίχιο ρευματοδότη. Για

αποσύνδεση, το γυρίζετε στο “off” και αποσυνδέεται το καλώδιο από το
ρευματοδότη.

• Να μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές για άλλη χρήση.
• Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας για να μειωθεί ο κίνδυνος που

προκύπτει από την εμπλοκή ή τον κίνδυνο να γλιστρήσει κανείς με ένα μακρύτερο
καλώδιο

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον καλώδια επέκτασης με ευθύνη του
αγοραστή.

• Αν χρησιμοποιηθεί μακρύτερο καλώδιο επέκτασης, η ηλεκτρική βαθμολογία του
καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο μεγάλη όσο η ηλεκτρική
τάση της συσκευής και το καλώδιο πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην
κρέμεται από τον πάγκο ή το τραπέζι όπου μπορεί να τραβηχτεί από τα παιδιά ή
να σκοντάψει κανείς ακούσια.

• Να μην βυθίζετε τον αποστειρωτή ή το καλώδιο στο νερό.
• Όταν είναι σε λειτουργία ο αποστειρωτής περιέχει καυτό νερό. Προσοχή να μην

πεταχτεί νερό πάνω σας όταν αφαιρείτε το περιεχόμενο του αποστειρωτή.
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα

(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, νοητική ικανότητα ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν είναι υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

• Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο πρέπει να αντικατασταθεί από τον

κατασκευαστή, το σέρβις, ή από ειδικευμένο πρόσωπο για να αποφευχθεί ο
κίνδυνος.

• ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕIΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον αποστειρωτή για 
άλλη από την προβλεπόμενη χρήση του για να αποφύγετε πιθανό 
τραυματισμό.

Οι επιφάνειες μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση.

Αποκλειστικός διανομέας για Ελλάδα-Κύπρο: ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε., 
Λ. Κηφισού 132, 12131 Περιστέρι. Τηλ. Κέντρο: 210 5199200. 
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