
karmienie niemowląt

Tutaj wpisz datę pierwszego 
użycia podgrzewacza yoomi dd/mm/yy

www.yoomi.com

Bezpieczeństwo najmłodszych jest naszym priorytetem. Podgrzewacz 
yoomi pracuje używając stężonego, nietoksycznego, roztworu soli. Jest 
on zabarwiony na niebiesko spożywczym barwnikiem, więc jest łatwy 
do ewentualnego wykrycia. Dodaliśmy także gorycz Bitrex® do roztworu 
tak , aby dziecko odrzuciło butelkę jeśli podgrzewacz będzie kiedykol-
wiek uszkodzony. Jeśli uważasz, że podgrzewacz jest uszkodzony, należy 
zaprzestać karmienia i wyrzucić zawartość. Jeśli podejrzewasz, że Twoje 
dziecko połknęło roztwór soli, zasięgnij porady lekarza. Pamiętaj, że 
roztwór ten jest nietoksyczny. Jeśli dotkniesz roztworu soli, po prostu 
umyj ręce.

Kilka ważnych rzeczy:
• Nie wkładaj podgrzewacza do mikrofalówki bez kapsuły.
• Nie przekraczaj czasu ładowania w mikrofalówce.
• Używaj tylko jedną kapsułę naraz w mikrofalówce.
• Należy opłukać kapsułę zimną wodą i wysuszyć ją pomiędzy 
kolejnymi zastosowaniami.
• Podgrzewacz musi być w temperaturze pokojowej zanim będzie 
ładowany w kapsule. Jeśli podgrzewacz będzie zbyt ciepły podczas 
wkładania
do mikrofalówki,  może się uszkodzić.
• Jeśli podczas podgrzewania będzie widoczny czerwony pasek (min. 
2 mm) na kapsule, oznacza to że podgrzewacz został przegrzany.
• Jeśli widzisz niebieski płyn, nie otwieraj kapsuły, aż całkowicie 
ostygnie. Niebieska ciecz jest nietoksyczna, ale może być gorąca.

Właściwa temperatura
Używanie podgrzewacza yoomi zgodnie z instrukcją gwarantuje, że już 
nigdy jedzenie dla Twojego dziecka nie będzie przegrzane. Podgrze-
wanie jedzenia za pomocą gorącej wody lub kuchenki mikrofalowej 
może niszczyć składniki odżywcze oraz spowodować oparzenia  
dziecka. Yoomi temu zapobiega!
Zaprojektowaliśmy yoomi do podgrzewania jedzenia do naturalnej 
temperatury mleka matki z piersi w okolicach 32 do 34°C. Mleko matki 
jest trochę chłodniejsze niż temperatura ciała.

Yoomi może być ładowana do 300 razy. Zaznaczaj każde użycie na 
poniższej tabeli – jedno kółko może być zaznaczone 2 razy (150 x 2 = 
300 użyć). Nastepnie dokup tylko sam podgrzewacz yoomi i używaj 
swój zestaw kolejne 300 razy.

Podgrzewacz yoomi wraz z butelką yoomi podgrzewa jedzenie do naturalnej temperatury 
mleka mamy w ciągu 60 sekund. Nie musisz podłączać podgrzewacza yoomi do prądu, nie 
potrzebujesz baterii, ale podgrzewacz yoomi lubi być naładowany. 
Ładowanie podgrzewacza yoomi jest proste: w mikrofalówce, w garnku z wrząca wodą albo 
w elektrycznym sterylizatorze parowym. Naładuj swój podgrzewacz w taki sam sposób pomiędzy 
każdym użyciem (do 300 razy, a potem wymień na nowy).
Podgrzewacz yoomi pozostaje naładowany do czasu kiedy będziesz potrzebny.

Możesz przechowywać podgrzewacz 
yoomi i butelkę z nakładką w 
lodówce. Podgrzewacz yoomi 
pozostaje naładowany nawet w 
lodówce.

Butelka yoomi

nakładka yoomi 

łatwo dopasowujący 
się smoczek yoomi

kołnierz yoomi

butelka yoomi 

Butelka yoomi

podgrzewacz yoomi

kapsuła yoomi 
do ładowania 
podgrzewacza 
w mikrofalówce
(kapsuła nie sterylizu-
je podgrzewacza)

Dostępne od yoomi:
• butelki 140 ml (5oz) / 240 ml (8oz)
• smoczki: wolne, średnie i szybkie
• podgrzewacze i kapsuły
• pakiety startowe

Dowiedz się więcej na

www.yoomi.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce: 
Bartex, ul. Katowicka 59B/23
61-131 Poznań

Zainspirowane przez mamę, 
zaprojektowane przez tatę 

Yoomi została stworzona przez rodziców, których doświad-
czenia z podgrzewaniem butelek zainspirowały do 
poszukania lepszego rozwiązania. Nocne wstawanie, 
proszenie w restauracjach o gorącą wodę czy problemy 
z przygotowaniem posiłku podczas spacerów zainspirowało 
do stworzenia podgrzewacza yoomi, który podgrzewa 
zawartość butelki w zaledwie 60 sekund.

