
INSTRUCTIONS FOR USE

Please read and keep these instructions

advanced electric steriliser and dryer
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Do not touch hot surfaces use handles and knobs.
When in use the Steriliser and Dryer contains hot water and 
steam.  Keep hands away from steam vents as it can cause 
burns and scalds. Use in a well ventilated area.
Do not operate any appliance with a damaged cord, plug or 
after the appliance malfunctions or has been damaged in any 
manner. If the supply cord is damaged it must be changed by 
a qualified person in order to avoid a hazard.
Always use on a flat heat resistant surface.
Do not move appliance when in use.
Do not let the cord hang over edge of kitchen work surface or 
touch hot surfaces.
Do not use any accessories other than those supplied with 
this appliance.

IMPORTANT WARNINGS! 
These instructions can also be found at 
www.tommeetippee.com 
Keep this instruction leaflet for future reference as it 
includes important information.
This appliance is intended for household use only.               
Do not use outdoors.
Before plugging in the Steriliser and Dryer for the first time 
ensure that the voltage is compatible with your electricity 
supply by checking the label on the base of the unit.
Ensure water has been added to the unit before switching the 
unit on.
Do not immerse in water, to protect against fire, electric shock 
and injury to persons. Do not immerse cord, plugs or other 
parts of the unit in water or other liquid. 
Misuse of the product may result in the risk of fire, electric 
shock and/or personal injury.
This appliance shall not be used by children. Keep the 
appliance and its cord out of reach of children. 
Appliances can be used by persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance.
User maintenance other than cleaning and descaling is not 
required for this product. Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children.
The heating element surface is subject to residual heat 
after use.

Mayborn (UK) Limited, 
Balliol Business Park,
Newcastle upon Tyne,

NE12 8EW, UK

Copyright © Mayborn (UK) Limited 2019.
Made in China.

Model number: WX-965D. Voltage: AC220-240V~ 50-60Hz 600W

Any questions?
Visit our website

tommeetippee.com
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INFORMATION ON THE DISPOSAL FOR WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)
This symbol on the products and accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be 
mixed with general household waste. For proper disposal for treatment, recovery and recycling, please take these products to 
designated collection points where they will be accepted on a free of charge basis. In some countries you may be able to return 
your products to your local retailer upon the purchase of a new product.
Disposing of this product correctly will help you save valuable resources and prevent any possible effects on human health and 
the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further 
details of your nearest collection point for WEEE.
Penalties may be applicable for the incorrect disposal of this product in accordance with national legislation.
The product is fitted with a mains plug containing a fuse (10A). If it ever becomes necessary to replace the fuse, only use fuses 
that are marked AC250V, and rated at 10A. In the unlikely event that this plug is not suitable for the sockets in your home, it 
should be removed and a suitable plug fitted as follows:
The wires of the mains lead are coloured in accordance with the following code:
GREEN AND YELLOW – EARTH
BLUE – NEUTRAL
BROWN – LIVE
As these colours may not correspond with the coloured markings sometimes used to identify the terminals in 
the plug, connect as follows.
The wire coloured GREEN AND YELLOW must be connected to the terminal marked E or by the earth symbol 
or coloured GREEN or GREEN AND YELLOW. The wire coloured BLUE must be connected to the terminal 
marked N or coloured BLACK. The wire coloured BROWN must be connected to the terminal marked L or 
coloured RED.
If you are in any doubt about how to wire a plug or replace a fuse safely, consult a qualified electrician.

STERILISE AND DRY
1.  Press the Automatic sterilise and dry button once. The appliance will beep once and the sterilisation cycle       
 will start. The sterilising time is approximately 10 minutes.
  

2.  When the sterilising cycle is complete, the drying cycle will follow automatically.                     
 The drying time is approximately 30 minutes.
3.  When the drying cycle is complete, the appliance will beep 5 times and power off automatically. Please allow to  
 cool for at least 5 minutes before opening the steriliser.

STERILISE ONLY 
1. Press the sterilise button once. The appliance will beep once and the sterilisation cycle will start. The sterilising  
 time is approximately 10 mins. 

