
 

 

Deluxe Flessenverwarmer 

Gebruiksaanwijzing 

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Bij het gebruik van elektrische 

apparaten moeten basisveiligheidsmaatregelen altijd worden opgevolgd, waaronder de volgende: 

• Lees alle instructies. 

• Geen hete oppervlakken aanraken. Gebruik de handgrepen of knoppen. 

• Ter bescherming tegen elektrische schokken mag het snoer of de stekker niet in aanraking komen 

met water of andere vloeistof. 

• Toezicht is nodig wanneer een apparaat wordt gebruikt door/of in de buurt van kinderen. 

• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer dit niet in gebruik is, en voordat u het schoonmaakt. 

Laat afkoelen alvorens de onderdelen te verwijderen. 

• Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker of nadat het apparaat beschadigd is 

op enige wijze, of storingen zijn opgetreden. Neem in dat geval contact op met uw leverancier.  

• Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen, kunnen verwondingen 

veroorzaken. 

• Niet buitenshuis gebruiken. 

• Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het niet in aanraking 

komen met hete oppervlakken. 

• Plaats het niet op of bij een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven. 

• Uiterste voorzichtigheid moet in acht worden genomen als het apparaat met hete vloeistof wordt 

bewogen. 

• Voor de bediening steekt u de stekker in het stopcontact.  Zet de controle op "off", 

alvorens u de stekker uit het stopcontact haalt. 

• Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik. 

• Een kort netsnoer is gebruikt om het risico te verminderen van verstrikt raken in of struikelen over 

een lang snoer. 

• Langere verlengsnoeren mogen worden gebruikt wanneer zorg wordt betracht bij het gebruik 

ervan. 

• Als een langer verlengsnoer wordt gebruikt, zorg er dan voor dat het verlengsnoer voldoet aan de 

veiligheidsvoorschriften. Het verlengsnoer moet een geaarde 3-aderige kabel zijn. 

• Dompel het apparaat of snoer nooit in water. 

• Tijdens het gebruik bevat de flessenverwarmer warm water. Wees voorzichtig om morsen of 

spatten te voorkomen bij het verwijderen van de inhoud. 

• Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (één pin is breder dan de andere). Dit vermindert het 

risico van een elektrische schok. De stekker past in het stopcontact op slechts één manier. Als de 

stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker dan. Als het nog steeds niet past, neem 

dan contact op met een elektricien. Probeer in geen geval de stekker te wijzigen. 

• Voor het serveren, moet u controleren of het voedsel een veilige temperatuur heeft. 

• Voor het serveren, haal de stekker uit het stopcontact. Laat het snoer niet binnen het bereik van 

het kind liggen. 

 

 



 

 

 

Dank u voor het kopen van de Dr. Brown's Natural Flow® Deluxe flessenverwarmer. 

Deze is ontworpen en ontwikkeld om moeders, vaders en andere zorgverleners 

op een eenvoudige, betrouwbare manier zuigflessen en potjes babyvoeding op te laten warmen. De 

eenheid is geschikt voor alle Dr. Brown's ™ babyflessen. Ook kunnen de meeste concurrerende 

merken babyflessen, evenals kleine potjes en bakjes babyvoeding worden gebruikt. 

Als ouders weten we dat het voeden van een jonge baby tijd kost en soms toenemende stress geeft, 

vooral als de baby overstuur is. Het voorbereiden van een fles moet vaak gebeuren terwijl de baby 

getroost wil worden. 

Dr. Brown's ™ heeft met de invoering van dit innovatieve nieuwe product het verwarmen van 

flessen en potjes babyvoeding eenvoudiger en gemakkelijker gemaakt. 

Lees de GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING waaronder de belangrijke 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN voor het gebruik van uw nieuwe Dr. Brown's Natural Flow® Deluxe 

Flessenverwarmer voor de eerste keer.  

Een exemplaar van deze handleiding is ook online beschikbaar op 

https://www.drbrowns.nl/veelgestelde-vragen/  

Onderdelen: 

A. Scharnierend deksel / beschermkap 

B. Behuizing 

C. Verwisselbaar waterreservoir 

D. Bedieningspaneel en LCD-timer-display 

E. Verwijderbare mand 

F. Omkeerbare verhoger 

 

HOOFDKENMERKEN: 

 

1. Een waterreservoir dat navulbaar is, zodat de gebruiker alleen water hoeft toe te voegen bij elke 

6-12 fles opwarmingen. Plus het extra voordeel dat het niet nodig is om het resterende water na 

gebruik leeg te gieten. Aangeraden wordt om gedestilleerd water te gebruiken, in verband met 

mogelijke kalkvorming. 

