IMPORTANT WARNINGS!
These instructions can also be found at
www.tommeetippee.com
Keep this instruction sheet for future reference as it
includes important information.
Do not use chemical sterilising solutions/tablets in the
microwave. Always add 200ml of water before use. Ensure
the unit does not boil dry. Ensure the microwave timer is set
correctly on full power. Always allow at least 5 minutes cooling
time before removing from the microwave. It is recommended
that oven gloves are used to prevent scalding. When
removing the steriliser from the microwave, take care as it
will contain hot water and steam. Place on a hard, flat heat
resistant kitchen surface. Always open the lid away from you
to allow the steam to escape. Do not use chemical sterilising
solutions/tablets in the microwave. If you have a combination
oven, ensure grill is switched off and the oven has cooled
before use. Do not use metallic items as this will damage your
microwave. Keep out of reach of small children. Make sure
that the microwave turntable is clean and dry before use.

USING YOUR MICROWAVE STEAM STERILISER
Before using your steriliser, please ensure that you read these instructions thoroughly. Please read and retain this
important information for future reference. This steriliser is designed for use with Tommee Tippee Closer to Nature and
Advanced Anti-collic bottles and feeding accessories (except bottle brush and any other metallic items). The steriliser
will hold up to 4 Tommee Tippee bottles, plus accessories.
1. Before sterilisation, wash all bottles and feeding accessories in warm soapy water or in a dishwasher
(top rack only) to remove any milk residue. Separate all components for washing and reassemble teat
and screw ring for sterilising. WARNING: DO NOT ALLOW PRODUCT TO COME INTO CONTACT WITH OIL
BASED FOODS (e.g. OIL / TOMATO BASED SAUCES) AS STAINING WILL OCCUR.
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2. Remove the tray and pour 200ml
of water into the steriliser base.
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3. Replace the tray.
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4. Place the bottle parts in the
locators as shown.

6. Place the steriliser in the microwave, and microwave on full power
according to the table below.
7. Allow to cool for at least 5 minutes before removing the steriliser from the
microwave. To release the lid press both side buttons.
8. Wash your hands thoroughly before handling sterilised items. Take care as
the items will be hot.
9. Remove the sterilised items. The teat tongs can be used to remove the
small items. The lid when removed and placed flat becomes a hygienic
work surface for making up feeds.
10. If the steriliser is left unopened its contents will remain sterile for up to
24 hours.

5. Place the lid over the steriliser
base. Make sure the sides of the
lid are securely fitted over side
buttons.

8 Minutes
6 Minutes
4 Minutes

Up to 800w
850w - 1000w
1100w

FULL POWER

WATTAGE

COOLING TIME
5 Minutes
5 Minutes
5 Minutes
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يرجى قراءة هذه التعليمات واالحتفاظ بها
Please read and keep these instructions
Any questions?
Visit our website
tommeetippee.com
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Balliol Business Park,
Newcastle upon Tyne,
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تعليمات االستخدام

جهاز التعقيم بالبخار في المايكروويف
INSTRUCTIONS FOR USE

microwave steam steriliser

تحذيرات مهمة!

