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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Ευχαριστούμε πολύ για την αγορά του θερμαντήρα που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί πάντου, καθώς διαθέτει αντάπτορα για το σπίτι & το
αυτοκίνητο! Δέχεται μέχρι και 8 εκ φάρδους μπιμπερό, λόγω του μεγάλου
εσωτερικού χώρου, ενώ μπορεί να ζεστάνει το μπιμπερό με νερό (σπίτι) &
ξηρό αέρα (αυτοκίνητο).
Εύκολη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Απλά γυρίστε τον διακόπτη στην θέση 3 και το
μπιμπερό θα αρχίσει να ζεστένεται (περίπου 6-7 λεπτά). Για να διατηρήσετε
τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση
2. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες Χρήσης πριν τη πρώτη
χρήση της συσκευής!
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΧΡΉΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:
NOTE

ΧΡΉΣΗ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο σπίτι να βάζετε ΠΑΝΤΑ νερό!
NOTE
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την λειτουργία σπιτιού
2. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση

Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης η φωτεινή ένδειξη θα ανάβει & θα σβήνει
αρκετές φορές. Απλά μετά τα 10 - 15 λεπτά ελέγξτε την θερμοκρασία

.

3. Εισάγεται το καλώδιο στη πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ & ΦΡΟΝΤΊΔΑ
Ο καθαρισμός της συσκευής είναι υποχρεωτικός ανά τακτά χρονικά
διαστήματα¨.
1. Βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα & αφήστε την να κρυώσει καλά.
2. Αδειάστε τυχόν υγρά που έχουν παραμείνει μέσα στη συσκευή &
στεγνώστε με ένα απαλό πανί.
3. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με απαλό υγρό πανί.
Είναι καλό να χρησιμοποιείτε καθαρό ή βρασμένο νερό σε κάθε χρήση.
Ανα 3-4 εβδομάδες χρησιμοποιήστε ξύδι στον καθαρισμό για να αποφύγετε
την εμφάνιση αλάτων
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Μην έχετε συνδεδεμένο τον αντάπτορα του αυτοκινήτου
όταν έχετε λειτουργία χρήσης στο σπίτι!

3
NOTE

4. Γεμίστε με νερό τη συσκευή. Μην ξεπερνάτε ποτέ το ανώτατο όριο. Περίπου 40-80ml
είναι αρκετά αναλόγως το μέγεθος του μπιμπερό.
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Ένδειξη αυτοκινήτου (12 VDC)
Θερμοστάτης
Ένδειξη σπιτιού (230 VAC)
Κουμπί ρύθμισης
Επιλογή λειτουργίας σπιτιού ή αυτοκινήτου
Υποδοχή φορτιστή αυτοκινήτου
Υποδοχή μπρίζας σπιτιού
Καπάκι
Μικρό δοχείο
Αντάπτορας αυτοκινήτου
Πρίζα σπιτιού
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5. Βάλτε το μπιμπερό στη συσκευή 7 επιλέξτε τη θέση . Η φωτεινή
ένδειξη του σπιτιού θα ανάψει και η διαδικασία θέρμανσης θα
ξεκινήσει.
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6. Μετά από 5-7 λεπτά ελέγξτε την θερμοκρασία του περιεχομένου (ρίξτε 2-3 σταγόνες
στο χέρι σας).
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7. Όταν η θέρμανση ολοκληρωθεί, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση
και βγάλτε το καλώδιο από τη πρίζα.
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ΚΟΥΜΠΊ ΡΎΘΜΙΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης η φωτεινή ένδειξη θα ανάβει & θα σβήνει
αρκετές φορές. Απλά μετά τα 5 - 7 λεπτά ελέγξτε την θερμοκρασία
NOTE

Χρήση στο Αυτοκίνητο
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την λειτουργία αυτοκινήτου
2. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση
1. Λειτουργία OFF

2. Διατήρηση
3. Λειτουργία
θερμοκρασίας
θέρμανσης
1. Κατά τη διάρκεια που ετοιμάζεται το μπιμπερό, ή όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή,
βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα στην έβδειξη 1.
2. Σε περίπτωση που μετά το ζέσταμα του μπιμπερό, η τροφή δεν καταναλωθεί άμεσως,
μπορείτε να διατηρήσετε τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο, επιλέγοντας τη
θέση 2.
3. Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία θέρμανσης, επιλέξτε τη θέση 3.

