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NUVITA CUMISÜVEG MELEGÍTŐ 1160

BEMUTATKOZÁS
Gratulálunk, Ön megvette a Nuvita cumisüveg melegítőt, ami bárhol
használható, mivel OTTHONI konnektorhoz és az AUTÓ szivargyújtójához is
csatlakoztatható. A nagy méretnek köszönhetően lehetővé teszi akár 8 cm
szélességű üvegek melegítését is, továbbá lehetséges a vizes (otthoni) vagy
száraz (autóban történő) melegítés is.
A működtetés egyszerű: tekerje a gombot 3-as állásba és a melegítés
megkezdődik. Nagyjából 6-7 percig tart felmelegíteni az italt. A hőmérséklet
megtartásához tekerje a gombot a 2-es állásba. A készülék használata előtt
kérjük, olvassa el a használati utasítást és őrizze meg, hogy a jövőben is
választ kapjon kérdéseire.
LEÍRÁS

HASZNÁLAT
A készülék használatához kövesse az alábbi utasításokat:
NOTA

OTTHON:

NOTA

A melegítőt otthoni használat esetén csak vízzel használja. Ne használja
szárazon (víz nélkül), mert károsíthatja az üveget.

1. Kérjük, ügyeljen rá, hogy a készülék hátulján található választó
gomb OTTHON állásban legyen.
2. Állítsa a szabályozó gombot (4) -es állásba.

3. Csatlakoztassa az OTTHONI töltőkábelt (11) a készülékhez,
majd egy kompatibilis konnektorhoz.
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Amikor az OTTHONI energiaellátás van kiválasztva, az
AUTÓS csatlakozó le van takarva és nem hozzáférhető.
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy időnként tisztítsa
meg a készüléket. Kövesse az alábbi irányelveket a cumisüveg melegítő
tisztításához:
1. Húzza ki a konnektorból és várja meg, amíg a készülék lehűl.
2. Ha maradt benne víz, öntse ki és tisztítsa meg a melegítő elemet egy tiszta,
puha ruhával.
3. Tisztítsa meg a külső felületet egy tiszta, puha, vízzel megnedvesített
ruhával.
Az üledék lerakódásának csökkentésére javasoljuk, hogy szűrt vagy előzőleg
felforralt vizet használjon. A hatékony működés érdekében ajánlott a
lerakódott vízkövet 4 hetente ecettel eltávolítani.

NOTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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AUTÓS LED fény (12 VDC)
Melegítő elem
OTTHONI LED fény (230 VAC)
Szabályozó gomb
OTTHONI és AUTÓS választó
AUTÓS kábelcsatlakozó
OTTHONI kábelcsatlakozó
Fedél
Tartály a zselének
AUTÓS töltőkábel
OTTHONI töltőkábel
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NOTA

5. Helyezze az üveget a melegítőbe és állíts a szabályozó gombot
-as állásba. Az OTTHON LED világítani fog és a melegítési folyamat
megkezdődik.

FIGYELMEZTETÉSEK
Ha kisméretű elektromos készülékeket használ, főleg ha gyermekek is jelen
vannak, fontos, hogy betartsa az alábbi biztonsági utasításokat:

6. 5-7 perc után ellenőrizze az ital hőmérsékletét úgy, hogy pár cseppet a kézfejére
csöpögtet. Csak utána adja az üveget a babának.
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7. Ha végzett a készülék használatával, kérjük, állítsa a szabályozó
gombot .es állásba és húzza ki a kábelt.
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NOTA

A melegítési folyamat alatt az OTTHON LED számos alkalommal ki és be fog
kapcsolni. Várjon 5-7 percet és ellenőrizze az ital hőmérsékletét úgy, hogy
pár cseppet a kézfejére csöpögtet.

