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Difrax magnetronsterilisator

Je wilt het beste voor je baby, daar is hygi‘ ne een belangrijk onderdeel 
in. Met de Difrax magnetronsterilisator worden schadelijke bacteri‘ n 
binnen enkele minuten gedood.  
De sterilisator is geschikt voor vier babyflessen en accessoires.  
De speciale eigenschappen, zoals een deksel met warmte indicator 
print, handgrepen die niet heet worden en een uitneembaar binnenrek 
waar de onderdelen stevig rechtop in staan, zorgen voor een veilig 
gebruik. Het binnenrek kan ook gebruikt worden als afdruiprek 
waardoor de flessen naderhand niet afgedroogd hoeven te worden.  
Ook geschikt voor onderdelen van de Difrax   kolf. Inclusief 
aansluiting om de melkslang van de  kolf mee te steriliseren.

Gebruik
•  Was alle producten af in een mild sopje en spoel ze af met schoon 

kraanwater voordat je deze steriliseert.
• Voordat je de producten in de sterilisator plaatst is het belangrijk dat  
 alle melkresten verwijderd zijn.
• Zorg ervoor dat de magnetron schoon en droog is voor gebruik.
•   Verwijder het binnenrek 2 en vul 

de sterilisator met 200 ml water 
tot aan het aangegeven maximale 
waterniveau. Gebruik voor het 
afmeten eventueel een babyfles.
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• Plaats het binnenrek 2 in de bodem 3.
•  Vul de sterilisator met fles onderdelen of andere te steriliseren 

producten volgens het vulschema verderop in deze 
gebruiksaanwijzing.

•     Plaats het deksel op de bodem,  
zorg ervoor dat het deksel goed  
sluit op het aansluitpunt.

•  Plaats de sterilisator altijd vrij in het midden van de magnetron 
en zet deze aan volgens onderstaande tabel 

 Magnetron vermogen (Watt):  500 WATT: 7 minuten  
    700 WATT: 6 minuten  
    800 WATT: 5 minuten  
    1000 WATT +: niet geschikt 
• Haal de sterilisator uit de magnetron door deze vast te pakken   
 bij de handvatten aan de zijkant van de sterilisator. Plaats   
 de sterilisator op een egale ondergrond met een hittebestendig   
 oppervlak. Let op! De sterilisator kan heet zijn!
• Kijk eerst naar de warmte indicator print om te zien of de sterilisator 
  genoeg is afgekoeld. Rood betekent heet, paars betekent afgekoeld. 
 Verwijder het deksel 1 door middel van de knop aan de bovenkant  
 van het deksel. Houd het deksel iets van je af om te voorkomen dat je  
 geraakt wordt door hete stoom. 
 Let op! Er kan eventueel ook stoom uit de opening van de  
 deksel komen.
• Zorg ervoor dat je handen schoon zijn voordat je de onderdelen uit  
 de sterilisator haalt.
• Spoel de producten niet af nadat je deze uit de sterilisator hebt   
 gehaald. Dan zijn ze namelijk niet meer steriel.
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LET OP! Laat de sterilisator afkoelen nadat je deze uit de magnetron  
haalt en voordat je de producten eruit haalt. Zodra het rode patroon op  
het deksel van de sterilisator verkleurt, is de sterilisator voldoende 
afgekoeld om vast te pakken.

Het vulschema: Het vullen van de Difrax magnetronsterilisator.

Vier Difrax babyflessen, 170 ml/ 200 ml/ 250 ml/ 310 ml

1.   Haal de flessen helemaal uit elkaar en was ze grondig af  
   met een sopje. Spoel ze na.
2.   Plaats de flessenspeen G op plek C.
3.   Plaats de flessenring H over de flessenspeen G op plek C.
4.   Plaats de flessenbody I rechtop op plek B.
5.   Plaats de flessenbodem K op zijn kant op plek D. 

