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Nederlandse gebruikershandleiding  

Dr. Brown’s Natural Flow Deluxe Stoomsterilisator 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 

Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, 

dienen altijd de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen te worden gevolgd, inclusief het volgende: 

- Lees alle instructies. 

- Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik de daarvoor bestemde handvatten of knoppen. 

- Ter voorkoming van elektrische schokken: hang het snoer of de stekker niet in water of 

andere vloeistoffen. 

- Supervisie door een volwassene is noodzakelijk wanneer het apparaat wordt gebruikt in de 

buurt van kinderen. 

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het snoer 

buiten het bereik van kinderen. 

- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat het 

wordt schoongemaakt. Laat het apparaat afkoelen alvorens u onderdelen verwijdert of 

toevoegt. 

- Gebruik het apparaat niet wanneer het snoer beschadigd is, wanneer het apparaat niet naar 

behoren functioneert of op enigerlei wijze is beschadigd. Laat het apparaat onderzoeken 

en/of repareren door een daartoe geautoriseerd servicepunt. 

- Het warmte element bevat nog restwarmte enige tijd na gebruik. 

- Het gebruik van toevoegingen of accessoires die niet origineel horen bij het apparaat, kan 

verwondingen veroorzaken. 

- Gebruik het apparaat altijd binnenshuis. 

- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of kast hangen en laat het geen hete 

oppervlakken raken. 

- Plaats het apparaat niet op of vlakbij een gas- of een elektrisch fornuis of in een verwarmde 

oven.  

- Extreme voorzichtigheid moet worden betracht wanneer het apparaat is gevuld en/of wordt 

verplaatst. 

- Om het apparaat in te schakelen: stop de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar op 

‘on’.  Om het apparaat uit te schakelen: zet eerst de schakelaar op ‘off’ voordat u de stekker 

uit het stopcontact haalt. 

- Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waar het voor bedoeld is. 

- Om de kans op verstrikking of struikelen te voorkomen, is het snoer relatief kort gehouden. 

- Verlengsnoeren kunnen worden gebruikt wanneer u de nodige voorzichtigheid betracht. 

- Als een verlengsnoer wordt gebruikt, dient dit zo te worden neergelegd dat het niet over de 

tafel of kast hangt, waardoor er aan getrokken kan worden of iemand er onbedoeld over 

struikelt. 

- Dompel de sterilisator of het snoer nooit onder in water. 

- De sterilisator bevat heet water wanneer deze in gebruik is. Betracht de nodige 

voorzichtigheid wanneer u onderdelen uit de sterilisator haalt. 

LET OP: Oppervlakten kunnen heet worden tijdens gebruik. 
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BEWAAR DEZE INSTRUCTIES! 

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Dr. Brown’s Natural Flow Deluxe Stoomsterilisator.  

Dit apparaat is ontworpen om op een gemakkelijke en betrouwbare manier babyflessen en spenen te 

steriliseren. Dit apparaat verandert water in hete stoom, waardoor de in huis meest voorkomende 

bacteriën worden gedood. Het apparaat kan maximaal 6 Dr. Brown’s babyflessen bevatten, inclusief 

de daartoe behorende spenen. Wij adviseren u om het ventielsysteem van de Dr. Brown's Options 

Bottle niet te steriliseren. Door heet reinigen kunnen de ventielen hun stevigheid verliezen. Reinigen 

met het reinigingsborsteltje met water en afwasmiddel is voldoende.  Het apparaat is geschikt voor 

de meeste bekende merken babyflessen. Het apparaat kan ook worden gebruikt om andere 

onderdelen en accessoires te steriliseren, zoals fopspenen, bijtringen, speelgoed, bekers, 

keukengereedschap en borstpomp-onderdelen. Om deze onderdelen te kunnen reinigen moeten ze 

wel tegen heet water kunnen. Raadpleeg bij twijfel eerst de fabrikant van de betreffende 

onderdelen. 

Wij weten hoe belangrijk het welbevinden van uw baby is. Dit apparaat zal u helpen om uw 

babyflessen, spenen en accessoires op een juiste manier grondig te steriliseren. 

Lees AUB alle instructies goed door, inclusief de belangrijke veiligheidswaarschuwingen, voorafgaand 

aan het eerste gebruik van de Dr. Brown’s Natural Flow Deluxe Stoomsterilisator. U vindt deze 

gebruiksaanwijzing ook op www.drbrowns.nl  

BELANGRIJK: Giet water in het apparaat alvorens het in te schakelen. 

 

ONDERDELEN (voor afbeeldingen zie originele gebruikershandleiding pag. 5): 

A. Bovenste deksel (voor spenen, speenkragen en overige onderdelen/accessoires) 

B. Midden-deksel (voor flessen en flesdoppen) 

C. ON/OFF schakelaar 

D. Startknop sterilisatieproces 

E. Indicatielampjes 

F. Flessenrek 

G. Grijptang 

H. Maatbeker 

 

GEBRUIK: 

1. Het is belangrijk dat alle flessen, spenen en accessoires schoongemaakt, droog en leeg zijn 

alvorens u ze in het apparaat legt.  

2. Zet het apparaat op een vlak oppervlak en buiten het bereik van kinderen. Verwijder het 

flessenrek. 

3. Verwijder de maatbeker en de grijptang uit het apparaat. 

4. Vul de maatbeker tot de vullijn (80 ml) met GEDESTILLEERD water en giet het water op de 

bodem van het warmte-compartiment. Gebruik NIET méér water dan de aanbevolen 

hoeveelheid.  

http://www.drbrowns.nl/
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LET OP: Gebruik van normaal kraanwater wordt afgeraden, ter voorkoming van defect 

raken van het apparaat door overmatige kalkvorming. 

