SL

NUVITA SCALDABIBERON 1160

ÚVOD
Blahoželáme vám ku kúpe ohrievača fliaš, ktorý je možné používať všade,
lebo pracuje ako po pripojení do DOMÁCEJ elektrickej siete, tak aj po
pripojení do elektrickej siete AUTOMOBILU. Jeho značná veľkosť umožňuje
ohrievať fľaše až do šírky 8 cm, pričom ohrev môže prebiehať buď s vodou
(doma), alebo nasucho (automobil). Obsluha je jednoduchá: pootočte
otočný gombík do polohy 3 a ohrievač fliaš začne pracovať. Ohriať nápoj
potrvá približne 6 – 7 minút. Na udržanie teploty pootočte otočný gombík
do polohy 2. Skôr ako začnete prístroj používať, prečítajte si, prosím,
používateľský manuál a uchovajte ho na budúcu potrebu.
POPIS

AKO PRÍSTROJ POUŽÍVAŤ
Pri používaní prístroja sa riaďte podľa pokynov uvedených nižšie v texte:
NOTA

DOMA:
Ak používate ohrievač fliaš doma, vždy a zásadne ho používajte s vodou.
Nepoužívajte prístroj „nasucho“ (bez vody), riskujete tým poškodenie fľaše.

POZOR
1. Skontrolujte , či je volič napájania na zadnej strane
prístroja v polohe DOMA.
2. Pootočte ovládací gombík (4) do polohy .

3. Pripojte kábel určený na napájanie zo siete v domácnosti (11)
k prístroju a zasuňte ho do kompatibilnej elektrickej zásuvky.
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NOTA

NOTA

4. Nalejte vodu do ohrievača (2), dbajte pritom, aby hladina vody neprekročila ukazovateľ
MAX. Obvykle stačí množstvo od 40 ml do 80 ml a závisí to od veľkosti ohrievanej fľaše.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Svietivá dióda AUTO (12 V DC)
Ohrievací článok
Svietivá dióda DOMA (230 V AC)
Ovládací otočný gombík
Volič pre DOMA a AUTO
Prípojka pre prívodný kábel AUTO
Prípojka pre prívodný kábel DOMA
Viečko
Nádobka na gél
Napájací kábel do auta
Napájací kábel do domácnosti
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5. Vložte fľašu do ohrievača a pootočte otočným gombíkom do polohy
. Rozsvieti sa svietivá dióda DOMA a začne fáza ohrevu.
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6. Po 5 – 7 minútach skontrolujte teplotu nápoja tak, že si nalejete niekoľko kvapiek na
chrbát ruky a potom dáte fľašu dojčaťu.
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7. Keď prestanete prístroj používať, pootočte ovládací gombík do
polohy a odpojte prívodný kábel od zdroja napätia.
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OVLÁDACÍ OTOČNÝ GOMBÍK

NOTA

Počas fázy ohrevu niekoľkokrát zabliká svietivá dióda DOMA. Počkajte 5 – 7
minút a skontrolujte teplotu nápoja tak, že si nalejete niekoľko kvapiek na
chrbát ruky.

Auto:
1. Skontrolujte, či je volič napájania na zadnej časti prístroja v polohe
AUTO.
2. Pootočte ovládací otočný gombík (4) do polohy
1. Ohrievací článok je
2. Udržovanie teploty
3. Ohrev
VYPNUTÝ
1. Počas prípravy nápoja alebo keď sa prístroj nepoužíva, dbajte, aby bol ovládací
otočný gombík v polohe 1.
2. Ak po ohreve nápoj okamžite neskonzumujete, pootočte ovládací gombík do polohy 2.
Týmto spôsobom udržíte jeho teplotu.
3. Na rýchly ohrev nápoja pootočte ovládací gombík do polohy 3.

