
yoomi veko

yoomi fľaška

yoomi objímka

yoomi cumeľ s ľahkým 
nasadením

yoomi fľaška

v kombinácii s Vaším 
yoomi ohrievačom – 
všetko, čo potrebujete 
pre kŕmenie bábätiek

yoomi ohrievač  
samoohrievacia baby fľaška

použitie Vášho yoomi 
fľašky a cumľe

Prosím prečítajte si 
priložené inštrukcie 
za účelom získania čo 
najväčšieho úžitku z Vášho 
yoomi výrobku.

Budete musieť umývať a sterilizovať 
Vašu yoomi fľašku a cumeľ pred 
každým použitím.

Ponorte každú časť Vašej yoomi fľašky 
do teplej a umydlovej vody a umyte s 
použitím kefky na cumeľ.

Sterilizujte každú časť Vašej yoomi 
fľašky. Postupujte podľa bežných 
krokov uvedených v manuále od 
výrobcu sterilizátora.

Ak chcete použiť fľašku nasuňte 
objímku na cumeľ (musíte počuť 
jemné kliknutie ako to zapadne 
na svoje miesto) a naplňte fľašku 
potravou pre bábätká. Potom 
naskrutkujte objímku a cumeľ na 
fľašku. Môžete nakŕmiť bábätko aj na 
cestách.

V kombinácii s yoomi ohrievačom ohreje 
yoomi fľaška potravu pre bábätká na 
prirodzenú teplotu materského mlieka 
iba za 60 sekúnd. Nemusíte zapájať yoomi 
ohrievač do zástrčky a nepotrebujete 
žiadne batérie, aj napriek tomu bude 
ohrievač nabitý. Nabíjanie je jednoduché, 
môžete použiť buď mikrovlnnú rúru, 
nádobu s vriacou vodou alebo elektrický 
sterilizátor. Nabíjajte Váš yoomi ohrievač 
rovnakým spôsobom medzi každým 
použitím (až 150 krát). Ohrievač ostane 
nabitý pokým ho neaktivujete, čiže 
môžete nakŕmiť Vaše bábätko presne 
vtedy, keď to vyhovuje Vám obom.

Budete potrebovať nabiť a sterilizovať 
Váš yoomi ohrievač  medzi každým 
použitím. Ak je Váš ohrievač pevný 
a nepočujete hrkotanie, vtedy 
potrebujete dobiť Váš ohrievač.

použitie Vášho
yoomi ohrievača

Nabíjanie vášho ohrievača v obale v 
mikrovlnnej rúre ohrievač nesterilizuje!. 
Ohrievač možete sterilizovať v elektrickom 
parnom sterilizátore alebo vo vriacej vode.

Vychladnutie vášho ohrievača:
yoomi ohrievače potrebujú trocha času, 
aby mohli byť použité, preto je potrebné 
ich nechať vychladnúť pred ďalším 
použitím (75 minút pri izbovej teplote, 20 
minút v studenej vode). Ak stlačíte tlačítko 
na ohrievači príliš skoro, môžete zapríčiniť 
trvalé poškodenie vášho ohrievača.

Spodná umelohmotná časť 
ohrievača bude flexibilná a 

tlačítko počas nabíjania vybledne 
– je to úplne normálne. Yoomi 

ohrievač je pripravený na 
použitie keď je tlačítko oranžové 
a vychladnutý ohrievač hrkoce 

keď s ním zatrasiete.

farin tip

Vyčistite a sterilizujte vašu fľašku. 
Nasaďte objímku na cumeľ, musíte počuť 
jemné kliknutie keď je správne nasadená. 
Zdvihnite ohrievač pomocou objímky 
a cumľa, potom naskrutkujte všetko na 
fľašku.