5. Plaats het flessenrek (F) in het warmte-compartiment van de sterilisator. Rangschik de 

flessen en/of doppen in het flessenrek. Als u Dr. Brown’s flessen en onderdelen gebruikt: zie 

afbeeldingen originele gebruikershandleiding pag. 7. 

6. Sluit het midden-deksel (B) en leg, spenen, speenkragen en overige onderdelen en 

accessoires in het bovenste compartiment (zie ook de afbeeldingen in de originele 

gebruikershandleiding pag. 7). 

7. Sluit het bovenste deksel (A). 

8. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de ON schakelaar (C). LET OP: als de 

sterilisator aan staat, gaan de indicatielampjes branden waarmee de status van het 

sterilisatieproces wordt aangeduid. 

Groen: Ready Cycle. Als het groene lampje brandt, is het apparaat klaar voor gebruik. Druk 

op de startknop sterilisatieproces (D).  

Rood: Heat Cycle. Het rode lampje geeft aan dat het apparaat opwarmt voor het creëren van 

stoom. Het zal blijven branden totdat het sterilisatieproces is voltooid. Dit is ongeveer 8 

minuten, en is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid water en het aantal 

flessen/onderdelen in het apparaat. 

Blauw: Cool Down Cycle. Het blauwe lampje gaat branden als het sterilisatieproces volledig 

voltooid is. Het geeft aan dat het apparaat aan het afkoelen is. 

N.B.: als u vergeet om water in het apparaat te doen en het sterilisatieproces toch in gang 

zet, zal het apparaat het gehele proces moeten doorlopen (inclusief afkoeling) voordat het 

proces opnieuw kan worden opgestart! 

LET OP: OPEN HET APPARAAT NIET GEDURENDE HET AFKOELINGSPROCES! 

Groen: Ready (unload) Cycle. Als het afkoelingsproces volledig is voltooid, gaat het groene 

lampje wederom branden. Op dat moment kunt u alle onderdelen uit het apparaat halen 

en/of aan de lucht laten drogen. 

9. Open het midden-deksel en haal de flessen en/of doppen uit het apparaat. 

Sluit het midden-deksel en haal de overige onderdelen uit het apparaat. 

10. U kunt nu het apparaat uitzetten met de ON/OFF schakelaar (C) of een nieuw 

sterilisatieproces starten.  

LET OP: eerst wederom 80 ml gedestilleerd water op de bodem van het warmte-

compartiment gieten! 

 

REINIGEN VAN HET APPARAAT: 

De Dr. Brown’s Natural Flow Stoomsterilisator dient minimaal één keer per week te worden 

gereinigd bij regelmatig gebruik. Wacht ten minste 60 minuten na het sterilisatieproces, zodat het 

apparaat voldoende is afgekoeld. Voordat u het apparaat reinigt, dient u ALTIJD de stekker uit het 

stopcontact te verwijderen! 

- Het verwijderbare flessenrek, de grijptang en de maatbeker kunnen in een heet sopje 

worden gereinigd en afgespoeld/gedroogd. NIET geschikt voor de vaatwasser! 

- De buitenkant van het apparaat, het twee compartimenten en de deksels kunnen worden 

schoongemaakt met een vochtige spons of vochtige doek. 
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LET OP: DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER, DIT VEROORZAAKT SCHADE AAN 

ELEKTRONISCHE ONDERDELEN! 

 

REINIGEN VAN HET WARMTE ELEMENT: 

Op het warmte element/ de bodem van het warmte-compartiment kunnen minerale afzettingen 

(kalkaanslag) ontstaan. Het is van het grootste belang om het apparaat minimaal om de 4 weken te 

ontkalken, om ervoor te zorgen dat het op de juiste manier blijft werken. 

- Haal de stekker uit het stopcontact. 

- Verwijder het flessenrek. 

- Ontkalk het apparaat op de volgende wijze: 

1. Vul de maatbeker tot aan de vullijn (80 ml) met witte/blanke natuurazijn 

2. Voeg gedestilleerd water toe tot aan de stippellijn (20 ml, totaal 100 ml vloeistof) 

3. Giet het mengsel over het warmte-element 

4. Schakel het apparaat in en draai een compleet sterilisatieproces 

5. Verwijder de overgebleven vloeistof en spoel na met gedestilleerd water 

LET OP: GEBRUIK GEEN BLEEKMIDDELEN, SCHUURMIDDELEN OF ANDERSOORTIGE OPLOSSINGEN 

OM HET WARMTE-COMPARTIMENT OF HET WARMTE-ELEMENT SCHOON TE MAKEN, AANGEZIEN 

DEZE PERMANENTE SCHADE VEROORZAKEN. HIERDOOR VERVALT ELKE VORM VAN GARANTIE. 

 

 

BEPERKTE PRODUCTGARANTIE: 

De Dr. Brown’s Natural Flow Deluxe Stoomsterilisator heeft een garantietermijn van één jaar vanaf 

de aankoopdatum, op defecten in materiaal en functioneren. In het onwaarschijnlijke geval van 

slecht functioneren of defecten, zal de service afdeling van Dr. Brown’s Nederland het apparaat 

onderzoeken en zo nodig repareren of vergoeden - mits defecten definitief zijn geconstateerd en 

indien binnen de garantietermijn.  

Neem hiervoor contact op met de service afdeling van Dr. Brown’s: info@drbrowns.nl  

LET OP: De garantie dekt geen schade/defect, veroorzaakt door nalatigheid, ongelukken of onjuist 

gebruik van het apparaat. Alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik! 
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