 

2. Een verstelbaar en verwijderbaar mandje dat configureert voor een eenvoudige, snelle en 

betrouwbare opwarming van Dr. Brown's ™ flessen. Standaard formaat potjes kunnen ook worden 

verwarmd.  

 

3. De beschermkap bovenop de verwarmingskamer wordt steeds gesloten gehouden tijdens de 

verwarmingscyclus om stoom in het apparaat te houden. Op deze wijze heeft u een efficiëntere en 

veiligere verwarming in minder tijd. Eenvoudig te openen om de fles of pot te verwijderen. 

 

 

https://www.drbrowns.nl/veelgestelde-vragen/


 

 

4. Een gebruiksvriendelijke programmeerbare verwarmingscyclus. Met dit apparaat kan de gebruiker 

de geschikte verwarmingstijd op basis van de begintemperatuur van de formule en de grootte van de 

fles opslaan in het geheugen van het apparaat. Dit resulteert in een 1-knop start-functie voor snellere 

flesverwarming. 

5. Een 4-toets digitaal toetsenbord om tijd in te stellen en het apparaat aan of uit te zetten. De laatst 

geprogrammeerde tijd wordt in het geheugen opgeslagen en wordt weergegeven wanneer het 

apparaat aanstaat. De LCD-timer telt af. Er is een hoorbaar alarm van 5 piepjes 

met knipperende LCD wanneer de verwarming is voltooid. 

 

6. Een display met achtergrondverlichting voor gebruik 's nachts. 

 

7. Automatische uitschakeling na 10 minuten. 

 

8. Automatische uitschakeling bij oververhitting. 

 

9. Een gepolariseerde stekker. 

 

10. Zachte dopjes voor stabiliteit. 

 

11. Handig opbergsysteem voor het snoer aan de onderkant van het apparaat. 

 

UITPAKKEN: 

Bij het uitpakken van het apparaat voor de eerste keer, verwijder voorzichtig het 

verpakkingsmateriaal. Klik het scharnierend deksel op zijn plaats en zorg ervoor dat alle onderdelen 

op zijn plaats zitten. U bent klaar om te beginnen met het gebruik. (Zie figuur 1) 

 

 

 

 

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK: 
1. Plaats de Dr. Brown's Natural Flow® Deluxe Flessenverwarmer op elke geschikte vlakke 
ondergrond. Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen is. 
LET OP: Zorg er altijd voor dat het apparaat niet is aangesloten bij het plaatsen van het 
waterreservoir. 
 
2. Verwijder het waterreservoir uit de rechterkant van de behuizing. 
 
3. Draai het waterreservoir ondersteboven, zodat de kleine vulopening naar boven wijst.  
Vul het reservoir maximaal voor ¾ met water door de opening. (Zie figuur 2) 
LET OP: Gebruik van normaal kraanwater wordt afgeraden, ter voorkoming van defect raken 
van het apparaat door overmatige kalkvorming.  



 

 

4. Plaats de korte hals van de vulopening (met platte kant van het reservoir naar boven) 

in de onderkant van de sleuf van het apparaat aan de rechterkant. Draai het reservoir  

tot verticale positie en klik deze vast. (Zie figuur 3) Zorg ervoor dat het stevig op zijn  

plaats zit.  

 

5. Het waterreservoir zal nu automatisch de verwarmingskamer in het apparaat op het juiste niveau 

vullen. 

 

OPMERKING: De Dr. Brown's Natural Flow® Deluxe Flessenverwarmer is uniek en 

handig, omdat u het reservoir niet hoeft te vullen bij elk gebruik. Het doorschijnende reservoir 

fungeert ook als een graadmeter. Hou het vloeistofniveau goed in de gaten en hervul het reservoir 

als u geen water meer kunt zien in het reservoir. 

 

6. Steek de gepolariseerde stekker in een standaard 220V stopcontact. 

 

OM DE CYCLUS TIJD TE PROGRAMMEREN: 

De volgende tijden kunnen het beste worden gebruikt, slechts als een voorlopige richtlijn. Er zijn veel 

variabelen die invloed kunnen hebben op hoe snel dit apparaat een fles of voedsel potje verwarmt, 

zoals de verpakkingsgrootte, de exacte begintemperatuur van de inhoud en de aard van de vloeistof/ 

voedsel wat wordt opgewarmd. Al deze factoren hebben invloed hoe de uiteindelijke temperatuur 

wordt bereikt. 

 

Wanneer u begint met het gebruik van dit apparaat, dient u aanpassingen te maken aan de 

tijdsduur om de meest geschikte eindtemperatuur te bereiken. Het apparaat houdt de "laatste keer 

gebruikt" in het geheugen, dus zodra u de beste tijd voor een bepaalde grootte fles hebt bereikt, 

kunt u gewoon een andere fles plaatsen en op de startknop drukken. 