6.    Klem de afsluitdop F op plek  
 E.

7.   Leg de ventielen J los tussen de producten.

Afgekoeld = paarsHeet = rood
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Difrax  kolf (lees ook de gebruiksaanwijzing van de kolf)

1.   Haal de kolf uit elkaar.
 
2.   Houd het binnenrek 2  
   ondersteboven, draai de  
   afsluitdop van het  
   waterreservoir open.
 
3.    Houd je vinger op de kleine  

 opening van het middenhandvat  
 A en vul het waterreservoir  
 door deze onder de kraan te  
 houden tot aan de rand.

 
4.   Sluit het waterreservoir af  
   door de afsluitdop er op 
    te draaien en plaats het  
   binnenrek 2 terug in de  
   sterilisator.
 
5.   Plaats de melkslang L  
   in de opening aan de  
   bovenkant van het 
   middenhandvat A.

6.   Verdeel de rest van de  
   slang over het binnenrek 2.
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7.   Plaats de buitenschelp M	
    met de bolle kant naar  
   boven in het binnenrek.
8.   Plaats de binnenschelp N	
    met de bolle kant naar  
   boven in het binnenrek.
9.   Haal de splitter O geheel  
   uit elkaar.
10. Plaats de onderdelen van  
   de splitter in het rek met  
   de opening naar beneden.

LET OP! 
De volgende onderdelen van de Difrax  kolf mogen niet in een 
magnetronsterilisator aangezien dit onherstelbare schade aanricht: 
pomp P, luchtslang Q, adapter R. 

LET OP! 
Laat de sterilisator afkoelen nadat je deze uit de magnetron haalt. 
Zodra het rode patroon op het deksel van de sterilisator verkleurt  
naar paars, is de sterilisator voldoende afgekoeld om vast te pakken.
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Schoonmaken van de Difrax magnetronsterilisator

•  Giet altijd het restwater uit de sterilisator en spoel deze om, 
 dit om kalkaanslag te voorkomen.
• Droog de sterilisator altijd goed af voordat je hem weg zet.
•  De magnetronsterilisator is vaatwasserbestendig.
•  Na gebruik de afsluitdop loshalen, omspoelen, afdrogen en   
 terugplaatsen.

 Het binnenrek kan ook gebruikt   
 worden als afdruiprek.

Het schoonmaken van de s¥fles

Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de s¥fles.

Kijk voor de afbeeldingen van de s¥fles en de Difrax  kolf 
in onderdelen op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing.
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             WAARSCHUWINGEN

•   Was altijd je handen voordat je de gesteriliseerde artikelen 
aanraakt.

•  Doe altijd 200 ml water in de sterilisator, teveel of te weinig kan   
  schade aanrichten aan de sterilisator en/of aan de producten die je  
  wilt steriliseren.

•  Doe nooit meer dan de aanbevolen artikelen in de sterilisator.

•  Gebruik geen chemische sterilisatietabletten/- oplossingen in de   
  sterilisator of in de producten die je gaat steriliseren.

•  Steriliseer nooit metalen of elektronische onderdelen in de   
  sterilisator.

•  Volg de juiste instructies voor het magnetrongebruik.  
  Overschrijd de aangegeven tijden niet!

•  Wanneer je een combi magnetron gebruikt, zorg ervoor dat het   
  oven/grill gedeelte uit en afgekoeld is.

•  Laat de sterilisator altijd eerst minstens vijftien minuten afkoelen  
  nadat je deze uit de magnetron haalt.

•  Houd de sterilisator altijd horizontaal wanneer je deze uit de   
  magnetron haalt, dit om het morsen en knoeien van heet water  
  te voorkomen.

•  Pas op wanneer je de sterilisator uit de magnetron haalt, deze  
  kan nog steeds heet zijn.

•  Houd de sterilisator altijd uit de buurt van kinderen. 

•  Plaats geen flessenborstel in de sterilisator.

•  Plaats enkel artikelen in de magnetronsterilisator die daarvoor   
   geschikt zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de   

 artikelen.

•   Difrax is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door 
onzorgvuldig en/of verkeerd gebruik.  

•  Dit is geen speelgoed voor kinderen. 
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