A v mikrovlnnej rúre
(iba 750-1000 wattová mikrovlnná rúra)
Používajte obal na ohrievač zakaždým v 
mikrovlnnej rúre s použitím metódy „ohrej-
zatras“. Pamätajte, že obal je navrhnutý tak, 
aby ochránil Váš ohrievač!   
1. umiestnite ohrievač smerom nadol do 

obalu
2. umiesnite veko na miesto
3. umiestnite do mikrovlnnej rúry na plný 

výkon Doba trvania 1 (použite tabuľku)
4. vyberte obal a zatraste silno po dobu  

30 sekúnd – musíte počuť hrkotanie
5. umiestnite obal na ohrievač do 

mikrovlnnej rúry a zahrievajte Doba 
trvania 2 (podľa tabuľky)Repeat the 
shake (30 seconds)

6. opäť zatraste (30 sekúnd)
7. nechajte vychladnúť pred použitím

farin tip
Ak chcem skontrolovať, či je už 
ohrievač nabitý, jemne stlačím 

jeho spodnú umelohmotnú 
časť. Spodná časť je flexibilná a 
„tekutá“ vo vnútri, môžete počuť 

hrkotanie, ako keby bola vo 
vnútri loptička.Žiadne hrkotanie? 

Naštudujte si ďalšie tipy pre 
nabitie na druhej strane.

Pozrite si yoomi mamu Jen, ako 
používa yoomi na www.yoomi.sk 
Napíšte nám vaše otázky
na hello@yoomi.sk

farin tip
yoomi je perfektny pre 
vyuzitie na odstriekané 

materské mlieko a pre vopred 
namiešané mliečne formuly. 
Neustále sledujeme smernice 

Oddelenia pre zdravie pri 
príprave mliečnych formúl.

farin tip
Ja mám vždy uskladnený 
ohrievač spolu s fľaškou 

v chladničke s vrchnákom. 
Yoomi ohrievač ostane nabitý 

aj keď je uskladnený v 
chladničke.
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B Použitie vo vriacej vode: 
•	 môžeš nabiť a sterilizovať jeden alebo 

viac ohrievačov naraz
•	 zabezpečte ohrievač na boku a plno 

ponorte počas doby nabíjania
•	 nastavte časovač na 25 minút a 

zabezpečte, aby voda neustále vrela
•	 vyberte a ochlaďte pred použitím

C Použitie v elektrickom parnom 
sterilizátore:

Váš ohrievač môžete nabiť a sterilizovať 
súčasne v elektrickom parnom sterilizátore 
(bez jeho obalu) počas doby 25 minút s 
použitím 4-násobku vody, ktorú uvádza 
výrobca sterilizátora. Napr. výrobca uvádza, 
že je potrebné použiť 40 ml vody, vy použite 
160 ml. Prosím preštudujte si pokyny 
výrobcu vášho parného sterilizátora. 

•	 Neprekračujte časy v pokynoch. 
•	 Nepoužívajte ohrievač v mikrovlnnej 

rúre bez jeho obalu.
•	 Nenechajte sa zlákať zlúčiť trvania.
•	 Do mikrovlnnej rúry dávajte iba 1 obal.
•	 Umyte a vysušte obal medzi dvoma 

použitiami.
•	 Ak je červené tlačítko viditeľné (2mm 

alebo viac) počas ohrievania môže byť 
ohrievač prehriaty.

•	 Ak uvidíte modrú tekutinu neotvárajte 
obal, pokým nie je vychladnutý. Modrá 
tekutina nie je toxická alebo môže byť 
horúca.

•	 Ak sa váš ohrievač nenabije správne, 
prečítajte si ďalšie tipy na nabíjanie na 
ďalšej strane.

Nabitie ohrievača je jednoduché, máte tri 
možnosti. Možete ho nabiť?

A v mikrovlnnej rúre – s použitím Vášho 
yoomi obalu

B v hrnci – vo vriacej vode
C v elektrickom parnom sterilizátore

See table
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Watt Dĺžka 1 Dĺžka 2
750 1min 20sek 30sek
800 1min 10sek 30sek
850 1min 10sek 30sek
900 1min 30sek
950 1min 30sek
1000 50sek 30sek

Návod pre mikrovlnnú rúru:

Čas na kŕmenie? Čas na zohriatie jedla? Pevne stlačte 
oranžové tlačítko cez cumeľ a o pár 
sekúnd neskor sa ohrievač aktivuje a 
vy už nebudete počuť hrkotanie, keď 
ohrievačom zatrasiete. Počkajte 30 
sekúnd.