Autó:
1. Kérjük, ügyeljen rá, hogy a készülék hátulján található választó
gomb AUTÓ állásban legyen.
2. Állítsa a szabályozó gombot (4)
1. A melegítő elem ki van
2. A hőmérséklet meg3. Melegítés
kapcsolva
tartása
1. Az ital előkészítése során vagy amikor nem használja a készüléket, ügyeljen rá, hogy a
gomb az 1-es állásban legyen.
2. Ha melegítés után az italt nem fogyasztják el egyből, állítsa a gombot 2-es állásba, így
megtarthatja a hőmérsékletét.
3. Az ital gyors melegítéséhez állítsa a gombot a 3-as állásba.

Ital

Tempo di riscaldamento fino a ~40°C
Szobahőmérsékletű (~20°C)

Hűtött (6°C circa)

160ml-es üveg

6’:20”

7’:30”

250ml-es üveg

12’:00

15’:00”

Az értékek csak jelzésértékűek és csak példaként értelmezendőek, mert számos
körülmény növelheti vagy csökkentheti a melegítési időt.

A melegítő vízkőmentesítéséhez keverjen össze 50ml háztartási ecetet
és 100ml hideg vizet, az oldatot öntse a melegítőbe. Hagyja mindaddig a
készülékben, amíg a vízkő le nem oldódik; ne használja a melegítőt ez idő
alatt. Ürítse ki a melegítőt, öblítse ki alaposan és végül törölje szárazra egy
anyaggal. Vízkőmentesítse a készüléket körülbelül 4 hetente.

4. Öntsön vizet a melegítőbe (2) és ügyeljen rá, hogy ne haladja meg a MAX szintet.
Általában 40 ml – 80 ml elég, az üveg méretétől függ.
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SZABÁLYOZÓ GOMB

A melegítési folyamat alatt az AUTÓ LED számos alkalommal ki és be fog
kapcsolni. Várjon 10-15 percet és ellenőrizze az ital hőmérsékletét úgy,
hogy pár cseppet a kézfejére csöpögtet.

-es állásba

3. Csatlakoztassa az AUTÓS töltőkábelt (11) a készülékhez, majd
az AUTÓ szivargyújtójához.

4. Helyezze be az üveget víz nélkül és állítsa a szabályozó gombot -as
állásba.
5. 10-15 perc után ellenőrizze az ital hőmérsékletét úgy, hogy pár cseppet a kézfejére
csöpögtet. Csak utána adja az üveget a babának.
6. Ha végzett a készülék használatával, kérjük, állítsa a szabályozó
gombot -es állásba és húzza ki a kábelt.

1. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben vagy amikor
gyermekek is jelen vannak.
2. A készüléket sík felületen használja és rögzítse, hogy megelőzze a leesését
vagy a forró víz kifolyását.
3. Használat után húzza ki a konnektorból és hagyja a készüléket kihűlni.
4. Ne használja a készüléket vízben vagy magas páratartalmú helyeken
(például fürdés vagy úszás közben).
5. Ne helyezze fürdőkád vagy kút közelébe.
6. Ne helyezze a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, illetve azokhoz
közel.
7. Ha vízbe vagy egyéb folyadékba ejti a készüléket, ne nyúljon egyből a
készülék után, először húzza ki a konnektorból.
8. Minden használat előtt ellenőrizze alaposan, hogy a készülék, kábel és
csatlakozó nem sérült-e.
9. Ne kapcsolja be a készüléket, ha:
a. A kábel vagy csatlakozó sérült
b. A készüléket leejtette vagy sérülés látszik rajta
c. A készüléket előzőleg vízbe vagy egyéb folyadékba mártotta.
10. A készüléket beltéri használatra tervezték. Ne használja kültéren vagy
különböző anyagok, spray-k, aeroszolok, oxigénellátásra használt orvosi
eszközök jelenlétében.
11. A készülék nem alkalmas olyan környezetben történő használatra, ahol
gyúlékony anyagok és oxigén keveréke vagy nitrogén-oxid található.
12. Ne módosítsa a kábelt vagy csatlakozót. A szabványoknak megfelelő
adaptereket és/vagy konvertereket használja.
13. Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy
túlzott hőnek.
14. A készülék belsejében nincsenek plusz alkatrészek, kellékalkatrészek és/
vagy cserélhető alkatrészek, így ha ilyet tapasztal, javíttassa meg.
15. Ügyeljen rá, hogy a kábel ne legyen útban és ne jelentsen veszélyt
emberek számára és különösen figyeljen arra, hogy ne érjen magas
hőmérsékletű felületekhez, mint például tűzhely és fűtőtest.
16. A készüléket ne használják fizikailag korlátozott (beleértve a gyermekeket),
érzékelési és értelmi fogyatékos vagy gyakorlattal és tudással nem
rendelkező személyek, kivéve, ha egy hozzáértő személy megtanítja és
gyakoroltatja a készülék használatát és felel a biztonságukért.