Wszystkie butelki yoomi są wolne od PBA. Smoczek jest 
antykolkowy i anatomicznie przypomina pierś matki, super 
miękki, ma naturalny kształt sutka. Idealny podczas 
przechodzenia od karmienia piersią do karmienia butelką. 

Dowiedz się więcej na:

www.yoomi.com/story

Uważnie przeczytaj instrukcję, aby 
uzyskać jak najwięcej informacji 
o yoomi.

Pamiętaj, że ładowanie yoomi jest możliwe 
w mikrofalówce o mocy w zakresie 750 -1200 wat.

• podgrzewa w 60 sekund

• idealna na wyjścia

• wspaniała w podróży

• perfekcyjna w nocy

  - doskonała temperatura 

  w każdym czasie.



Chłodzenie podgrzewacza
• Podgrzewacz yoomi musi całkowicie 
ostygnąć przed użyciem przez 75 minut 
w temperaturze pokojowej lub 20 
minut w zimnej wodzie.
• Jeśli naciśniesz przycisk na 
podgrzewaczu zbyt wcześnie, możesz 
trwale uszkodzić podgrzewacz.
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Użycie samej butelki 
yoomi

Umyj (i wysterylizuj) butelkę i 
smoczek yoomi przed karmieniem 
dziecka.

Użycie butelki yoomi i 
podgrzewacza

Umyj (i wysterylizuj) butelkę i smoczek 
yoomi przed karmieniem dziecka. 
Upewnij się, że podgrzewacz jest w 
pełni naładowany i schłodzony (patrz 
poniżej).

Ładowanie pod-
grzewacza

Musisz naładować (i wysterylizować) 
podgrzewacz yoomi przed każdym 
karmieniem. Możesz sprawdzić czy 
podgrzewacz jest w pełni naładowany 
poprzez potrząsanie. Jeśli będzie 
„grzechotał” - jest naładowany, jeśli nie 
- wymaga naładowania.

Metoda potrząsania

Naładuj podgrzewacz w ok. 2 min przy 
użyciu 4 etapów „metody potrząsania: 
podgrzej potrząśnij, podgrzej 
potrząśnij”. Ładujesz swój podgrzewacz 
po raz pierwszy? Proszę użyj instrukcji 
opisanej poniżej.

Ładujesz swój pod-
grzewacz po raz pierwszy? 
Należy go skalibrować.

Mikrofalówki mają różną moc. Aby móc 
prawidłowo ładować yoomi w mikrofalówce 
należy na początku skalibrować 
podgrzewacz poprzez określenie długości 
czasu pierwszego etapu ładowania w 
metodzie „ podgrzej potrząśnij, podgrzej 
potrząśnij”. Długość ta wynosi 60, 70 lub 
80 sekund. Przy wszystkich kolejnych 
ładowaniach podgrzewacza używaj w 
pierwszym etapie tej samej długości 
określonej za pierwszym razem. Sprawdź 
z boku jak poprawnie skalibrować 
podgrzewacz z mikrofalówką.

Umyj butelkę i smoczek yoomi w 
ciepłej wodzie z dodatkiem np. mydła. 
Użyj szczotki do mycia smoczków. 
Możesz także umyć butelką i smoczek 
w zmywarce.

Wysterylizuj butelkę i smoczek yoomi 
za pomocą dowolnej metody 
sterylizacji. Postępuj zgodnie z  instruk-
cją producenta sterylizatora.

W przypadku korzystania tylko z samej 
butelki, napełnij ją jedzeniem, nałóż 
kołnierz na smoczek, zakręć i nakarm 
dziecko.

Nałóż kołnierz na smoczek, 
usłyszysz delikatne „kliknięcie”. 
Włóż podgrzewacz do kołnierza, 
następnie przykręć na butelce. 

Nałóż kołnierz na smoczek, usłyszysz 
delikatne „kliknięcie”. Włóż 
podgrzewacz do kołnierza, następnie 
przykręć na butelce. 

Nałóż nakładkę na butelkę i obróć 
butelkę do góry dnem. Jedzenie 
zacznie spływać po podgrzewaczu do 
smoczka. Odczekaj kolejne 30 sekund. 
Nakarm dziecko.

W mikrofalówce
• Ładując podgrzewacz w mikrofalówce 
zawsze używaj kapsuły.

• Ładuj mocą w zakresie 750 -1200 W.