Nápoj

ČISTENIE A ÚDRŽBA
Na zaistenie správnej funkcie sa odporúča prístroj pravidelne čistiť. Ďalej v
texte sú uvedené niektoré zásady čistenia ohrievača fliaš:
1. Odpojte prístroj od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
2. Ak zostala v prístroji nejaká voda, vylejte ju a vykurovací článok očistite
mäkkou a čistou handrou.
3. Povrch prístroja čistite mäkkou, čistou handrou navlhčenou vodou.
Na zníženie usadzovanie sedimentu odporúčame používať vodu filtrovanú
alebo prevarenú. Na zaistenie dostatočnej účinnosti prístroja sa odporúča
každé 4 týždne odstrániť akýkoľvek usadený vápenec pomocou bieleho
vínneho octu.

Ak zvolíte režim napájania DOMA, prípojka pre prívodný
kábel AUTO je zakrytá a neprístupná.
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Čas ohrevu nutný na dosiahnutie teploty ~40°C
Teplota okolia (~20 °C)

Frigorifero (6°C circa)

Fľaša 160ml

6’:20”

7’:30”

Fľaša 250ml

12’:00

15’:00”

Hodnoty uvedené v tabuľke sú iba približné a treba ich chápať skôr ako príklad,
pretože na čas ohrevu má vplyv mnoho ďalších faktorov.

3. Pripojte napájací kábel do AUTA (10) k prístroju a zasuňte ho
do zdierky zapaľovača v automobile.

4. Vložte fľašu do ohrievača bez vody a pootočte otočný ovládací gombík
do polohy .
5. Po 10 – 15 minútach skontrolujte teplotu nápoja tak, že nalejete niekoľko kvapiek na
chrbát svojej ruky a potom dáte fľašu dojčaťu.
6. Po ukončení používania prístroja pootočte ovládací gombík do polohy
a odpojte napájací kábel od elektrickej siete.

Počas fázy ohrevu niekoľkokrát zabliká svietivá dióda DOMA. Počkajte 10
– 15 minút a potom skontrolujte teplotu nápoja tak, že si nalejete niekoľko
kvapiek na chrbát ruky.

Vodni kamen odstranite z mešanico 50 ml domačega vinskega kisa in 100
ml hladne vode. Ki jo natočite v grelec. Mešanico pustimo delovati dokler se
vodni kamen ne odstrani, medtem grelnika ne smete uporabljati! Grelnik
nato izpraznite in ga temeljito izperite ter osušite s suho krpo.
Čiščenje ponovite na vsake štiri tedne.

UPOZORNENIE
Ak používate malé elektrické prístroje, najmä v prítomnosti detí, je dôležité,
aby ste dôkladne dodržiavali bezpečnostné opatrenia uvedené ďalej v texte:
1. Ak je prístroj v činnosti a/alebo ak sú prítomné deti, nenechávajte ho bez
dozoru.
2. Prístroj používajte na rovnom povrchu a zabezpečte ho proti prevrhnutiu
či úniku vody, ktorá vnútri vrie.
3. Po použití prístroj odpojte od zdroja napätia a nechajte ho vychladnúť.
4. Prístroj nepoužívajte vo vode ani v miestach s vysokou vlhkosťou (Príklad:
kúpeľňa alebo bazén).
5. Výrobok neumiestňujte v blízkosti vane či studní.
6. Prístroj neumiestňujte blízko vody a/alebo ho nenechajte nasiaknuť vodou
či inými podobnými kvapalinami.
7. Ak prístroj spadne do vody či inej podobnej kvapaliny, nesiahajte preň do
vody skôr, než vytiahnete prívodný kábel z elektrickej zásuvky.
8. Pred každým použitím dôkladne skontrolujte, či prístroj, prívodný kábel,
alebo zásuvka nie sú poškodené.
9. Prístroj neuvádzajte do činnosti, ak: a. je prívodný kábel či zástrčka
poškodená alebo ak bolo s nimi neodborne manipulované; b. prístroj
spadol na zem alebo je viditeľne poškodený; c. bol ponorený do vody či
podobných kvapalín.
10. Prístroj je určený na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho v exteriéri či v
prítomnosti látok, sprejov, aerosólov či lekárskych zariadení na podávanie
kyslíka.
11. Je nevhodné používať zariadenie v prostrediach, kde sú zmesi horľavých
anestetík, kyslíka či oxidu dusičnatého.
12. Neupravujte prívodný kábel ani zástrčku. Používajte vhodné adaptéry a/
alebo konvertory, ktoré zodpovedajú príslušným normám.
13. Dbajte, aby prístroj nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu či
nadmernému teplu.
14. Vnútri prístroja nie sú žiadne náhradné diely, spotrebný materiál a/alebo
jednotlivé vymeniteľné súčasti, ktoré by potrebovali opravy.
15. Dbajte, aby prívodný kábel neprekážal osobám a nevystavoval ich
nebezpečenstvu. Najmä dávajte pozor, aby sa nedotýkal či nebol v tesnej
blízkosti povrchov s vysokou teplotou, ako napríklad kuchynský sporák či
radiátory kúrenia v dome.
16. Prístroj nie je určený ľuďom, vrátane detí, s telesným, zmyslovým a
duševným postihnutím, alebo bez príslušných skúseností či znalostí,
okrem prípadov, keď títo ľudia boli riadne vyškolení a vycvičení v používaní
prístroja na to spôsobilou osobou a sami zodpovedajú za svoju bezpečnosť.