2. When sterilisation cycle is complete, the appliance will beep 5 times and switch off automatically. Please allow  
 to cool for at least 5 minutes before opening the steriliser.

CAUTION!
If you need to drain water from the base, always pour sideways away from the air vent in the direction marked inside 
the base.

DRY ONLY 
1. Press the dry button once. The appliance will beep once and the drying cycle will start.

2. The drying cycle is approximately 30 minutes.
3. When the drying cycle is completed, the appliance will beep 5 times and switch off automatically. Please allow  
 to cool for at least 5 minutes before opening the steriliser.

 Please note: The sterilisation and/or the drying cycle can be stopped any time by pressing the on/off button.

CLEANING
Unplug and allow to cool before cleaning. After each use pour away remaining water from the steriliser base by tipping 
the steriliser and dryer sideways over a sink, ensuring no water gets into the air vent (i), and wipe clean with a damp 
cloth only. The lid (a) and the two racks (b, c) can be cleaned in hot water. Do not clean with abrasive cleaners.
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HOW TO REPLACE THE FILTER

a. Lid
b. Upper rack
c. Lower rack
d. Steriliser base
e. Control panel
f. Lead with plug
g. Stainless steel heater surface
h Max fill line
i.  Air vent

It is recommended to change the filter every 6 months. 
The filter is found on the underside of the steriliser base (j). 
To change the filter:
1. Unclip the filter panel door (k) and remove old filter.
2. Place the filter (l) into the steriliser base,     
 making sure that the tab handle is still visible on top of the filter (m).
3. Place the filter panel door back onto the steriliser base (j).

k
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CONTROL PANEL

On/ off Sterilise Dry Automatic  
sterilise 
and dry

BEFORE FIRST USE
You must insert the filter provided into the underside of the steriliser base before you start using the steriliser and dryer.
USAGE
It is important that all bottles, teats and accessories are empty and that they are clean and fully rinsed in fresh 
water before placing in the appliance for sterilisation. 
Use on level surface and be sure there is no debris under the unit and the rubber pads are touching the surface.
This steriliser is designed for use with Tommee Tippee bottles and feeding accessories (except bottle brush).                 
The steriliser will hold a maximum of 6 Tommee Tippee Closer to Nature bottles (maximum 4 Advanced Anti-colic bottles) 
or a combination of fewer bottles plus soothers and breast pump parts. 

Plug the steriliser into the power outlet.
Press the on/off button.              
The steriliser will emit a “beep” 
sound and the button will light up. 
Choose your desired function   
following the instructions on the   
next page.

Place the lid (a) on top.             
Please ensure that the lid fits 
securely onto the upper rack                  
without any gaps.
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WARNING!
TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, INJURY OR DAMAGE: ALWAYS UNPLUG YOUR PRODUCT BEFORE 
CLEANING. DO NOT IMMERSE THE BASE, THE SUPPLY CORD OR THE PLUG IN WATER OR OTHER LIQUIDS. 
DO NOT CLEAN BASE UNDER WATER TAP. 
DO NOT use metal objects or scourers to clean your Steriliser and Dryer. DO NOT use bleach or sterilising fluid to 
clean it. DO NOT use abrasive or anti-bacterial materials. DO NOT scrub the heat plate.  
CAUTION! UNDER NO CIRCUMSTANCES USE ABRASIVE, CORROSIVE OR SCRATCHING CLEANING AGENTS, 
AS THESE COULD DAMAGE YOUR STERILISER.

Please note: If there is insufficient water to complete the sterilisation phase effectively, the appliance will ‘”beep” 5 
times and the function light will flash for 2 hours. Do not use the bottles or accessories. Repeat usage instructions 
to ensure effective sterilisation. Drying time based on 260ml / 9oz bottles. If you are using larger bottles, then extra 
drying time may be required.
 