• Możesz naładować podgrzewacz w 
ciągu ok. 2 minut używając „metody 
potrząsania: podgrzej potrząśnij, 
podgrzej potrząśnij” opisaną poniżej. 
Koniecznie ostudź podgrzewacz.

• Kiedy ładujesz podgrzewacz po raz 
pierwszy, skorzystaj koniecznie ze 
specjalnej instrukcji opisanej  poniżej

Poprzez gotowanie
• Umieść podgrzewacz (bez kapsuły) w 
naczyniu z wrząca wodą, zanurz go 
całkowicie.
• Gotuj przez 30 minut.
• Wyjmij i ostudź.
• Możesz gotować  i sterylizować wiele 
podgrzewaczy naraz.

W elektrycznym 
sterylizatorze parowym
• Umieść podgrzewacz w sterylizatorze 
na 30 minut (bez kapsuły).
• Sterylizator wymaga zazwyczaj 4 razy 
więcej wody niż zalecana ilość, czyli 
jeśli potrzeba 40 ml - użyj 160 ml
• Wyjmij i ostudź.
• Sprawdź instrukcje użytkowania dla 
swojego sterylizatora.

Długość pierwszego etapu (60, 70 
lub 80s) wynika ze skalibrowania 
podgrzewacza z mikrofalówką z 
uwagi na różną moc mikrofali 
(patrz poniżej). Wpisz ten czas w 
polu powyżej dla lepszego 
zapamiętania.

Etap 1

Umieść podgrzewacz do góry 
dnem w kapsule i zamknij ją 
zatrzaskami. Umieść pojemnik w 
centralnym miejscu mikrofalówki i 
podgrzewaj przez wcześniej 
określony czas przy kalibrowaniu 
(60, 70 lub 80sek.)

Etap 2

Wyjmij z kuchenki 
mikrofalowej i potrząsaj 
przez pełne 30 sekund.

Etap 3

Włóż do mikrofali na 
kolejne, ostatnie już 30 
sekund.

Etap 4

Wyjmij z kuchenki 
mikrofalowej i potrząsaj 
przez 10 sekund.

Kalibrowanie podgrzewacza 
przy pierwszym użyciu
Umieść podgrzewacz do góry dnem w 
kapsule i zamknij ją zatrzaskami. 
Umieść pojemnik w centralnym 
miejscu mikrofalówki i podgrzewaj 
przez 60 sekund.

Wyjmij z kuchenki mikrofalowej. 
Przytrzymaj kapsułę z pokrywką 
i potrząśnij 5 razy.
Czy podgrzewacz 
„grzechocze”?

Nie

Jeśli nie, umieść 
podgrzewacz w kapsule 
w mikrofalówce na 
kolejne 10 sekund.

Tak

Jeśli tak – długość pierwsze-
go etapu to 60 sekund - 
przejdź do etapu 2 metody 
potrząsania.

Pierwszy 
etap może 

wynosić 60, 70 
lub 80 sek.

Tak

Jeśli tak – długość pierwsze-
go etapu to 70 sekund - 
przejdź do etapu 2 metody 
potrząsania.

Długość pierwszego etapu to 
80 sekund – przejdź do 
etapu 2 metody potrząsania.

Wyjmij z kuchenki mikrofalowej. 
Przytrzymaj kapsułę z pokrywką 
i potrząśnij 5 razy. Czy  teraz 
podgrzewacz „grzechocze”?

 

Nie

Jeśli nie, umieść podgrzewacz 
w kapsule w mikrofalówce na 
kolejne 10 sekund.

4 etapy 
metody 

potrząsania.

Trzymając w ten sposób 
butelkę, smoczek jest pełen 
jedzenia. 

Podgrzewacz utrzymuje 
ciepło przez godzinę.

Po naładowaniu 
podgrzewacza yoomi
w kapsule 
(i mikrofalówce), istnieją 3 
sposoby sterylizacji. 

Sterylizuj podgrzewacz 
yoomi w elektrycznym 
sterylizatorze  parowym 
(nie w kuchence mikrofalo-
wej) regularnym cyklem, 
we wrzącej wodzie przez 4 
minuty, w sterylizatorze na 
zimną wodę.

Podgrzewacz yoomi jest 
bardzo gorący. Pozwól 
ostygnąć przez 75 minut 
w temp. pokojowej.

Nie wciskaj przycisku, 
kiedy podgrzewacz jest 
jeszcze gorący, gdyż 
możesz go uszkodzić. Jeśli 
się spieszysz, włóż 
podgrzewacz yoomi do 
zimnej wody na 20 minut.

Zapamiętaj długość 
pierwszego etapu.

Następnym razem, aby 
mnie naładować,zastosuj 
„metodę „potrząsania”, 
używając określonego 
jednorazowo czasu w 
pierwszym etapie (60, 70 
lub 80 sekund).