ποτό

Θερμοκρασία ~40°C
Περιβαλλον (20 °C)

Ψυγείο (6°C circa)

160ml . μπιμπερό

6’:20”

7’:30”

250ml . μπιμπερό

12’:00

15’:00”

Η παραπάνω χρόνοι είναι ενδεικτικοί και μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την
κάθε περίπτωση!

3. Συνδέστε τον αντάπτορα του αυτοκινήτου με την αντίστοιχη
υποδοχή του αυτοκινήτου σας

4. Τοποθετήστε το μπιμπερό χωρίς νερό μέσα στη συσκευή & επιλέξτε την
θέση .
5. Μετά από 10-15 λεπτά ελέγξτε την θερμοκρασία του περιεχομένου (ρίξτε 2-3
σταγόνες στο χέρι σας).
6. Όταν η θέρμανση ολοκληρωθεί, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση 1 και
αποσυνδέστε τον αντάπτορα.

NOTE

Καθαρίστε τη συσκευή από τα άλατα, ρίχνοντας 50ml ξυδιού και 100ml
κρύου νερού. Αφήστε το διάλυμα μέχρι να αφαιρεθούν τα άλατα. Μην
ενεργοποιήσετε την συσκευή κατά την διάρκεια του καθαρισμού. Αδειάστε
το διάλυμα, καθαρίστε τη βάση με νερό και στεγνώστε την με απαλό πανί.
Καθαρίζετε την συσκευή κάθε 4 εβδομάδες περίπου.

ΠΡΟΣΟΧΉ!
Μπορεί να προκληθεί σοβαρό ατύχημα σε μικρά παιδιά & ενήλικες σε
περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παρακάτω:
1. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα! Μην αφήνετε
τη συσκευή να έρθει σε επαφή με παιδιά, ΕΙΔΙΚΑ κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας!
2. Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδες επιφάνειες, προς αποφυγή
διαρροών.
3. Μετά από κάθε χρησή βγάζετε την πρίζα & αφήνετε τη συσκευή να
κρυώσει.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή υγρασία (μπάνιο,
πισίνες κτλ)
5. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εστίες θέρμανσης ή μέρη με νερά
κτλ.
6. Πάντα να ελέγχεται τη συσκευή για τυχόν φθορές πριν από κάθε χρήση. Σε
περίπτωση που δείτε κάποια φθορά μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή &
επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
7. Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση μόνο μέσα στο σπίτι ή το
αυτοκίνητο.
8. Μην επισκευάζετε ή αλλάξετε μόνοι σας κάποιο μέρος της συσκευής.
9. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην την δίνετε σε παιδιά ακόμα κ χωρίς να
είναι σε λειτουργία.
10. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από ανήλικα άτομα, άτομα με
ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένους.
11. Κρατήστε μακρία τα υλικά συσκευασίας από τα παιδιά καθως περιέχουν
μικρά κομμάτια που μπορεί να καταπιούν & να πνιγούν ή σακούλες που
μπορέι να προκαλέσουν ασφυξία.
ΕΓΓΥΗΣΗ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η συσκευή έχει εγγύηση 24 μηνών από την αγορά του προιόντος.
Απαραίτητη για την ισχύ της εγγύησης η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.
Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις όπως:
1. Διαρροή μπαταρίας, κάψιμο πρίζας από βραχυκύκλωμα.
2. Μή σωστή χρήση της συσκευής.
3. Περιπτώσεις που η συσκευή έχει πειραχθεί ή μεταποιηθεί από τον
καταναλωτή.
4. Ζημιά από την μεταφορά πρός & από το σπίτι του καταναλωτή.
5. Ζημιά από φυσικά αίτια (πχ. πτώση συσκευής)
6. Άλατα στην βάση, που προκύπτουν από το μη σωστό καθαρισμό της
συσκευής.