SZERVIZ
Minden karbantartás el lett végezve a termék, a dobozban található
kiegészítők és dokumentumok megvalósításakor, szóval probléma
felmerülésekor javasoljuk, hogy ismételje meg a folyamatot a használati
utasítások követésével.
További információkért látogasson el a weboldalra: www.nuvitababy.com
GARANCIA – IDŐTARTAM ÉS FELTÉTELEK
A jelenlegi szabályoknak megfelelően a termékre 24 hónapos garancia
(törvényes garancia) biztosított az anyagi és gyártási hibákra, a blokkon
feltüntetett dátumtól számítva.
A 24 hónapos törvényes garancia alól kivételt képeznek az elhasználódó
alkatrészek (például elemek, kefefejek vagy bármilyen elhasználódó rész). A
24 hónapos törvényes garancia megszűnik, ha:
1. A termék esztétikailag károsodott a helytelen, használati utasításoknak
nem megfelelő használat miatt.
2. A termék módosítva lett vagy babrált vele.
3. A meghibásodás az egyes alkatrészek és/vagy kiegészítők és/vagy
pótalkatrészek rossz karbantartásának következménye (például oxidáció
és/vagy vízkövesedés a víz vagy egyéb folyadék megrekedése miatt,
szenzor üledék által való blokkolása, az elemekből történő korrozív anyag
szivárgása).
Az alábbiak a 24 hónapos törvényes garancián kívül esnek:
1. Az elhasználódó alkatrészek cseréjének és javításának költsége vagy a
termék általános karbantartásának költsége.
2. A termék szállítási kockázatai és költségei az üzletbe/üzletből, ahol a
vásárlás történt vagy egyéb hivatalos központba/központból, ahol a
terméket fogadják.
3. A használati utasításokban leírtaktól eltérő, helytelen használat vagy
telepítés által okozott kár.
4. Természeti katasztrófák, balesetek vagy a termék számára nem megfelelő
kedvezőtlen körülmények által okozott károk.
5. Tökéletlenségek, amik elhanyagolható hatással vannak a termék
teljesítményére.
A gyártó, forgalmazó és az értékesítés többi résztvevőjenem vállal
felelősséget az elvesztésért, lopás kárért, vagy a nem megfelelő használat
által történő meghibásodásokért. Az érvényes jogszabályok szerint a
gyártó, forgalmazó illetve az értékesítés többi résztvevője nem tartozik
felelősséggel a sérülésekért (akár direkt, akár indirekt módon történik),
amelyek a nem megfelelő használatból adódnak, mint például: törés.
Illetve garanciavesztéssel jár mindenféle tevékenység, amely a termék
megsérülésével járhat, törvénybe ütközik, vagy bármilyen módon
szabálysértő. Ezért kérjük, kövesse figyelemmel a használati utasítást, őrizze
meg, hogy bármikor használhassa, és meghibásodás esetén a szakszervizhez
vagy az értékesítőhöz forduljon.

