E 135 insert for baby bottles
,Please read the Warning and Safety instructions in the Operating Instructions for your washer-disinfector carefully. You should only process baby bottles in this
insert if they have been declared as suitable for machine processing by the manufacturer. Please also observe the manufacturer’s care instructions. The programme
used to process the bottles must be suitable for the material from which they are manufactured. We recommend thermal disinfection (e.g. A0 600), preferably using a
Vario programme.
For improved results the main wash temperature can be set to 65°C. This is because milk protein requires high temperatures for denaturation to take place. Do not use
highly alkaline cleaning agents as these can damage the markings on the bottles. Please contact your Miele Professional application specialist and/or your cleaning
agent supplier if you require advice.
Baby bottle inserts:

Optional accessories:

E 135

E 364 insert for 36 wide necked teats

with lid, for 19 x 250 ml capacity baby bottles, H 194, W 192, D 447 mm

E 135/1 with lid, for 19 x 110 ml capacity baby bottles, H 133, W 192, D 447 mm

E 458 insert for 36 screw cap teats

E 135/2 with lid, for 19 x 90 ml capacity baby bottles, H 123, W 192, D 447 mm

E 142 mesh tray for screw caps

E 135/3 with lid, for 19 x 120 ml capacity baby bottles, H 133, W 192, D 447 mm

A 16 lid for E 142 mesh tray

Areas of application:
The E 135 insert is suitable for cleaning and disinfecting 19 baby bottles. It can be
used in the upper or lower basket of the washer-disinfector or in empty mobile
units e. g. E 935-3, E 735-3 or E 555.

^ Open the lid catch and take the lid
off the insert.
^ Place used baby bottles into the
insert with the open end facing
upwards.

^ Replace the lid over the insert.
The mesh on the lid will hold the bottles
securely in position.

^ Place the insert into the mobile unit
making sure that the open ends of
the bottles are facing downwards.
Both blanked off corners of the
insert must be positioned in the
corner of the mobile unit, i.e. in the
corners of the wash area. This part
of the insert is not used for bottles
because water from the spray arms
cannot get into the bottles
sufficiently to clean them properly.

After cleaning, disinfecting and drying
bottles can be refilled in the insert.
^ First take the lid off the insert.
^ Then fill the bottles, replace their
caps and store in a cool place until
required.

If the process is not to be followed
by sterilisation, the load should be
dried completely to avoid the
development of water-borne
bacteria.
A sufficient drying time is, therefore,
absolutely essential.
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Inzetten E 135 voor babyflessen
,Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit de gebruiksaanwijzing van de reinigings- en desinfectieautomaat. Behandel alleen flessen die
volgens de fabrikant van die producten geschikt zijn voor machinale behandeling. Houdt u zich aan de specifieke behandelingsvoorschriften van de fabrikant. Het te
gebruiken programma, met bij voorkeur thermische desinfectie (bijvoorbeeld A0 600) en bij voorkeur het Vario-programma, moet indien nodig op het materiaal van de
producten worden afgestemd.
Om het resultaat te verbeteren, kan de reinigingstemperatuur ook op 65°C worden ingesteld, omdat melkproteïnes pas bij hogere temperaturen denatureren. Reinigingsmiddelen met een hoge alkaliteit kunnen de markeringen op de fles aantasten en verwijderen. Houdt u zich aan het advies van Miele Professional.
Inzetten voor babyflessen:

Bij te bestellen accessoires:

E 135

Inzet E 364 voor 36 spenen met wijde hals

met deksel, voor 19 babyflessen met een inhoud van 250 ml, H 194, B 192, D 447 mm

E 135/1 met deksel, voor 19 babyflessen met een inhoud van 110 ml, H 133, B 192, D 447 mm

Inzet E 458 voor 36 spenen (voor schroefdoppen)

E 135/2 met deksel, voor 19 babyflessen met een inhoud van 90 ml, H 123, B 192, D 447 mm

Zeefschaal E 142 voor flesdoppen

E 135/3 met deksel, voor 19 babyflessen met een inhoud van 120 ml, H 133, B 192, D 447 mm

Deksel A 16 voor het afdekken van zeefschaal E 142

Toepassing:
Met de inzetten E 135 kunt u telkens 19 flessen reinigen en desinfecteren. U kunt
de inzetten gebruiken in boven- en onderrekken, alsmede in lege wagens, zoals
E 935-3, E 735-3 en E 555.

^ Open de vergrendeling van het deksel en haal het deksel van de inzet.
^ Zet de flessen met de opening naar
boven in de inzet.

^ Sluit de inzet met het deksel.
De flessen worden door het rooster in
het deksel op hun plaats gehouden.

^ Positioneer de inzet op een niveau
van de wagen met de openingen van
de flessen naar beneden.
De beide afgesloten hoeken van de
inzet moeten boven de hoeken van
de wagen (op de hoeken van het
spoelniveau) worden gepositioneerd, omdat de binnenkant van de
flessen hier niet optimaal door het
water kan worden bereikt en het reinigingsresultaat dus niet optimaal
zou zijn.

Na het reinigen, desinfecteren en drogen kunnen de flessen in de inzet weer
met voeding worden gevuld.
^ Verwijder daartoe het deksel van de
inzet.
^ Sluit de gevulde flessen en bewaar
ze gekoeld.

Als de voorwerpen daarna niet meteen worden gesteriliseerd, moeten
ze volledig droog zijn voordat ze
worden opgeborgen. Dit om kiemvorming in het water te voorkomen.
Kies daarom een droogtijd die lang
genoeg is.
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