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Съдържание:  

- 1 Стерилизатор за микровълнова 

- 2 х 120ml.шишета Latch с антиколик клапа 

- 1 четка за механично почистване 

 

Моля, прочетете и запазете инструкциите. Преди употреба махнете всички опаковъчни компоненти.  

Стерилизатора Munchkin за микровълнова използва бързината и удобството на вашата микровълнова печка, за да стерилизира 

бебешките шишета и аксесоари за минути. Можете да стерилизирате шишета, помпа за кърма и всякакви аксесоари за бебешкото 

хранене , които понасят преваряване и/или  микровълнова. Ако имате съмнения, свържете се с оторизиран търговец.  

ВНИМАНИЕ! В комплекта има включена четка за механично почистване. Тя не е подходяща за стерилизиране в уреда, тъй като има 

метална част. Можете да я почиствате в миялна машина. Нейните размери са: 17 х 31.5см.  

ВНИМАНИЕ! Неспазването на тези инструкции може да доведе до повреда на продукта и/или вашата микровълнова печка.  

 Винаги добавяйте 200мл. вода преди всяка употреба. Препоръчваме да ползвате дестилирана вода, така ще намалите 

минералните отлагания.  

 Не ползвайте избелващи или химически таблетки в стерилизатора или при почистване на продукта.  

 Ако вашата микровълнова е комбинирана, преди стерилизирането се уверете, че грила е изключен  и се е охладил.  

 Не претоварвайте. 

 Когато подреждате шишетата и аксесоари вътре, ги подреждайте по начин, по който водната пара да може да циркулира 

свободно и преминава през всички тях.  

 Оставяйте  10мин. време за охлаждане, преди да изкарате стерилизатора от микровълновата. 

 ВНИМАНИЕ! Когато изкарвате стерилизатора, пазете ръцете си, повърхността му може да е гореща, а при отваряне на капака 

ще излезе пара.  

 Не ползвайте капака на стерилизатора като дръжка за носене. 

 Съхранявайте далеч от деца.  

Преди всяка употреба: 

 Преди всяко стерилизиране измивайте всички шишета и аксесоари с мек сапун и вода и ги изплакнете добре. Не се 

препоръчва ползване на антибактериален сапун, защото с времето той наранява пластмасата. 

 Махнете рафта за поставяне на шишетата и налейте 200мл. вода.  в резервоарчето , препоръчително дистилирана. Върнете 

отново поставката. Подреждайте нещата така, че струята да може да циркулира ефективно.  

Начини на поставяне/подредба на шишетата:  

Фиг.А: Слагане на 4 шишета от 125/150 или 260мл. с широки гърла. 

Поставете ги обърнати в държачите с форма на полумесец. Бибероните 

им да са от външната страна. Заключващите пръстени – зад шишетата.  

Фиг. B: Слагане на 4 обърнати шишета в зъбците оформени като стрела, 

така че да се подпират едно друго под лек ъгъл. Нагласете останалите 

аксесоари както е показано на снимката.  

Фиг.C: Слагане на помпа за кърма и аксесоари. 

Фиг.D: Слагане на 4 Latch шишета от по 120мл. Поставете ги обърнати в 

държачите с форма на полумесец. Винтовете зад тях. Бибероните до 

тях, капачките отгоре им.  

Фиг. Е: Шишетата да са обърнати и поставени между държачите с 

формата на полумесец, така че да са под ъгъл спрямо струята. 

Бибероните да са в държачите с форма на полумесец.  

Стерилизиране:  

 Налейте 200мл. вода в резервоарчето. До означението „ Fill Line”. Ако сложите по-малко вода, това може да повреди 

стерилизатора или микровълновата ви фурна. Ако сложите повече вода – шишетата и аксесоарите няма да бъдат добре 

стерилизирани. Затворете капака, закопчейте го със страничните държачи. Поставете уреда в микровълновата печка.  

 Не включвайте за по-дълго от описаното време. ВАЖНО! Преди да изкарате 

стерилизатора от микровълновата, изчакайте поне 10 мин. да се охлади. Това ще даде 

време на пълния цикъл стерилизиране да бъде завършен и уреда да се охлади. След това 

може да отворите капака. След всяко стерилизиране, трябва да източите остатъчната вода 

от уреда и да го изплакнете с цел да се предотврати натрупване на котлен камък. Всичко в 

уреда ще остане стерилно чисто до 3 часа, само в случай, че не сте отворили капака. Може 

да миете уреда и неговите компоненти в миялна машина. Оцветители от храните, обаче, 

могат да променят цвета му.   

 



Шишета Latch 2 x 120ml. 

 
 

В комплекта има 2 х 120мл. Latch шишета.  