 

Gebruik de volgende tabel als uitgangspunt ALLEEN om in te schatten wat de juiste tijd 

en de juiste verwarmingscyclus is. Start met behulp van informatie uit de grafiek, echter 

de lengte van de tijd kan variëren op basis van de werkelijke resultaten die u wilt bereiken. 

 

Opmerking: De GLAZEN FLESSEN kunnen NIET in de vriezer! 

De meeste bevroren plastic flessen vereisen twee verwarmingscycli. ZORG DAT U DE HIERONDER 

VERMELDE TIJDEN IN ACHT NEEMT. DEZE VERWARMER beschikt over een cyclusbegrenzing van 8 

minuten tegen overmatige verhitting VOOR DE VEILIGHEID VAN moeder en baby. 

LET OP:  Dr. Brown's ™ flessen met het ventielsysteem NIET BEVRIEZEN!  Wij raden u aan om de fles 

te verwarmen totdat de bevroren vloeistof vloeiend is en MONTEER DAN PAS HET VENTIELSYSTEEM.   

 

 

 



 

 

          

Inhoudsmaten 

Brede halsfles 

Kamertemperatuur 

(22°C) 
Koelkast (4°C) Vriezer (-18°C) 

150mL 

Glas 2:15 min 3:30 min n.v.t. 

Plastic 2:40 min 4:20 min 8:00+4:40 min 

270mL 

Glas 3:05 min 4:50 min n.v.t. 

Plastic 3:25 min 6:00 min 
8:00+8:00+0:30 

min 

  

          

Inhoudsmaten 

Smalle halsfles  

Kamertemperatuur 

(22°C) 
Koelkast (4°C) Vriezer (-18°C) 

60mL 

Glas n.v.t n.v.t n.v.t 

Plastic 2:10 min 3:00 min 8:00+0:30 min 

120mL 

Glas 2:00 min 2.50 min n.v.t. 

Plastic 2:30 min 3:55 min 8:00+1.05 min 

250mL 

Glas 2.30 min 4:20 min n.v.t. 

Plastic 3:00min 5:00 min 8:00+3:30 min 

 

 
 

          

 Potjes voeding 
Kamertermperatuur 

(22°C) 
Koelkast (4°C) Vriezer (-18°C) 

120mL 2:30min 2.45 min n.v.t. 

 



 

 

LET OP: Verwarmen van bevroren potjes voedsel wordt niet aanbevolen met deze verwarmer. Altijd 

vooraf ontdooien. Verwarm nooit een lege fles of pot in dit product. 

BELANGRIJK: de flessenwarmer is NIET geschikt voor het reinigen van flessen. Fopspenen of kleine 

onderdelen kunnen wel gereinigd worden. 

Fopspenen of kleine onderdelen reinigen Geschatte tijd (minuten) 

Fopspeen 2.00 

 

 

HOE WERKT HET APPARAAT: 

1. Verwijder eventuele beschermkap, plaats de fles of pot in het mandje  

en plaats het in de verwarmingskamer. 

OPMERKING: De korf bestaat uit 2 delen. Het onderste gedeelte kan ondersteboven worden gedraaid 

naar beneden, zodat kleinere flessen hoger in de verwarmingskamer staan en daardoor makkelijker 

te verwijderen zijn. (ZIE FIGUUR 4)  

 

LET OP: Voordat u Dr. Brown's ™ flessen in dit apparaat gaat verwarmen altijd het ventielsysteem 

verwijderen. 

Voor optimaal resultaat verwarmt u de fles met de reisdop of met de speenring met speen. (zie 

figuur 6) 

Als tijdens het verwarmen lekkage optreedt, giet dan het resterende water uit de 

verwarmingskamer en het reservoir van het apparaat en vul het reservoir met 

vers water. 

 

OPMERKING: Om de verwarmingskamer te legen, haal altijd de stekker uit het apparaat en verwijder 

het reservoir vanaf de zijkant. Open de beschermkap en giet het water uit de verwarmingskamer in 

een wasbak met de reservoiropening omhoog en laat de resterende vloeistof weglopen vanuit de 

verwarmingskamer door de bovenste opening. 

 

2. Sluit het deksel. Gebruik dit apparaat nooit zonder dat het mandje op zijn plaats zit en zorg ervoor 

dat het apparaat goed is afgesteld voor de grootte van de fles of pot. 

LET OP: NOOIT HET DEKSEL OPENEN ALS DE VERWARMINGSCYCLUS IS GESTART  

 

3. Druk op een willekeurige toets op het bedieningspaneel (behalve O). U krijgt dan de tijd "laatste 

keer gebruikt" in beeld. Indien correct, drukt u op >. Als u de tijd wilt aanpassen, drukt u op de pijl 

omhoog om de tijdsduur te verhogen of de pijl omlaag om de tijdsduur te verlagen. 