DE-SCALING 
The guide below shows what the frequency of de-scaling should be.
Hard water: 14 days 
Medium: 21 days
Soft: 28 days
You can find out your water quality from your water provider. 
Unplug the unit and allow to cool before descaling. After each use pour away remaining water from the unit base by 
tipping the unit sideways over a sink and wipe with a damp cloth only. We recommend that you descale your appliance 
according to the guidelines above to ensure that it continues to work efficiently. Living in a hard water area can 
produce limescale quicker than other areas so descaling is required sooner. Use a descaler that is suitable for use 
with stainless steel and use as per the manufacturer’s guidelines. Or you can use white vinegar or a descaling sachet 
to descale your unit. Please use as per manufacturer’s guidelines. Where no method is stated, 1:4 descaler to water  
ratio can be applied. 

TROUBLE SHOOTING
This information can also be found at tommeetippee.com

CONDITION POSSIBLE CAUSE REMEDY

Machine will not start

Appliance is unplugged
Make sure the plug is securely 

inserted into the power outlet and 
power is turned on

Appliance is not turned on Press on/ off button before 
choosing function

Scaling on the stainless 
steel heater surface Limescale Descale Unit

White marks on bottles Limescale Descale Unit

AUTO

j. Steriliser base (underside)
k. Filter panel door
l. Filter
m.  Filter tab handle

j

g

m

CHOOSE YOUR FUNCTION

Remove the lid (a) and the racks (b), 
(c) from the steriliser base (d). Pour 
120ml of water onto the stainless 
steel heater surface (do not go over 
the max fill line (h)). If using dry only 
function you do not need to add 
any water.

Insert lower rack (c), place clean 
bottles with their opening facing 
downward onto the lower posts. 
Place hoods onto the bottle bases.
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AUTO

Insert the upper rack (b) and 
place in the bottle accessories 
(eg. teat and screw ring).
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اختا ري طريقة التعقيم والتجفيف
التعقيم والتجفيف

التعقيم والتجفيف

التنظيف

إزالة الترسيبات

تحذير

استكشاف األخطاء وإصالحها

الحالة
عدم تشغيل الجهاز

تراكم الرواسب على سطح الساخن
المصنوع من الفوال المقاوم للصدأ

ى الرضاعات وجود عالمات بيضاء عل

اء الكهرب ارالجهاز غير متصل ب ي ت أكدي من توصيل الجهاز بمصدر ال  ت
ها ي ائي وشغل الكهرب

بل قاف ق تشغيل / اإلي  اضغطي على زر ال
وبة فة المطل ار الوظي ي اخت

م تشغيل الجهاز ت م ي ل

الرواسب

الرواسب

ة الرواسب وحدة إزال

ة الرواسب وحدة إزال

اإلصالح حتملالسبب المحتمل

المعلومات المتعلقة بالتخلص من نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية

تنبيه
قاعدة تهوية في االتجاه المحدد داخل ال ًدا عن فتحة ال عي ا من الجانب ب ًم اه دائ مي قاعدة، اسكبي ال اه من ال مي إذا كنتي بحاجة إلى تصريف ال

التعقيم فقط

دأ دورة ب يه لمرة واحدة وست ب ن ئذ سيصدر الجهاز صوت ت ن ائي مرة واحدة، حي ق ل ت تجفيف ال م وال ي تعق اضغطي على زر ال
ائق م ما يقرب من 10 دق ي تعق يم، ويستغرق وقت ال تعق ال

تجفيف ما يقرب من 30  ا. ويستغرق وقت ال ًي ائ ق ل تجفيف ت بعها دورة ال ت يم، ست تعق د اكتمال دورة ال عن
ائق دق

تهاء الدورة، ات ركي  ا. بعد ان ًي ائ ق ل يه 5 مرات وسيفصل الجهاز ت ب ن تجفيف، سيصدر الجهاز صوت ت د اكتمال دورة ال عن
بل فتح الجهاز ائق على األقل ق مدة 5 دق برد ل ي الجهاز ل

يم، ويستغرق  تعق دأ دورة ال ب يه لمرة واحدة وست ب ن ئذ سيصدر الجهاز صوت ت ن يم مرة واحدة. حي تعق اضغطي على زر ال
ائق م ما يقرب من 10 دق ي تعق وقت ال

تهاء  ا. بعد ان ًي ائ ق ل يه 5 مرات وسيفصل الجهاز ت ب ن يم، سيصدر الجهاز صوت ت تعق د اكتمال دورة ال عن
بل فتح الجهاز ائق على األقل ق مدة 5 دق برد ل ي الدورة، اتركي الجهاز ل