جهاز التعقيم بالبخار ف ي المايكروويف

يمكنكِ االطالع أي ً
ض ا على هذه التعليمات على
www.tommeetippee.com
احتفظي بورقة التعليمات هذه للرجوع إليها في المستقبل ألنها تتضمن
معلومات مهمة.
ال تستخدمي محلول أو أقراص التعقيم الكيميائية في المايكروويف .وأضيفي
200ملم من الماء قبل االستخدام دائ ًم ا .وتأكدي من أن الوحدة ال تغلي
دون ماء .وتأكدي من ضبط مؤقت المايكروويف بشكل صحيح على الطاقة
الكاملة .واتركي دائ ًم ا وقت للتبريد لمدة  5دقائق على األقل قبل أن تزيليها
اإلح راق .واحرصي
من المايكروويف .ويوصى باستخدام قفازات الفرن لمنع ْ
عند إزالة جهاز التعقيم بالبخار من المايكروويف ،على احتوائه على
الماء الساخن والبخار .واستخدمي الجهاز دائ ًم ا على سطح جاف ومسطح
ومقاوم للحرارة .وافتحي الغطاء دائ ًم ا بعي ًدا عنك للسماح للبخار بالهروب .ال
تستخدمي محلول أو أقراص التعقيم الكيميائية في المايكروويف .وإذا كان
لديكِ فرن مدمج ،تأكدي من إيقاف تشغيل الشواية وانك بردتي الفرن قبل
االستخدام .وال تستخدمي األدوات المعدنية ألن ذلك سيضر بالمايكروويف
الخاص بك .يحفظ بعي ًدا عن متناول األطفال .وتأكدي من أن أسطوانة
المايكروويف نظيفة وجافة قبل االستخدام

1.

2.
3.

 1غطاء قابل لإلزالة
ُ 2م حددات المنتج
 3رف قاعدة جهاز التعقيم

.استخدام جهاز التعقيم بالبخار ف ي المايكروويف الخاص بكِ
يرجى التأكد من ق راءة هذه التعليمات بدقة قبل استخدام جهاز التعقيم .ويرجى ق راءة هذه المعلومات المهمة واالحتفاظ بها للرجوع
إليها في المستقبلُ .
ض اعة المتقدمة المضادة
ض اعات تومي تيبي وكلوزرر تو نيتشر والر ّ
ص مم جهاز التعقيم هذا الستخدامه مع ر ّ
ض اعات تومي تيبي
ض اعة وأي أدوات معدنية أخرى) .ويستوعب جهاز التعقيم  4ر ّ
للمغص وملحقات التغذية (باستثناء فرشاة الر ّ
باإلضافة إلى الملحقات
ض اعات وملحقات التغذية بالمياه الدافئة والصابون أو في غسالة الصحون باإلضافة إلى
 1قبل التعقيم ،اغسلي جميع الر ّ
حلقة المسمار لتعقيمها .تحذير :ال تستخدمي المنتج مع األطعمة التي تحتوي على الزيت (مثل الصلصات التي يستخدم
فيها الزيت والطماطم) حيث سيؤدي ذلك إلى وجود بقع على المنتج
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 2أزيلي الرف واسكبي  200مل من
المياه على قاعدة جهاز التعقيم
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 3استبدلي الرف
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ض اعة في المواقع
 4ضعي أجزاء الر ّ
المحددة كما هو موضح

 6ضعي جهاز التعقيم في المايكروويف ،وشغلي المايكروويف بطاقة القصوى وف ًق ا
للجدول أدناه
 7اتركيه ليبرد لمدة  5دقائق على األقل قبل إخ راجه من المايكروويف .ولرفع الغطاء
اضغطي على األزرار الجانبية
 8اغسلي يديك جي ًدا قبل التعامل مع العناصر ال ُم عقمة .وتوخي الحذر إذ أن العناصر
ستكون ساخنة
 9وأزيلي العناصر ال ُم عقمة .ويمكن استخدام ملقط الحلمة إلزالة العناصر الصغيرة.
ويصبح الغطاء عند إزالته ووضعه بطريقة مستوية ،سطحً ا صح ًي ا لتجهيز الطعام
 10إذا ترك جهاز التعقيم مغل ًق ا ،فستظل محتوياته معقمة لمدة تصل إلى  24ساعة

5

 5ضعي الغطاء على قاعدة جهاز
التعقيم .وتأكدي من تركيب جوانب
الغطاء بأمان على األزرار الجانبية

مدة التبريد
 5دقائق
 5دقائق
 5دقائق

القدرة الكاملة
 8دقائق
 6دقائق
 4دقائق

القوة الكهربائية
حتى  800واط
 850واط  1000-واط 0
واط  1100واط

MICROWAVE STEAM STERILISER

1. Removable lid
2. Product locators
3. Steriliser base tray

