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BUHARLI STERİLİZATÖR – KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI
Weewell buharlı sterilizatör - kurutucu - bebek maması ısıtıcısını satın aldığınız için teşek-
kür ederiz.  Bu ürün, buharı kullanarak bakterilerin yok edilmesi ve bebeğinizin biberon ve 
beslenme aksesuarlarının herhangi bir kimyasal kullanmadan sterilize edilmesi için tasar-
lanmıştır.

•	 8-15 dakika içerisinde sterilize etme ve 20-90 dakika içerisinde kurutma özelliğine 
sahiptir.

•	 İçerisine max. 8 şişe ve beslenme aksesuarları konulabilir.

•	 Hassas tuşlu dijital ekran ve bip sesi sterilizasyon işlemi boyunca sizi bilgilendirir.

•	 Ayrıca yumurta haşlama ve bebek maması ısıtmaya elverişlidir.

Lütfen kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere bu kul-
lanım kılavuzunu saklayın.

KULLANIM TALİMATLARI
•	 Kaynatma haznesine 120ml su koyun.

•	 Biberon tepsisini sterilizatörün ana gövdesinin içine takın ve ısıtma tabanına yer-
leştirin.

•	 Yıkanmış olan temiz biberonları sterilizatörün ana gövdesine yerleştirin. Biberon-
ları, ağızları tepsinin üzerinde yer alan yuvalara denk gelecek şekilde ters olarak 
koyun.

•	 Sıkıca kapağını kapatın ve fişi prize takın.

•	 Cihaz bip sesi çıkartır ve “power” göstergesi otomatik olarak yeşile döner.

•	 On/off tuşuna basın. Dijital ekranda otomatik olarak mavi ışık yanar. Ekran, üst 
sırada “10” ve  alt sırada “50” olmak üzere rakamları gösterir. (“10 ve 50” 8 stan-
dart biberonun aynı anda sterilizasyon ve kurutulması için tavsiye edilen çalışma 
süresidir.)

•	 Üç çalışma şeklinden birisini seçmek için “Setting” tuşuna basın.
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Sterilizasyon (sadece sterilize için)

“Timer” tuşuna basın. Üst sırada “10” rakamı yanıp sönmeye başlar. Sadece “Up” ve 
“Down” tuşlarına basarak sterilizasyon işlemi için gerekli olan zamanı ayarlayın. (8 ila 15 
dakika arasında ayarlanabilir)

Sterilize Kuruluk( Sterilize ederek kurutma için)

“Timer” tuşuna basın. Üst sırada “10” rakamı yanıp sönmeye başlar. Sadece “Up” ve 
“Down” tuşlarına basarak sterilizasyon işlemi için gerekli olan zamanı ayarlayın. (8 ila 15 
dakika arasında ayarlanabilir). Sonra “Timer” tuşuna tekrar basın.  Alt sırada “50” rakamı 
yanıp sönmeye başlar.  “Up” ve “Down” tuşlarına basarak kurutma işlemi için gerekli olan 
zamanı ayarlayın.  (20 ila 90 dakika arasında ayarlanabilir).

                     

Kurutma (Sadece kurutma için)

“Timer” tuşuna basın.  Alt sırada “50” rakamı yanıp sönmeye başlar. Sadece “Up” ve 
“Down” tuşlarına basarak kurutma işlemi için gerekli olan zamanı ayarlayın.  (20 ila 90 
dakika arasında ayarlanabilir).

!!! Zamanlayıcı ayarlamak için rakamlar yanıp sönerken ‘up’ veya ‘down’ tuşuna basın. 
Eğer kaçırırsanız tekrar “timer” tuşuna basın ve ‘up’ veya ‘down’ tuşlarıyla ayarlama ya-
pın.

•	 Zamanlayıcı ve ayarlar yapıldıktan sonra başlatmak için on/off tuşuna basın. Diji-
tal ekranda yükselen buhar ikonu hareketli olarak görünür. Zamanlayıcı ayarı “00” 
rakamına doğru geri saymaya başlar. Aynı zamanda kurulama modu da seçil-
diyse, sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra LCD erken üzerinde dönen fan 
ikonu görünür ve zamanlayıcı ayarı geri saymaya başlar.

•	 İşlem tamamlandıktan sonra cihaz ve dijital ekran kapanır. Cihaz elektriğe bağlı 
olduğu sürece yeşil gösterge ışığı yanmaya devam eder.