تجفيف  دأ دورة ال ب يه لمرة واحدة وست ب ن ئذ سيصدر الجهاز صوت ت ن تجفيف مرة واحدة. حي اضغطي على زر ال
يقة تجفيف ما يقرب من 30 دق يستغرق وقت ال

تهاء الدورة، اتركي  ا. بعد ان ًي ائ ق ل يه 5 مرات وسيفصل الجهاز ت ب ن تجفيف، سيصدر الجهاز صوت ت د اكتمال دورة ال عن
بل فتح الجهاز ائق على األقل ق مدة 5 دق برد ل ي الجهاز ل

قاف تشغيل أو اإلي تجفيف في أي وقت عن طريق الضغط على زر ال م أو ال ي تعق لي: يمكن إيقاف دورة ال ُيرجى مالحظة ما ي

م ي تعق ية من قاعدة الجهاز عن طريق قلب جهاز ال ق ب مت اه ال مي م اسكبي ال تنظيف. ث بل ال برد ق ي ائي واتركي الجهاز ل مقبس الكهرب أفصلي ال

ة فقط. ويمكن تنظيف ل ل تهوية )ط( وامسحيه بقطعة قماش مب اه إلى فتحة ال مي أكدي من عدم دخول ال به على الحوض وت والمجفف على جان

المنظفات الكاشطة اه الساخنة. وتجنبي تنظيف الجهاز ب مي ال ين )ب، ج( ب الغطاء )أ( والرف

قد يتطلب األمر وقت تجفيف إضافي تجفيف لرّضاعات 260مل / 9 أونصات. إذا كنت تستخدم رّضاعات أكبر، ف وقت ال

ية إزاًل اه مدى تكرار عمل يل أدن دل يوضح ال
ما يلي ا ل ق بات وف ترسي ة ال

ا وًم ماء العسر: 14 ي ال
ا وًم ماء المتوسط: 21 ي ال

ا وًم يسر: 28 ي ماء ال ال
اه مي اه الخاصة بِك عن طريق مزود ال مي ة ال ِك معرفة نوعي يمكن

ية في قاعدة الجهاز بعد كل استخدام عن ق ب مت اه ال مي بات. واسكبي ال ترسي ة ال بل إزال برد ق ائي واتركيه ي ار الكهرب ي ت  أفصلي الجهاز من ال
توجيهات ا ل ًق بات وف ترسي ة ال ية إزال يذ عمل ف ن ت ا نوصي ب ن إن ذا ف ة فقط. ل ل ل ا على الحوض ومسحه بقطعة قماش مب ًب  طريق قلب الجهاز جان

بات ترسي ماء العسر إلى تراكم ال مناطق ذات ال اءة. يمكن أن يؤدي العيش في ال تكرار المذكورة أعاله لضمان استمرار عمل الجهاز بكف  ال
فوالذ اسبة مصنوعة من ال بات من ة ترسي بات في أقرب وقت. واستخدمي أداه إزال ترسي ة ال ذلك يجب إزال مناطق األخرى، ل  أسرع من ال

ِك استخدام الخل األبيض توجيهات الشركة المصنعة. وبدالً من ذلك، يمكن ا ل ًق بات واستخدامها وف ترسي ة ال اوم للصدأ الستخدامها إلزال مق  ال
قة اع توجيهات الشركة المصنعة. وفي حالة عدم ذكر طري ب بات من على الجهاز، ويرجى ات ترسي ة ال بات إلزال ترسي ة ال  أو كيس إزال

اه مي ترسبات مضافة إلى ال ة ال ِك استخدام نسبة 1: 4 إلزال االستخدام يمكن
اه مي ترسبات مضافة إلى ال ة ال استخدام نسبة 1 : 4 إلزال

ة المستخدمة يجب عدم خلطها مع ي كترون ية واإلل ائ منتجات الكهرب قة أن ال ائق المرف وث منتجات وال قصد بهذا الرمز الموجود على ال  ُي
ايات ف ن ال