ZÁRUKA – PODMIENKY
V súlade s platnými predpismi sa na výrobok poskytuje záruka v dĺžke
24 mesiacov (zákonná záruka) na chyby materiálu či výrobné chyby, a to
od dátumu uvedeného na pokladničnom doklade. Zo zákonnej záruky v
dĺžke 24 mesiacov sú vybraté súčasti označované ako „spotrebný materiál“
(napr. batéria, kefové hlavy alebo súčasti, ktoré podliehajú opotrebovaniu).
Zákonná záruka v dĺžke 24 mesiacov je neplatná, ak:
1. bol výrobok poškodený po estetickej stránke vinou nevhodného
používania, ktoré bolo v rozpore s návodom na použitie;
2. 2. bol výrobok upravený a/alebo s ním bolo neodborne manipulované;
3. 3. k poruche došlo vinou nedostatočnej údržby jednotlivých
komponentov a/alebo príslušenstva a/alebo prevádzkových materiálov
(napr. oxidácia a/alebo inkrustácia vplyvom zadržovania vody či iných
kvapalín, usadeniny blokujúce snímač, únik žeravej kvapaliny z batérií).
Zákonná záruka v trvaní 24 mesiacov sa nevzťahuje na nasledujúce body:
1. Náklady na výmenu a/alebo opravu súčastí podliehajúcich opotrebovaniu
alebo náklady na bežnú údržbu výrobku.
2. Náklady a riziká spojené s dopravou výrobku do/z obchodu, kde ste ho
kúpili, či iného autorizovaného zberného strediska, kde výrobok, na ktorý
sa vzťahuje záruka, prevezmú.
3. Poškodenia vzniknuté nesprávnou inštaláciou výrobku alebo v súvislosti s
ňou alebo jeho nesprávnym používaním v rozpore s pokynmi v návode na
použitie.
4. Poškodenie vplyvom prírodných katastrof, havárií či nepriaznivých
podmienok nezlučiteľných s výrobkom.
5. Chyby, ktoré majú na funkciu výrobku zanedbateľný vplyv.
Výrobca, distribútor a všetky strany zapojené do predaja výrobku nijako
neručia za straty ani hospodárske škody spôsobené zlou funkciou výrobku.
Podľa platných predpisov výrobca, distribútor ani všetky strany zapojené do
predaja v žiadnom prípade nezodpovedajú za škody, vrátane škôd priamych
aj nepriamych, straty čistého zisku, straty úspor a dodatočných škôd a iných
drobných následkov idúcich nad rámec škôd spôsobených porušením
záruky, zmluvy, presne vymedzenej zodpovednosti, delikty či z iných
príčin, následkom používania či nespôsobilosti výrobok a/alebo tlačenú a
elektronickú dokumentáciu používať, vrátane nedostatočného servisu.