Keď oranžové tlačítko začne blednúť, 
nasaďte veko a otočte fľašku spodkom 
nahor. Takto začne mlieko pretekať cez 
ohrievač do cumľa. Nechajte fľašku takto 
otočenú po dobu ďalších 30 sekúnd.

yoomi ohrievač

yoomi nabíjačka na 
ohrievač

Vaša yoomi nabíjačka 
nesterilizuje Váš 
ohrievač

Fľašku môžete použiť, ak je cumeľ plný 
mlieka. Ohrievač vydrží takto po dobu 
približne 1 hodiny.
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správna teplota

Ak budete sledovať naše inštrukcie 
na použitie ohrievača, potom nikdy 
neprehrejete jedlo. Ohrievanie 
jedla použitím horúcej vody alebo 
mikrovlnnej rúry môže znehodnotiť 
živiny a môže obariť ústa vášho 
bábätka.

Navrhli sme yoomi tak, aby ohrial 
mlieko na prirodzenú teplotu 
materského mlieka medzi 32 -34 
stupňov celzia. Materské mlieko je o 
niečo chladnejšie ako telesná teplota, 
preto yoomi jedlo môže vyzerať 
trochu studene.

yoomi a bezpečnosť  
babätiek

Najprv sme navrhli yoomi pre naše 
vlastné dieťa. Niall, náš mladší syn, bol 
yoomi hlavný tester, čiže bezpečnosť 
bola na prvom mieste nášho záujmu. 
Yoomi ohrievač pracuje na báze 
koncentrovanej netoxickej slanej 
tekutiny. Zafarbili sme ju modrou 
farmou, čiže ak náhodou vytečie, 
zafarbí jedlo modrou farbou.

Taktiež sme pridali horkastú zložku 
Bitrex ako riešenie, aby vaše bábätko 
ihneď odmietlo fľašku ak ohrievač 
tečie. Viac informácii môžete nájsť na 
www.bitrex.com.

Ak je váš ohrievač poškodený, prosím 
prestaňte okamžite s kŕmením 
a zahoďte jedlo aj ohrievač. Ak 
predpokladáte, že vaše dieťa 
prehltlo slaný tekutinu, prosím 
okamžite navštívte vášho lekára. Ak 
sa dostanete do kontaktu so slanou 
tekutinou, prosím umyte si vaše ruky. 

starostlivosť
o Vaše yoomi výrobky
Tu je zopár tipov ako udržať váš yoomi 
set v dobrej kondícii:
•	Myslíme si, že kefka na cumeľ je 

tá správna vec pre yoomi cumle. 
Bude dobré, ak nebudete yoomi 
cumeľ vyvracať vnútrajšok navonok, 
nakoľko takto môže dôjsť k jeho 
poškodeniu. Bezpečnosť a hygiena 
je veľmi dôležitá, preto odporúčame 
meniť cumeľ každé mesiace.

•	Po nabití nechajte ohrievač 
vychladnúť (75 minút pri izbovej 
teplote alebo 20 minút v chladnej 
vode). Ak sa pokúsite aktivovať 
ohrievač príliš skoro, potrava bude 
príliš horúca a vy môžete takto 
znehodnotiť váš ohrievač.

•	Nevystavujte yoomi ohrievač 
priamemu slnku alebo extrémnym 
teplotám (pod 0  stupňov alebo nad 
100 stupňov celzia), ponechajte ho 
na chladnejšom suchom mieste.

•	Nabite váš ohrievač a nechajte ho 
nabitý do ďalšieho použitia.  

•	Nenabíjajte ohrievač v rýchlovarnej 
kanvici, držte ho v bezpečnej 
vzdialenosti od rozpúšťadiel a 
agresívnych chemikálií a nedávajte 
ho deťom ako hračku! Ohrievač smú 
používať iba dospelé osoby.

•	Čas na nový ohrievač, ak:
•	ste dosiahli 150 použití
•	 tlačítko viac nemení farbu keď 

ho stlačíte
•	zbadáte akúkoľvej známk

•	
Dostupné tiež z yoomi
•	nabíjacie obaly
•	štartovacie balíčky
•	5oz/140ml fľašky
•	8oz/240ml fľašky
•	ohrievače
•	cumle s pomalým, stredným a 

rýchlym prietokom

Viac informácii na www.yoomi.sk a 
pridajte sa k yoomi rodine, aby ste 
získali najnovšie informácie.