قاط منتجات إلى ن ايات واستعادتها وإعادة تدويرها، يرجى أخذ هذه ال ف ن تعامل مع ال يم لغرض ال سل تخلص ال عامة. ولغرض ال ة ال ي منزل ال
تج ِك عند شراء من دي ة المحلي ل تجزئ ائع ال ِك إلى ب تجات تمكني من إعادة من ها مجان دان، قد ت بول م ق ت نة حيث ي تجميع معي

ئة ي ب ار محتملة على صحة اإلنسان وال يمة ومنع أي آث ق ير الموارد ال وف منتج بطريقة صحيحة على ت د. وسيساعدِك التخلص من هذا ال ،جدي
تفاصيل ٍد من ال ية للحصول على مزي السلطة المحل ذا يرجى االتصال ب قة غير مالئمة. ل ايات بطري ف ن تي يمكن أن تنشأ عن معالجة ال  وال

عن
كترونية ية واإلل ائ ايات المعدات الكهرب ف تجميع ن أقرب نقطة ل

تشريعات ل منتج وفق ل يم من هذا ال سل عقوبات على التخلص غير ال ية. طبق ال الوطن
ار، استخدمي قاطع ي ت دال قاطع ال ب ير). وإذا كان من الضروري است ار ( 10 أمب ي ائي ويحتوي على قاطع ت منتج مزود بمقبس كهرب  هذا ال

ار ي ت ال
مآخذ في منزلك ل ا ل اسًب مقبس من يها هذا ال تي ال يكون ف ة وال وة 10 حتمل ق متردد فقط، وب ار ال ي ت ل وة 250 فولت ل ق ،ب

لي ته وتوصيل مقبس مناسب كما ي يجب إزال
ن أسالك ا

ائي الرئيسة وفق ار الكهرب ي ت ل ي ال ت لرمز ال ت ا ل
األخضر واألصفر -أرض ي

األزرق-محايد
اء بني -كهرب ال

تي اً ة ال ون مل وافق مع العالمات ال ت وان قد ال ت نظًرا ألن هذه األل
ستخدم أحيان

ذا يرجى التوصيل على مقبس، ل تحديد األطراف الموجودة في ال ت ل
الطرف الذي يحمل عالمة لون األخضر واألصفر متصالن ب ال ون ب مل ييجب أن يكون السلك ال ال ت نحو ال  أو E ال

لون ال لون األخضر أو ب ال الرمز األرض ي أو ب ب
الطرف الذي يحمل عالمة لون األزرق ب ال ون ب مل لون األسود. N األخضر واألصفر. ويجب توصيل السلك ال ال  أو ب

ويجب توصيل
الطرف الذي يحمل عالمة بني ب ون ال ل ال ون ب مل ية L السلك ال ف ِك أي شك بشأن كي دي لون األحمرإذا كان ل ال  أو ب

ائي مؤهل قة آمنة، يرجى استشارة فني كهرب قاطع بطري دال ال ب مقبس أو است توصيل ال

تنظيف بل ال ائي ق ار الكهرب ي ت ًم ا على فصل الجهاز الخاص بك من ال تلف: احرص ي دائ ية أو األذى أو ال ائ تجنب خطر حدوث صدمة كهرب ل
اه مي بور ال قاعدة تحت صن اه أو أي سائل آخر. وال تنظفي ال مي قابس في ال اء أو ال الكهرب قاعدة أو سلك اإلمداد ب وال تغمري ال

تنظيف م ل ي تعق بييض أو سائل ال ت تجفيف وال تستخدمي مواد ال م وال ي تعق تنظيف جهاز ال ية أو إسفنجات ل ال تستخدمي أدوات معدن
ا. وتجنبي كشط لوحة الطاقة الحرارية يري بكت ل الجهاز. وال تستخدمي المواد الكاشطة أو المضادة ل

م الخاص ي تعق آكل أو الخدش، حيث يمكن أن تلحق الضرر بجهاز ال ت تنظيف أو ال يه! ال تستخدمي تحت أي ظرف من الظروف مواد ال ب ن ت
بك

