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INTRODUCTION
Thank you for purchasing this WSB100 microwave steam sterilizer which
has been designed and manufactured to give you much year free service.
You may already be familiar with using a similar product, but do please
take time to read these instructions –they have been written to ensure you
get the very best from your purchase.
If you are experiencing any problem with the product please apply
Authorized Weewell Service. Safety is important. To ensure your safety and
the safety of others, please ensure you read the Safety Instructions before
you operate this product.
Keep this information in a safe place for future reference.
ITEMS INCLUDED IN THE PACKAGE
*microwave steam sterilizer
*bottle stand and tongs
*120 ml measuring jug
*these operating instructions
1.GETTING TO KNOW YOUR APPLIANCE
Functions of the steam sterilizer
This device allows you to sterilize the accessories that you use to feed
your baby, as well as small toys that can be scalded in accordance with the
manufacturer’s information, to reliably eradicate harmful bacteria. The
device is suitable for all conventional baby bottles.
2. PROPER USE
Only use the device to sterilize baby bottles and small parts.
The device is only for private use and is not intended for medical or commercial
purposes.
Any improper use can be dangerous.
This device is not intended for us by persons (including children) with
restricted physical, mental capabilities and/or by persons lacking the required
understanding of the equipment and how it is used, unles they are supervised
by a person who is responsible for their safety or they are given instructions on
how to use the device.
Children should be supervised to ensure that they do not use the device as a toy.
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3.SAFETY INFORMATION
WARNING
• Keep children away from the packaging materials. Risk of suffacation.
• Do not use the ‘’Grill’’ microwave function.
• Observe the required water volume and sterilization time.
• Allow the device to cool down for approx. 2 minites once the sterilization
time has elapsed, before carefully removing it from the microwave. The
sterilizer will still be hot - risk of burns.
• Do not handle hot parts with your bare hands.
• Do not sterilize any electronic or metallic object.
• The device must not come into contact with hot surfaces or sharp-edged
objects.
• Before use, make sure that the device and accessories do not show any
visible signs of damage.
• Do not use an attachments that are not recommended or offered as
accessories by the manufacturer.
General notes
Should you have any questions concerning the use of our scale, please
contact your dealer or customer service.
4 . APPLIANCE DESCRIPTION
1.Sterilizer Cover
2.Sterilization Container
3.Safety Locks
4.Bottle Rack
5.Bottle Lifter
6.Measuring jug
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5. START –UP
Sterilize the device before first use.
• Clean the parts do be sterilized in a mild solution or in the dishwasher.
Dissasemble any assembled parts.
• Measure out 100ml water using the measuring jug and fill into the
sterilizer.
• Place the bottle stand into the sterilization container.
• Place the thoroughly clenad parts into the sterilizer and position them so
that the steam can reach all surfaces. Position the bottles upside down on
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the bottle stand.
• Place the lid onto the sterilization container and lock in place using the
clips on the sides.
• Position the sterilizer in the centre of your clean and dry microwave.
• Set the wattage and sterilization time according to the following table:
Wattage
Sterilization time
500-1100 W
5 minutes
• Allow the sterilizer to cool down for at least 2 minutes following the
sterilization process, beforeCAREFULLY removing it for the microwave.
• Open the sterilizer and remove the sterile parts using the tongs.
• Remove the residual water following each sterilization process and dry
the parts using a cloth.
• Do not use too little water as this can damage your microwave steam
sterilizer.

6.ARE AND STORAGE
The service life of the device depends on its carefl handling:
CAUTION
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• Never operate the device without water.
• Use boiled or filtered water.
• To clean the device, use only a damp cloth.
• Do not use any scouring agents or other celaning products.
• The device is dishwasher-safe.
Descale the device using vinegar or citric acid.
Mix 50 ml of household vinegar with 100 ml of cold water or a packet of
citric acid with 200 ml of cold water and pour this solution into the device.
Allow the solution to reach until the lime deposits are dissolved. Pour the
liquid away, rinse the device out thoroughly and finally dry it with a cloth.
Descale the device approx.every four weeks.
7.DISPOSAL

