SK

1160 ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ FLIAŠ

AKO ZARIADENIE POUŽÍVAŤ

ÚVOD
Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto ohrievač fliaš, ktorý môže byť použitý
rovnako v domácnosti, ako aj v aute, vďaka dvom rozdielnym napájacím
káblom. Veľký priestor ohrievacej komory umožňuje ohriať fľaše až 8 cm
široké a je možné ohrievať vodou (domáce použitie), alebo na sucho (auto).
Ovládanie je jednoduché: stačí otočiť kolieskom do polohy 3 a ohrievač fliaš
začne ohrievať a približne o 6-7 minút je nápoj dostatočne ohriaty na pitie.
Pre udržanie teploty otočte kolieskom do polohy 2. Predtým, než začnete
používať tento spotrebič, prečítajte si prosím návod na obsluhu a uschovajte
ho pre budúce použitie.
POPIS

POZOR

Pri použití ohrievača fliaš doma, vždy ho používajte len s vodou.
Nepoužívajte v "suchom" stave (bez vody), inak riskujete poškodenie
fľaše.

1. Skontrolujte, či je prepínač na zadnej strane prístroja v pozícii HOME.
2. Prepnite ovládacie koliesko (4) do pozície

.

3. Pripojte napájací kábel DOMÁCNOSŤ (11) do príslušnej
zásuvky.
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NOTA

DOMA:

Ak je prepínač v pozícii HOME zásuvka pre použitie v aute
je zakrytá.
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
Ak chcete zabezpečiť správnu funkciu prístroja, je odporúčané pravidelne ho
čistiť.
Pred čistením prístroj vždy vypnite a odpojte z elektrickej siete. Dôkladne
vytrite povrch ohrievacej jednotky a ohrievaciu komoru vlhkou handričkou
alebo hubkou s použitím jemného saponátu. Vytrite čistou vodou a osušte.
Neponárajte do vody. Nepoužívajte drôtenky, abrazívne čističe, riedidlá,
nakoľko by mohli poškodiť prístroj.
Ohrievacia komora: Vodný kameň sa môže usádzať na vnútornom povrchu a
môže spôsobiť poškodenie prístroja. Na odstránenie:
1. Odpojte prístroj z el. siete
2. Nalejte cca 60ml octu do ohrievacej komory a nechajte pôsobiť 1-2 hodiny,
podľa potreby i dlhšie
3. Vylejte ocot z komory a vypláchnite komoru 2-3 krát a dôkladne vytrite
handričkou. Neponárajte prístroj do vody

POZOR
4. Nalejte vodu do ohrievača tak, aby nepresiahla rysku MAX. Zvyčajne od 40ml do 80ml,
závisí to aj od objemu ohrievanej fľaše.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Kontrolka pre ohrievanie v aute (12 VDC)
Ohrievacia komora
Kontrolka pre ohrievanie doma (230 VAC)
Ovládacie koliesko
Prepínač Domácnosť/Auto
Konektor pre napájací kábel do auta
Konektor pre napájací kábel pre domácnosť
Veko
Kontajner na poháriky
Napájací kábel AUTO
Napájací kábel DOMÁCNOSŤ
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NOTA

8

6. Po 5-7 minútach skontrolujte teplotu nápoja kvapnutím pár kvapiek na zápästie, pokiaľ
teplota vyhovuje, môžete podávať dieťaťu.
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7. Po dokončení ohrievania, nastavte ovládacie koliesko do polohy 1 a
odpojte napájací kábel zo siete.

VAROVANIA:
Keď používate elektrické zariadenia, vždy sa držte základných bezpečnostných
pokynov:
1. prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím zariadenia
2. nedotýkajte sa horúceho povrchu
3. aby ste zabránili poraneniu elektrickým prúdom, neponárajte kábel do
vody, ani do inej tekutiny
4. treba dbať na zvýšenú opatrnosť, ak sa spotrebič používa v blízkosti
dieťaťa
5. spotrebič najprv vypnite hlavným vypínačom, až potom vytiahnite kábel
zo zásuvky. Nechajte jednotku vychladiť pred manipuláciou s košíkom
ohrievacej komory
6. nemanipulujte s prístrojom, pokiaľ má poškodený kábel alebo zástrčku, či
pokiaľ je spotrebič akokoľvek poškodený
7. nepoužívajte iné príslušenstvo ako je v balení. Použitie akéhokoľvek iného
príslušenstva môže spôsobiť zranenie
8. len pre použite v domácnosti. Nepoužívajte vonku
9. nenechávajte kábel prevesený cez okraj stola alebo pultu alebo dotýkať sa
horúcich povrchov
10. neklaďte na alebo do blízkosti plynových alebo elektrických platní
11. buďte extrémne opatrný, ak prenášate prístroj v ktorom je horúca tekutina
12. nepoužívajte zariadenie na nič iné, ako je uvádzané v tomto návode
13. toto zariadenie si nevyžaduje predhriatie
14. pokiaľ používate predlžovací kábel, držte sa inštrukcií výrobcu.
Nenechávajte predlžovací kábel prevesený cez okraj stola alebo pultu, kde
by ho mohlo potiahnuť dieťa, alebo oň mohol niekto zakopnúť
15. aby ste predišli poraneniu, dodržiavajte inštrukcie výrobcov fliaš, ktoré
ohrievate a vždy overte teplotu nápoja, pred podávaním dieťaťu
16. neohrievajte jedlo / nápoj príliš dlho
17. užívateľ nesmie vykonávať servis alebo opravy tohto zariadenia. V balení
nie sú žiadne náhradné diely
18. tento prístroj by nemali obsluhovať osoby /vrátane detí/ so zníženou
fyzickou, zmyslovou a mentálnou schopnosťou alebo s nedostatočnými
skúsenosťami a vedomosťami o prístroji, pokiaľ nebudú dostatočne
poučené alebo pod dozorom skúsenej osoby
19. Deti musia byť zodpovednou osobou poučené, že výrobok nie je určený
na hranie
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MANOPOLA DI CONTROLLO