يه 5 مرات وسيومض مصباح ب ن ية، فسيصدر الجهاز ت فعال م ب ي تعق ية إلكمال دورة ال اه كاف م يكن هناك مي لي: إذا ل ُيرجى مالحظة ما ي
فعال م ال ي تعق يمات االستخدام لضمان ال عل ملحقات، وكرري ت مدة ساعتين، وفي هذه الحالة ال تستخدمي الرضاعات أو ال تشغيل ل ال

ومات على عثور على هذه المعل tommeetippee.comيمكن أيًضا ال
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تحذيرات مهمة
يمكنِك االطالع أيًضا على هذه التعليمات بزيارة الموقع

www.tommeetippee.com
احتفظي بورقة التعليمات هذه للرجوع إليها في المستقبل ألنها تتضمن معلومات مهمة

يم تعق يامك ألول مرة بتوصيل جهاز ال بل ق أكدي ق ذا يرجى عدم استخدامه خارج المنزل. وت منزلي فقط. ل  هذا الجهاز ُمخصص لالستخدام ال
اء من خالل االطالع على الملصق الموجود ائي لمصدر الكهرب ار الكهرب ي ت وافق مع ال ائي مت اء من أن الجهد الكهرب الكهرب تجفيف ب  وال

اية من نشوب الحرائق وق ل اه. وذلك ل مي ال ه، وتجنبي غمر الجهاز ب ل بل تشغي اه إلى الجهاز ق مي أكدي من إضافة ال  على قاعدة الجهاز. ت
اه أو أي مي قابس أو أي جزء آخر من أجزاء الجهاز في ال ية واألذى، ال تغمري الجهاز أو السلك أو ال ائ  وتعرض األشخاص للصدمات الكهرب
ية أو األذى الشخصي ائ الصدمات الكهرب تج إلى خطر نشوب الحرائق أو اإلصابة ب من ُمحتمل أن يؤدي سوء استخدام ال  سائل آخر، إذ من ال
اول األطفال. ن ًدا عن مت عي هذا الجهاز، بل احرصي على حفظ الجهاز والسلك الخاص به ب ال ل  أو جميع ما سبق. ويجب عدم استخدام األطف

ية أو نقص في الخبرة أو ل عق ية أو الحسية أو ال دن ب قدرات ال ذين يعانون من قصور في ال عد هذا الجهاز لالستخدام من األشخاص ال م ُي  ل
تي قة آمنة وفهموا المخاطر ال يمات بشأن استخدام هذا الجهاز بطري عل ت هم ال دمت ل لجهاز لإلشراف أو قُ هم ل  المعرفة، إال إذا خضع استعمال

ه ها استعمال ي ينطوي عل
الجهاز لعب ب ال ال ب بغي السماح لألطف ن ال ي

ته ان تنظيف الجهاز وصي ال ب بات. وال تسمحي لألطف ترسي ة ال تنظيف وإزال وبة بخالف ال منتج غير مطل هذا ال ة المستخدم ل ان ية صي عمل

يشع سطح عنصر التسخين بالحرارة المتبقية بعد االستخدام
مّساكات مقابض وال لمسي األسطح الساخنة واستخدمي ال ذا ال ت ل

ها يمكن أن بخار ألن دَة عن فتحات ال ِك بعي دي ذا أبقي ي بخار.  ل اه الساخنة وال مي إنه يحتوي على ال تجفيف ف م وال ي تعق د استخدام جهاز ال  عن
تهوية دة ال تسبب الحروق واالحمرار. واستخدامي الجهاز في منطقة جي

فه بأي شكل من األشكال. وفي ل ه أو ت اء بعد تعطل الكهرب ا أو توصيل الجهاز ب ًف ال ابس ت ق  تجنبي تشغيل الجهاز عندما يكون السلك أو ال
ادي التعرض ألي خطر ف ت يره بمعرفة شخص مؤهل ل اء يجب تغي الكهرب ة تلف سلك اإلمداد ب حال

اء االستخدام ن لحرارة. وال تحركي الجهاز أث اوم ل ا على سطح مطبخ مق ًم استخدمي الجهاز دائ
تدلى فوق حافة سطح تجهيز الطعام في المطبخ أو يالمس األسطح الساخنة ائي ي ال تتركي السلك الكهرب