Budeme radi ak nám poskytnete vaše 
názory, pripomienky a otázky.

Kontaktujte nás na hello@yoomi.sk 
alebo volajte na 090x xxx xxx

UPOZORNENIE! 
Bezpečnosť a zdravie dieťaťa je 
najdôležitejšia vec, preto prosím 
venujte pozornosť tomuto textu.
•	 Pred použitím dôkladne vyčistite a 

sterilizujte všetky Yoomi časti.
•	 Vždy	skontrolujte	fľašku,	ohrievač	

a cumeľ pred tým, než ich dáte 
vysterilizovať. Povytiahnite cumeľ 
do všetkých strán a vyhoďte ho ak 
zbadáte známky poškodenia. Ak je 
poškodený ohrievač, vyhoďte ho 
spolu s potravou.

•	 Ak	ponecháte	cumeľ	na	priamom	
slnku, dezinfikujete alebo 
sterilizujete príliš dlho, môžete 
poškodiť cumeľ.

•	 	Nepoužívajte	cumeľ	na	fľaške	ako	
obyčajný cumeľ. Príliš dlhé pitie 
tekutín z fľašky môže spôsobiť 
zubný kaz.

•	 Vždy	skontrolujte	teplotu	pred	
kŕmením  a nikdy nezohrievajte 
potravu v mikrovlnke. Môžete tým 
obariť ústa vášho dieťaťa.

•	 Ak	pripravujete	umelé	dojčenské	
mlieko, vždy sledujte pokyny 
výrobcu a ak nespotrebujete mlieko 
do dvoch hodín, potravu vyhoďte.

•	 Nechajte	ohrievač	vychladnúť	(75	
minút pri izbovej teplote, 20 minút 
v studenej vode). Ak sa pokúsite 
aktivovať ohrievač skôr, môžete 
tým trvalo poškodiť vášh ohrievač. 
Nezabudnite, že ohrievač môže byť 
horúci po nabití, preto ho nechajte 
vychladnúť pred tým, než ho chytíte 
do ruky. 

•		 yoomi	ohrievač	nabíjajte	iba	v	
obale, v hrci vo vriacej vode alebo 
v parnom sterilizátore. Nenabíjajte 
ohrievač bez jeho obalu v 
mikrovlnnej rúre!

•	 Keď	budete	nabíjať	ohrievač	vo	
vriacej vode alebo v parnom 
sterilizátore, vždy ho položte na 
bok . Taktiež ho položte na bok pri 
vychladnutí.

•	 Aktivujte	ohrievač	vždy	vo	fľaške.
•	 Môžete	umývať	yoomi	výrobky	v	

umývačke riadu. Farba potravy 
môže vyblednúť súčasti yoomi 
výrobkov.

•	 yoomi	je	len	pre	kŕmenie	bábätiek.
•	 Používajte	obal	do	mikrovlnky	s	

750-1000 wattmi podľa návodu.
•	 Zabezpečte,	aby	váš	ohrievač	bol	

vychladnutý pred tým, ako ho dáte 
nabíjať do mikrovlnnej rúry.

•	 Neprekračujte čas podľa návodu.
•	 Nenabíjajte ohrievač bez jeho obalu 

v mikrovlnnej rúre.
•	 Nespájajte časy nabíjania v 

mikrovlnnej rúre.
•	 Nabíjajte vždy iba jeden ohrievač v 

mikrovlnnej rúre.
•	 Vypláchnite v studenej vode a 

vysušte obal na ohrievač medzi 
dvoma použitiami.

•	 Ak je počas nabíjania viditeľné 
tlačítko (2 mm alebo viac), ohrievač 
môže byť prehriaty.

•	 Ak uvidíte modrú farbu, neotvárajte 
obal pokým nie je úplne 
vychladnutý. Modrá tekutina nie je 
toxická, ale môže byť horúca.

•	 Ak sa ohrievač nenabije správne, 
prosím preštudujte si ďalšie tipy na 
druhej strane.