LET OP: Als u een pijlknop blijvend indrukt, zal het timerscherm zeer snel veranderen.  

Om de timer te wijzigen kunt u langzaam op de pijlknop drukken,  zodat de nummers stapsgewijs 

bewegen. Zodra het display de gewenste tijd laat zien,  

drukt u op de startknop. (Zie figuur 5) 

 



 

 

4. Wanneer de verwarming voltooid is, zal het display 60 seconden knipperen 00:00 en vervolgens 

worden uitgeschakeld. Op dat moment hoort u 5 pieptonen die aangeven 

dat de geselecteerde tijd is voltooid en de fles of voeding klaar is om uit het apparaat gehaald te 

worden. U kunt op dit punt nu het deksel openen. 

OPMERKING: U kunt het apparaat elk gewenst moment uitschakelen door op de O-knop te drukken. 

 

LET OP: Wees voorzichtig met de stoom die uit de verwarmingskamer komt. Plaats uw handen niet 

op of rond de verwarmingskamer tijdens of direct na de opwarmcyclus. 

 

5. Pak aan de zijkant de handvaatjes van het mandje en verwijder het mandje onmiddellijk om 

restwarmte te voorkomen. Plaats het op het aanrecht en verwijder de fles of pot. (Zie figuur 6) 

 

 

6. Roer voorzichtig de vloeistof in de fles of van het voedsel goed door zodat de 

temperatuur gelijkmatig wordt verdeeld. 

 

7. Test altijd de temperatuur van de vloeistof of eten voordat u de baby voed 

 

Opmerking: Het apparaat is geprogrammeerd om automatisch tijd te besparen bij een volgende 

verwarming als deze cyclus gestart wordt binnen 15 minuten na het einde van de vorige cyclus. 

Als u een tweede fles onmiddellijk wilt verwarmen, zult u zien dat de tijd wordt verminderd 

door een pro-rata tijd, tenzij u de functie overschrijdt en zelf een nieuwe tijd instelt. 

 

NB: Het apparaat is uitgerust met een interne sensor die het apparaat automatisch zal 

sluiten als het te warm wordt of droog kookt. De schakelaar wordt automatisch gereset zodra het 

apparaat is afgekoeld. 

OPMERKING: Om microbiologische en hygiënische redenen, melk of voedsel dat eenmaal verwarmd 

is, niet opnieuw verwarmen, dit moet worden weggegooid. Raadpleeg uw zorgverlener voor verdere 

begeleiding over de veiligheid van aanbevelingen over voeding. 

HET APPARAAT SCHOONMAKEN: 

• Trek altijd de stekker uit het stopcontact en zorg dat alles is afgekoeld voordat u met het reinigen 

van enig onderdeel begint. 

• Verwijder het waterreservoir en giet al het water uit het apparaat. 

• Gebruik voor de buitenkant en de binnenkant van de verwarmingskamer een 

vochtige doek of spons met een milde zeep. Het apparaat NIET onderdompelen in water 

of vloeistof. 



 

 

• Verwisselbare mandjes zijn vaatwasmachinebestendig (bovenste rek, max. 60 graden) of wassen 

met water en zeep. Spoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen. 

• Gebruik GEEN schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen voor het reinigen. 

• Het product NIET uit elkaar halen. 

 

 

ONDERHOUD VAN HET APPARAAT: 

Het is belangrijk het apparaat elke 4 weken te ontkalken om er zeker van te zijn dat het goed blijft 

werken. Giet al het resterende water uit het reservoir. Meng 2 oz (50 ml) witte azijn met 4 oz (100 

ml) koud water in het blauwe waterreservoir, en verwarm de flessenwarmer totdat alle kalk is 

verwijderd.  

Zorg voor goede ventilatie als u met azijn ontkalkt. 

 

Beperkte productgarantie: Dr Brown's Deluxe Natural Flow® Flessenverwarmer heeft een jaar 

garantie tegen defecten in materiaal en fabricagefouten vanaf de aankoopdatum. In het 

onwaarschijnlijke geval van een storing of defect gedurende de garantieperiode zal de fabrikant, naar 

eigen keuze, het apparaat vervangen of repareren. Neem hiervoor contact op met de distributeur  

Dr. Brown’s Nederland via info@drbrowns.nl. 

 

LET OP: Deze garantie geldt niet voor een gebrek dat is veroorzaakt door nalatigheid, ongevallen of 

oneigenlijk gebruik van het apparaat. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. 

Dr. Browns Nederland / Babycase 

E: info@drbrowns.nl 

mailto:info@drbrowns.nl

