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NÁVOD K POUŽITÍ. 

 
 
Sterilizátor do mikrovlnné trouby Vám umožní desinfekci dětských lahví 
pomocí páry během několika minut. 

Obsah: 

Poklop 
Ukládací podnos na láhve 

s úchytkou 
Spodní část nádoby 

 
 
Důležité upozornění: láhve a ostatní příslušenství se musí před desinfekcí 
řádně vyčistit. 
1  - Odejměte poklop a do spodní části nádoby nalijte cca 200 ml vody. 
2 - Postavte ukládací podnos na lahve do nádoby a osaďte následujícím 
způsobem: 
a) Šroubovací prstence lahví umístěte nad otvor pro úchytku nacházející se 

uprostřed. Potom vložte úchytku a zajistěte pootočením o ¼ otáčky. 
b) Nyní rozložte dudlíky okolo úchytky. 
c) Potom se strčí lahve, hrdlem napřed (max. 4 lahve) šikmo do určených 

otvorů. 
d) Nakonec umístěte mezi lahve ještě víčka lahví a savičky 
 

 
 
POZOR! 

Existují skleněné láhve různých velikostí. Dbejte prosím na to, aby se 

skleněné láhve nedotýkaly poklopu (nebezpečí roztavení). 
 

3 - Nádobu uzavřete poklopem a postavte do mikrovlnné trouby. 
4 - Nastavte na maximální výkon a na 7 minut. Po uplynutí desinfekčního  
procesu nechejte ještě dvě minuty v troubě kvůli vychladnutí. 
5 - Do sterilizátoru dávejte pouze kojenecké potřeby, které jsou schváleny 
pro používání v mikrovlnné troubě. Při požití neschválených výrobků hrozí  
poškození sterilizátoru, což není důvodem k reklamaci.  
 
Váš sterilizátor do mikrovlnné trouby je současně také optimální místo pro 
ukládání vydesinfikovaných dětských lahví. 
 

Pokyny pro případ reklamace. 

1 - Přirozené projevy používání (opotřebení) nejsou důvodem k reklamaci. 
2 - Škody způsobené nesprávným používáním nejsou důvodem k reklamaci. 
3 - Škody způsobené chybnou montáží nebo uvedením do provozu nejsou 
důvodem k reklamaci. 
4 - Škody vzniklé nevhodnými úpravami nejsou důvodem k reklamaci. 
5 - Rezavá místa (platí pro výrobky firmy reer, kde jsou v kombinaci 
s plastem použity kovové díly), která se mohou objevit v důsledku chybné 
údržby nebo nesprávného ošetřování, nejsou vadou. 
6 - Objeví-li se škrábance, je to normální projev opotřebení, za což nemůže 
být převzata záruka. 
 

 
 
 
 


