Advarsel
•

Hvis milkymeter blinker rødt er mælken for varm,
og skal køles ned inden den serveres.

•

Milkymeter må IKKE steriliseres i
mikrobølgeovnen. Det ødelægger Milkymeter hvis
du placerer den i lang tid i mikrobølgeovnen (som
f.eks. ved sterilisering) eller i en tændt, tom
mikrobølgeovn.

•

Placer ikke milkymeter eller sutteflasken i
almindelig ovn eller kombinationsovn med grillen
tændt. Dette vil ødelægge produktet.

•

Må ikke komme i kontakt med stærke kemikalier /
opløsningsmidler.

•

Milkymeter bruger mikrobølgeenergi. Den virker
derfor KUN i mikrobølgeovnen. Det betyder at du
ikke kan bruge milkymeter til at måle temperatur
udenfor mikrobølgeovnen.

•

Kom IKKE metal eller almindelige termometre ind
i mikrobølgeovnen!

•

Tjek altid temperaturen med en dråbe på din
hånd inden servering.
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Vejledning

Kom godt igang
1.

Placer milkymeter i en sutteflaske med den
mængde mælk (modermælk eller
erstatning) du ønsker at opvarme, dog
minimum til min. linien på produktet.
Lampen skal være opad.

2.

Placer flasken med milkymeter i mikroovnen
så den IKKE er centreret på drejetallerkenen.
Start opvarmningen. Milkymeter tænder af
sig selv, når du starter mikroovnen.

3.

HOLD GODT ØJE MED MILKYMETER—
OPVARMNING SKER HURTIGT! Du skal typisk
kun vente 15-40 sekunder, afhængig af bl.a.
effekt og væskemængde.

4.

Milkymeter blinker blåt for at vise, at
opvarmningen er i gang, men mælken for
kold. Få sekunder før temperaturen er
drikkeklar intensiveres det blå blink. Ved
grønt blink er serveringstemperaturen nået.

5.

Når du ser et grønt blink skal du hurtigt
stoppe mikrobølgeovnen og tage flasken ud.
Rør godt i mælken med milkymeter, så
varmen fordeles.

6.

Efter omrøring, fjern milkymeter fra flasken
og sæt sutten på.

7.

Kontroller temperaturen med en dråbe
mælk på din hånd og server.

Hvad betyder farverne
Blåt blink:

Mælken opvarmes men er for kold

Hurtigt blåt blink: Serveringstemperatur næsten klar
Grønt blink:

Drikkeklar temperatur—klar til servering.
Stop mikroovnen!

Rødt blink:

Hvis mælken bliver over 39 grader blinker
milkymeter rødt. Mælken er da for varm
og skal køles af før servering.

Rengøring og sterilisering
•

Rengør milkymeter (almindelig opvask) før du bruger det
første gang, og hver gang du har brugt det til opvarmning
af mælk.

•

Milkymeter kan vaskes op i hånden eller i opvaskeren,
øverste hylde.

•

Kan steriliseres ved at hælde kogende vand over eller i
gryde med kogende vand i 2 minutter. Må IKKE
steriliseres i mikrobølgeovn.

Gode råd
Hvis du varmer mindre end 140 ml går det i nogle ovne rigtig
hurtigt. For at få en mere skånsom opvarmning og få tid til at
standse opvarmningen i tide, så er det en god ide at placere
flasken lidt ude i siden af ovnen—IKKE i midten. I modsat side
(overfor flasken) skal du stille et glas med ca 1 dl vand. Ovnen
opvarmer da mere skånsomt, hvilket er sundere for mælken og
giver dig et bedre resultat.