•	 İşlemden sonra cihaz sıcak olduğu için kapağı hemen çıkartmayın.  Buharın çık-
ması ve yanmayı engellemek için bir süre uzak durun.  Sterilize edilen parçalar 
sıcak olacağı için çıkartırken dikkatli olun. Gerekirse maşa kullanın.

•	 Cihaz “on/off” tuşuna bir kere basılarak durdurulabilir. “Setting” tuşundaki kırmızı 
gösterge ışığı yanıp sönecektir. İşlemin kaldığı yerden devam etmesi için tekrar 
on/off tuşuna basın. Yanıp sönen kırmızı gösterge ışığı normale döner.

•	 Sterilizatörü işlem sırasında durdurmak için sadece on/off tuşunu 2 saniye boyun-
ca basılı tutun.  Mavi dijital ekran kapanır ve cihaz çalışmayı durdurur.



Bebek Maması Isıtma Özelliği

Kaynatma haznesine tam olarak 120 ml su koyun. Isıtma tabanının üzerine aksesuar 
tepsisini yerleştirin.  Mama kâsesini içine koyun ve kapağını kapatın. “Sterilize” modunu 
seçin ve uygun zamanı ayarlayın.

Yumurta Haşlama Özelliği

Kaynatma haznesine tam olarak 120 ml su koyun.  Isıtma tabanının üzerine aksesuar 
tepsisini (yumurtalık işlevi görür) yerleştirin.  Yumurtaları içine koyun ve kapağını kapatın. 
“Sterilize” modunu seçin ve zamanlayıcıyı uygun bir biçimde ayarlayın.

    

                                                                      

                                                                

TEMİZLEME TALİMATLARI
•	 Biberonları ve aksesuarları sterilizatörün içine koymadan önce mutlaka yıkayın. 

Biberon veya aksesuarlarda kalan süt veya besin artığı zarara sebep olabilir.

•	 Her kullanımdan sonra cihazın soğumasını bekleyin. Isıtma tabanı içerisinde ka-
lan suyu her zaman boşaltın ve silerek kurutun.

•	 Sterilizatörü temizlemek için aşındırıcı özelliğe sahip bulaşık süngeri kullanmayın.

KİREÇ TEMİZLEME TALİMATLARI
•	 Kaynatma haznesine 40ml sirke ve 80 ml su ile hazırladığınız çözeltiyi koyun.

•	 Zamanlayıcıyı 10 dakikaya ayarlayın ve boş üniteyi sterilize edin. İşlem tamam-
landığında prizi fişten çekin. 

•	 Kireç tortuları çözülünceye kadar bekleyin. Çözeltiyi boşaltın ve iyice durulayın. 
Silerek kurulayın.



DİKKAT
•	 Cihazı çalıştırmadan önce kaynatma haznesine yeteri miktarda su konulduğun-

dan emin olun. Az miktarda su konulduğunda cihaz doğru şekilde çalışmayacak-
tır. Bu durumda cihaz ayarlanan süreden önce durabilir.

•	 Kaynatma haznesine su eklerken KURUTMA HAVA DELİĞİNE SU KAÇMAMA-
SINA DİKKAT EDİN. Bu durum hasara sebep olabilir.

•	 Buhar çıkışı sağlayan deliğin üzerini sakın kapatmayın. Sterilizatörün üzerine bir 
şey koymayın.

•	 Sterilizatörün kullanım sırasında düz ve sağlam bir zemin üzerine konulduğundan 
emin olun.

•	 Kullanım sırasında cihaz kaynar su içerdiği ve kapağındaki havalandırma deliğin-
den buhar salınımı yaptığı için kullanım sırasında çocukların ulaşamayacağı bir 
yerde muhafaza edin.

•	 Weewell WSB160, her kullanım arasında en az 10 dakika soğumaya bırakılmalı-
dır.

•	 KAYNATMA HAZNESİNİ ASLA DOĞRUDAN SU İLE TEMAS ETTİRMEYİN.

  



Buhar Hava Deliği

      ÜRÜNÜN PARÇALARI
     

  

  Kaynatma Haznesi

Biberon Tepsisi

     Şeffaf Kapak

Dijital Ekran

Kurutma Hava Deliği

Aksesuar Tepsisi

Kapak Havalandırması

      Temel Ünite

ÜMİT BİSİKLET SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Adres:İstasyon Mah. G.Mustafa Özyanar Cad. 
No:8/A Hadımköy - İSTANBUL
Telefon: +90 212 771 22 50
Faks: +90 212 771 22 50
Email: info@umitbisiklet.com.tr