Dispose of the scale at a suitable local collection or
recycling point. Observe the local regulations for material disposal.
If you have any questions, please contact the local authorities responsible
for waste disposal.
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TEBRİKLER!
Size uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan Weewell WSB100 mikrodalga
buhar sterilizatörünü almış olduğunuz için sizi kutlarız. Benzer ürünleri
daha önce kullanmış olabilirsiniz; ancak kullanma kılavuzunu okumak için
zaman ayırınız. Bu kılavuz, satın almış olduğunuz üründen en iyi verimi
almanız için hazırlanmıştır.
Cihaz ile ilgili herhangi bir problem ya da arıza durumlarında Weewell
Yetkili Servisi’ne başvurunuz. Güvenlik önemlidir. Kendinizin ve diğer
kişilerin güvenliği için cihazı kullanmadan önce GÜVENLİK UYARILARI
bölümünü okuyunuz.
Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için uygun bir yerde saklayınız.
ÜRÜN KAPSAMI
• Mikrodalga buharlı sterilizatör
• Biberon altlığı ve maşa
• 120 ml ölçü kabı
• Kullanma kılavuzu
1.TANIMAK İÇİN
Buharlı sterilizatörün işlevleri
Bu ürün ile bebeğinizin yiyecek-içecek kaplarını ve üretici tarafından
kaynatılabilir olduğu belirtilen küçük oyuncakları sterilize ederek zararlı
bakterileri yok edebilirsiniz. Ürünümüz piyasada satılan tüm biberonlar için
uygundur.
2.AMACA UYGUN KULLANIM
Ürünü yalnızca biberonları ve küçük nesneleri sterilize etmek için kullanın.
Ürün sadece kişisel kullanıma yöneliktir, tıbbi ve ticari amaçla kullanıma
uygu değildir.
Amacına uygun olmayan kullanım, tehlikeli olabilir.
Bu ürün, fiziksel, sensörik, zihinsel ve ruhsal yetenekleri sınırlı olan
veya ürün hakkında yeterince tecrübesi ve/veya bilgisi olmayan kişiler
(çocuklar dahil) tarafında kullanılmamalıdır; ancak bu kişiler kendi
güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından denetlenirse veya kendilerine
ürünün nasıl kullanılacağı hakkında yeterli bilgi ve eğitim verilirse, ürünü
kullanmalarında izin verilebilir. Çocuklar ürün ile oynamamaları için
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denetlenmelidir.
3.GÜVENLİK BİLGİLERİ (Kullanım Hatalarına Karşı Uyarılar, Bakım ve
Onarım)
UYARI
• Çocukları, ambalaj malzemelerinden uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi söz
konusudur.
• Mikrodalganın ‘’ ızgara’’ işlevini kullanmayın.
• Gerekli su miktarına ve sterilizasyon süresine dikkat edin.
• Sterilizasyon süresinde aygıtı mikrodalga fırından çıkarmadan önce
yaklaşık iki dakika soğumasını bekleyin. Sterilizatör sıcak olacağı için yanma
tehlikesi vardır.
• Sıcak bölümleri çıplak elle tutmayın.
• Elektronik veya metal nesneleri sterilize etmeyin.
• Aygıt sıcak yüzeylere veya keskin kenarlı nesnelere temas ettirilmemelidir.
• Kullanım öncesinde, cihazda ve ek donanımlarında görünür hasarların
olmadığından emin olmak için gereken kontrolü yapınız.
• Üretici tarafından tavsiye edilmeyen ya da aksesuar olarak kullanıma
sunulmayan ek parçalar kullanmayınız.
• Ürünü sirke veya sitrik asitle kireçten arındırın. 50 ml sirkeyi 100 ml soğuk
suyla veya bir paket sitrik asidi 200 ml soğuk suyla ve bu çözeltiyi ürün içine
boşaltın. Çözeltinin kireci çözmesini bekleyin. Çözeltiyi boşaltın, cihazın
iç kısmını iyice yıkayın ve bir bezle iyice kurulayın. Yaklaşık 4 haftada bir
ürünü kireçten arındırın.
Genel uyarılar
Ürünümüzün kullanıma ilişkin sorularınız için satıcınıza veya müşteri
hizmetlerine başvurmalısınız.
4.ÜRÜN PARÇALARI
1.Kapak
2.Sterilizasyon kabı
3.Kelepçe
4.Biberon altlığı
5.Maşa
6.Ölçü kabı
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5.ÜRÜNÜN KULLANIMI
Ürünü ilk kullanımdan önce sterilize edin .
• Sterilize edilecek parçaları yumuşak bir deterjan çözeltisinde veya bulaşık
makinesinde yıkayın. Birleştirilmiş parçalardan oluşan nesneleri parçalarına
ayırın.
• Ölçü kabıyla 100 ml su ölçün ve sterilizatörün içine boşaltın.
• Biberon altlığını sterilizasyon kabına yerleştirin.
• İyice temizlenmiş nesneleri sterilizatöre yerleştirin ve sterilizatörü, su
buharı tüm yüzeylere erişebilecek şekilde doldurun. Biberonları Baş aşağı
olarak biberon altlığına yerleştirin.
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• Sterilizasyon kabının kapağını yerleştirin ve yandaki kelepçeleri kilitleyin.
• Sterilizatörü, temiz ve kuru mikrodalga fırının içine ortalayarak yerleştirin.
• Watt değerini ve sterilizasyon süresini aşağıdaki tabloya göre ayarlayın:
Watt
Sterilizasyon süresi
500-1100 W
5 dakika
• Sterilizasyon tamamlandıktan sonra sterilzatörü DİKKATLE mikrodalga
fırından çıkarmadan önce en az 2 dakika soğumasını bekleyin.
• Sterilizatörü açın ve steril nesneleri maşayla tutarak çıkarın.
• Her sterilizasyondan sonra kalan suyu boşaltın ve parçaları bir bez ile
kurulayın
• Yeterli miktarda su kullanmaya dikkat edin. Aksi halde mikrodalga buharlı
sterilizatörünüz zarar görebilir.