متوفرة مع هذا الجهاز لك ال تجنبي استخدام أي ملحقات أخرى غير ت

دليل األجزاء
أ           الغطاء

ب        الرف العلوي
ج          الرف السفلي

د           قاعدة جهاز التعقيم
ه            لوحة التحكم

و            كابل التوصيل بالتيار الرئيس
 ز            سطح التسخني املصنوع من الفوالذ املقاوم  للصدأ

ح           خط التعبئة القصوى
ط           فتحة التهوية

ي          قاعدة جهاز التعقيم )السفلية )
ك          باب لوحة املرشح

ل          املرشح
م           مقبض حافة املرشح

كيفية استبدال المرشح
يستحسن أن تغيري المرشح كل 6 أشهر

يم )ي تعق يوجد المرشح أسفل قاعدة جهاز ال
ير المرشح تغي ل

م  دي ق ة المرشح ال إزال    ،فكي باب لوحة المرشح )ك( وقومي ب
م  ي تعق ضعي المرشح على قاعدة جهاز ال

أكدي من أن مقبض الحافة ال يزال ظاهًرا أعلى المرشح )م ت
ضعي باب لوحة المرشح مرة أخرى في مكانه على قاعدة جهاز 

يم )ي تعق ال

قبل اإلستخدام للمرة االولى
تجفيف م وال ي تعق بدء في استخدام جهاز ال بل ال يجب إدخال المرشح الموجود في الجانب السفلي من قاعدة الجهاز ق

االستخدام
عذبة اه ال مي ال كامل ب ال فة وشطفها ب ملحقات فارغة وأن تكون نظي من المهم أن تكون جميع الرّضاعات والحلمات وال

يم تعق قبل وضعها في وحدة جهاز ال
د المطاطية تالمس السطح وسائ أكدي من عدم وجود حطام أسفل الجهاز وأن ال استخدمي الجهاز على سطح مست وي وت

اء فرشاة الرّضاعة ن ث است تغذية )ب ببي وملحقات ال ي يم هذا لالستخدام مع رّضاعات تومي ت تعق ُصمم جهاز ال
لمغص   أو يتشر )بحد أقص ى 4 رّضاعات متطورة مضادة ل و ن يبي كلوزرر ت م 6 رّضاعات تومي ت ي تعق يستوعب جهاز ال

ثدي هايات وأجزاء مضخة ال ل ة باإلضافة إلى ال ل ي ل ق مجموعة من الرضاعات ذات السعة ال

لي الغطاء )أ( والرفين )ب،ج( من قاعدة أزي
يم )ب( ثم صبي 120 مل من تعق  جهاز ال

اه مي ال
فوالذ داخل سطح السخان المصنوع من ال
ئة تعب اوم للصدأ ) ال تتجاوزي خط ال مق ال

فة القصوى )ح((، وإذا كانت تستخدمين وظي
تجفيف فقط فلن تكوني بحاجة إلى إضافة ال

اه أي مي

 ضعي الغطاء )أ( أعلى الجهاز. يرجى
أكد من ت ال

ثبت بإحكام على الرف  أن الغطاء ُم
علوي ال

دون وجود أي فجوات

م اء، ث ذ الكهرب ف من م ب ي تعق وصلي جهاز ال
تشغيل/اإليقاف اضغطي على زر ال

يه ب ن تعقيم صوت     “ت سيصدر جهاز ال
وسيض يء الزر. بعد ذلك اختاري الوظيفة

اع اإلرشادات الموجودة في ب ات ة ب وب المطل
ة ي ال ت الصفحة ال

 أدخلي الحامل السفلي )ج(، وضعي
رضاعات

فة مع جعل فتحتها ألسفل على الدعامة نظي
ية. وضعي األغطية على قاعدة ل سف ال

الرضاعة

علوي )ب( وضعي أدخلي الرف ال
يه ملحقات الرضاعة )مثل ف
مة قة ربط الحل الحلمة وحل

تعليمات واالحتفاظ بها يرجى قراءة هذه ال

)

)

)

)
)

)

“

لوحة التحكم
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