O yoomi 
inšpirované mamou, vyvinuté otcom

Yoomi bol vyvinutý manželmi Farah 
a Jimom, mamou a otcom, ktorých 
skúsenosti s ohrievaním fľašiek 
(pobehovanie po kuchyni a rýchle 
zohrievanie vody do vodného 
kúpeľa) ich inšpirovalo k tomu, 
aby začali hľadať lepšie riešenie. 
Kombinácia Farinej inšpirácie a 
Jimových inžinierskych schopností 
spolu s radami expertov a s pomocou 
priateľov a rodiny spôsobila zrod 
yoomi, fľašky a ohrievača, ktorý ohreje 
mlieko iba za 60 sekúnd.

Všetky yoomi fľašky sú bez obsahu 
BPA a maju antikolikový cumeľ, 
zabezpečujú komfortné kŕmenie 
buď len z fľašky alebo v kombinácii 
s kŕmením z fľašky a dojčením z 
prsníka.

V kombinácii s ohrievačom yoomi 
ohreje potravu na prirodzenú 
teplotu materského mlieka len za 60 
sekúnd. Alebo môžete použiť fľašku 
samostatne bez ohrievača. 

Yoomi fľašky, cumle a ohrievače 
sú vzájomne zameniteľné a ľahko 
namontovateľné a použiteľné. 
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Dátum prvého použitia:       /      /

Yoomi môže byť nabité až 150 krát. Ak chcete vedieť, koľkokrát ešte môžete váš 
yoomi ohrievač použiť, zaznačte si každé použitie fajkou (  ) do okienka. 

Pozrite si www.yoomi.sk pre často 
kladené otázky.

Toto nie je hračka a 
smie byť použitá jedine
pod dohľadom 
dospelej osoby.

Možno ste si zakúpili váš ohrievač a 
chystáte sa ho použiť. Zaregistrujte si 
váš ohrievač online na www.yoomi.sk 
a získate nielen špeciálne ponuky ale 
taktiež vám pomôžeme s používaním 
vášho ohrievača.

Tipy na nabitie ohrievača

použitie yoomi obalu na ohrievač
Niektoré mikrovlnné rúry môže 
potrebovať trochu tréningu. Mali by ste 
vedieť, že vaše prvé nabitie nemusí byť 
úspešné. Ak spodná umelohmotná čas 
vyzerá tuhá a nepočujete hrkotanie, 
znamená to, že váš ohrievač nie je 
plne nabitý.
Nacvičte si vašu mikrovlnnú rúru
•	  Nechajte ohrievač v studenej vody 

pokým úplne nevychladne.
•	Vráťte ohrievač do obalu a reštartujte 

proces nabíjania podľa návodu na 
opačnej strane manuálu.

•	Po druhom zatrasení, pridajte ďalšie 
ohriatie na dobu 10 sekúnd a potom 
znova potraste.

•	Vyberte ohrievač z obalu a ochlaďte  
po dobu 20 minút v studenej vode 
ako zvyčajne.

•	Spodná umelohmotná časť je teraz 
mäkká na dotyk a môžete počuť 
hrkotanie.

•	Nezabudnite na tretí krok  pri 
každom nabití.

•	Ohrievač musí byť uskladnený pri 
izbovej teplote pred nabitím. Ak je 
ohrievač ešte pred použitím  teplý, 
môžete prehriať svoj ohrievač a tým 
ho znehodnotiť.

•	Obal na ohrievač má červený pásik 
– bude viditeľný iba ak je ohrievač 
prehriaty.

•	Obal na ohrievač zamkne ohrievač, 
aby ochránil užívateľa pred otvorením 
pokým nie je ohrievač vychladnutý. 
Váš ohrievač bude treba vymeniť.

Použitie hrnca alebo parného 
sterilizátora
Pri nabíjaní ohrievača v hrnci s vriacou 
vodou nezabudnite položiť ohrievač na 
jeho bok a nastaviť časovač po dobu 
25 minút. Časovač zabezpečí, aby ste 
neprevarili váš ohrievač!
Po vychladnutí bude základňa mäkká 
na dotyk a vy budete počuť hrkotanie. 
Ak nepočujete hrkotanie nabite váš 
ohrievač pomocou dlhšieho varenia, 
napr. po dobu 30 minút.
Máte viacero ohrievačov? Môžete ich 
variť spolu v hrnci po dobu 25 minút.

Nedávajte ohrievač do mikrovlnnej rúry 
bez jeho obalu.
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