6.MUHAFAZA TEMİZLİK VE BAKIM
Ürünün ömrü, özenli bir şekilde kullanılmasına bağlıdır.
DİKKAT
• Ürünü asla susuz çalıştırmayınız.
• Kaynatılmış veya filtre edilmiş su kullanın.
• Ürünü temizlerken yalnızca nemli bir bez kullanın.
• Aşındırıcı deterjan veya başka temizlik malzemeleri kullanmayınız.
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• Ürün bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Ürünü sirke veya sitrik asitle kireçten arındırın. 50 ml sirkeyi 100 ml soğuk
suyla veya bir paket sitrik asidi 200 ml soğuk suyla ve bu çözeltiyi ürün içine
boşaltın. Çözeltinin kireci çözmesini bekleyin. Çözeltiyi boşaltın, cihazın
iç kısmını iyice yıkayın ve bir bezle iyice kurulayın. Yaklaşık 4 haftada bir
ürünü kireçten arındırın.
7.ATMA

Atma işlemi ülkenizdeki ilgili atık toplama yerlerinde
gerçekleştirilmelidir.
Malzemelerin atılması sırasında genel yönetmeliklere uyunuz. Atma
işlemiyle ilgili sorularınız için yetkili yerel makamlarla irtibat kurunuz.
TAŞIMA VE NAKLİYE
Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek
önemdedir. Satın aldığınız ürünleri taşırken ve naklederken son derece
dikkatli olmanız gerekmektedir. Düşme ve darbe sonucu oluşacak hasarlar
kesinlikle garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca ürünü
kullandığınız ev veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal
kutusuna dikkatlice yerleştirip taşıyınız.
Orijinal ambalaj oluşabilecek darbe ve düşmelere karşı ürünü nispeten
koruyacaktır. Ürünü servis amaçlı yetkili servislerimize göndermeniz
gerektiğinde, benzer şekilde orijinal kutusunda gönderiniz ve orijinal
kutunun üzerine mümkünse darbe emici baloncuklu torba veya benzeri
malzemeler sararak kargo esnasında zarar görmeyecek şekilde paketini
güçlendiriniz.
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ENERJİ
Bu kılavuzda ürünün mikrodalgada kalması gereken optimum süre
belirtilmiştir. Bu süreden daha uzun bir süre mikrodalga fırınınızı
çalıştırmanız steril etmek istediğiniz parçaların ve cihazın zarar görmesine
neden olabilir ve fazladan gereksiz enerji harcanmış olur.
Steril işlemini sterilizatörün içini tam bir şekilde doldurarak gerçekleştiriniz.
Bu şekilde hem enerji tasarrufu sağlamış olursunuz, hem de ürünün
kullanım ömrünü uzatmış olursunuz.
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir
ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici
malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
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SORUN GİDERME
Ürün sıcak yüzeylere veya keskin kenarlı nesnelere temas ettirilmemelidir.
Ürünü her türlü darbeye ya da çizilmeye karşı koruyun. Herhangi bir sorun
farkedildiğinde Weewell Tüketici Hizmetleri’ne başvurun.
TEKNİK BİLGİ
Model: WSB100
Ürün Adı: Weewell Mikrodalga Buhar Sterilizatörü
Lot No: 1-20144611
Kullanım Ömrü: 5 yıl
Türkiye İthalatçısı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
Adres:İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404 Yeşilköy-İstanbulTÜRKİYE
Tel: 0212 465 38 96 Fax: 0212 46538 97
Mail: info@ulusalelektronik.com
Website: www.ulusalelektronik.com
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Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından
müteselsilen sorumludur.
5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir
raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu
süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi
tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.
Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti
kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
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Türkiye

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve
ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır.Bu garanti ürünün
satın alma tarihinde kaşelenmiş bir garanti belgesi ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Bu garanti
Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir
yükümlülük altına sokmaz.
Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları
dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden
olacaktır.

Arıza Durumunda

Almış olduğunuz üründe bir problem varsa,Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya
info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli
yönlendirmeler yapılacaktır.
Satış Sonrası Servis
Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca
Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri
Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.
Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli
yönlendirilmelerin gerçekleştiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabilmek
için öncelikli olarak 0212 465 79 01 nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.
Tel: 02124657901
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH ZAMBAK SOK NO:44 D:1 YENİBOSNA İSTANBUL
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WEEWELL GARANTİ BELGESİ
Malın Cinsi: Biberon Sterilizatörleri
Markası: Weewell
Modeli: WSB100
Garanti Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 gün
Bandrol ve Seri No:
İthalatçi Firmanın:
Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.
Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404
Yeşilköy İstanbul Türkiye

Telefonu: 0212 465 38 96
Faks: 0212 465 38 97
e-posta:info@ulusalelektronik.com
ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

WEEWELL TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
02124657901
www.weewell.com
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