Latch шишетата имат  антиколик клапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преди употреба проверявайте за целостта на шишетата и компонентите им. Може да се мият в миялна машина на горния ред. Може да се преваряват 

или стерилизират в стерилизатора. Безопасно за всички възрасти.  

Почистване и поддръжка: 

Преди първата употреба, разглобете шишетата и компонентите им и ги преварете. Или ги стерилизирайте в Munchkin стерилизатора за 

микровълнова или електрическия. Почиствайте с механичната четка преди всяко следващо стерилизиране. За целта ползвайте мек 

почистващ препарат и топла вода. Изплаквайте добре. Всички компоненти могат да се мият в миялна машина. Преди да докоснете 

вече  стерилизираните компоненти, уверете се, че вашите ръце са чисти.  

Сглобяване: Преди всяка употреба задръжте върха на биберона и пъхнете основата му в гърлото на шишето. Изцяло вкаран биберон 

ще има видима пролука между долният ръб на триъгълната глава срещу отвора на дъното на шишето. Може да не видите тази 

пролука, освен ако не приложите натиск с палеца си, както е показано на фиг.3. Издърпайте биберончето през кръглата част. Най-

добре е да го издърпвате назад-напред и нагоре, вместо само напред. Третото означение на основата на биберона, трябва да е над 

пластмасовото захващане на шишето. Виж. сн. 1 . Завинтете по посока на часовниковата стрелка. Капачката се поставя вертикално и 

трябва да покрие изцяло биберона. От хигиенична гледна точка ви препоръчваме да сменяте бибероните на всеки 3 месеца. Не 

претопляйте съдържанието, което ще давате за пиене в микровълнова, тъй като това може да затопли съдържанието неравно, което 

няма да се хареса на бебето. Ползвайте свежо преварена вода, за правене на мляко/ хранене на детето.  

Съвместимост: За шишетата Munchkin ползвайте само биберони-накрайници Munchkin. Можете да закупите такива и отделно. 

Уверете се, че храните бебето си с правилната скорост на изтичане в зависимост от неговата възраст и развитие.  

Внимание! За безопасността и здравето на вашето дете: Не оставяйте бебето да заспива с шишето в леглото си или да стои с него 

продължително време. Продължителното смукане на течности от биберон води до разваляне на зъбите. Преди да пристъпите към 

употреба на биберон-накрайник, дръпнете го леко, за да се уверите в целостта и здравината му. Не го ползвайте, ако забележите 

пукната или скъсана част. Не позволявайте детето да ползва шишето с мляко вместо биберон. Преди предлагане на мляко или друга 

течност от шишето на бебето, тествайте температурата и. Не претопляйте в микровълнова фурна. Не оставяйте шишето на директно 

слънце. Не оставяйте детето да ходи или бяга докато носи шишето. Не оставяйте детето без наблюдение. Това не е играчка. Пазете 

далеч от деца компонентите, които не ползвате. Изхвърлете и заменете с ново, при първи знаци на повреда. Преди употреба махнете 

всички опаковъчни елементи.  

 

Биберони 

Измийте и проверете за повреди преди употреба. Може да се мият в миялна машина, да се преваряват или стерилизират в 

стерилизатор. Безопасно за всички възрасти. Преди първата употреба, ги преварете за 5 мин. или ги стерилизирайте в Munchkin 

стерилизатора за микровълнова или електрическия. Преди това измийте механично с четката. Измивайте веднага след употреба. Ако 

сте преварили или стерилизирали, докосвайте само с чисти ръце. От хигиенична гледна точка ви препоръчваме да сменяте 

накрайниците-биберони на всеки 3 месеца.  

Съвместимост: За шишетата Munchkin ползвайте само биберони-накрайници Munchkin. Можете да закупите такива и отделно. 

Уверете се, че храните бебето си с правилната скорост на изтичане в зависимост от неговата възраст и развитие.  

 

Четка за механично почистване 

Изкарайте четката от основата и, като я завъртите наляво. След като махнете антиколик клапата, внимателно пъхнете четката в 

шишето и го измийте с мек сапун и топла вода. Почистете и бибероните.  

Почистване: С цел намаляване натрупването на бактерии, сменяйте четката на всеки 30-45 дена или при първи признаци на износване 

или повреда. Закачайте/провесвайте за изцеждане и по-добро изсъхване.  

Внимание! Не преварявайте, не пъхайте в микровълнова и не стерилизирайте. Може да се мие в миялна машина. Това не е играчка. 

Да се ползва от възрастен. 

 

Производител: Munchkin 

Вносител: Раяленд  

Адрес: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 39 

 тел. 052/ 566464 

 ww.rayatoys.com 

http://www.rayatoys.com/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