POZOR

Počas fázy ohrevu sa kontrolka HOME niekoľkokrát rozsvieti a zhasne.
Počkajte 5-7 minút a skontrolujte teplotu nápoja naliatím niekoľkých
kvapiek na zápästie.

V AUTE:
1. Skontrolujte, či je prepínač na zadnej strane prístroja v pozícii CAR.
2. Prepnite ovládacie koliesko (4) do pozície
1. Ohrievacie teleso je
2. Udržiavanie teploty
3. Ohrievanie
vypnuté
1. Pri príprave nápoja, alebo ak nepoužívate zariadenie, uistite sa, že ovládač je v polohe
2. Ak po ohriatí nápoj nie je spotrebovaný ihneď, otočením ovládacieho kolieska do
polohy 2, sa udržuje jeho teplota.
3. Ak chcete prejsť k rýchlemu ohrevu nápoja, otočte koliesko do polohy 3.

Nápoj

Odvápnenie nádoby na ohrev môžete vykonať pomocou kombinácie octu
používaného v domácnosti a vody v pomere : 50 ml octu a 100 ml studenej
vody. Pripravený roztok vylejte do nádoby. Nechajte pôsobiť, až do doby,
kedy sa odstráni vodný kameň. Počas čistenia nepoužívajte prístroj! Po
vyčistení vyprázdnite nádobu na ohrev, dôkladne opláchnite a nádobu
osušte handričkou.
Nádobu na ohrev odvápňujte približne každé štyri týždne.

5. Vložte fľašu do ohrievača a nastavte ovládacie koliesko do pozície .
Kontrolka HOME sa rozsvieti a fáza ohrevu sa začne.
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Počas fázy ohrevu sa kontrolka CAR niekoľkokrát rozsvieti a zhasne.
Počkajte 10-15 minút a skontrolujte teplotu nápoja naliatím niekoľkých
kvapiek na zápästie.

Doba ohrevu ~40°C
Izbová teplota (~20° C)

Chladnička (~6°C)

160ml fľaša

6’:20”

7’:30”

250ml fľaša

12’:00

15’:00”

Hodnoty uvedené v tabuľke sú iba orientačné a mali by byť považované len ako
príklad, pretože existuje mnoho faktorov, ktoré môžu zvýšiť alebo znížiť dobu
ohrevu.

3. Pripojte napájací kábel AUTO (10) do príslušnej zásuvky.

4. Vložte do ohrievača fľašu bez vody a otočte ovládacie koliesko do pozície
.
5. Po 10 - 15 minútach skontrolujte teplotu nápoja kvapnutím pár kvapiek na zápästie,
pokiaľ teplota vyhovuje, môžete podávať dieťaťu.
6. Po dokončení ohrievania, nastavte ovládacie koliesko do polohy
odpojte napájací kábel zo zdroja.

a

20. Ak je napájací kábel poškodený, manipulovať s prístrojom smie len
výrobca, servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.

	
  

LIKVIDÁCIA: Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako
netriedený komunálny odpad, používajte oddelené
zberné dvory. Kontaktujte miestnu samosprávu pre bližšie
informácie. Ak sú elektrické spotrebiče likvidované na
skládkach, môžu nebezpečné látky unikať do spodných vôd
a dostať sa do potravinového reťazca. Pri výmene starých
spotrebičov za nové je predajca zo zákona povinný vziať
bezodplatne svoj starý spotrebič späť.

PODMIENKY ZÁRUKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na prístroj sa vzťahuje 2-ročná záruka a táto platí od dátumu nákupu.
Záruka zahŕňa bezplatné opravy alebo výmeny chybných častí.
Záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo, alebo jeho časti, ktoré podliehajú
opotrebovaniu.
Zariadenia je možné opraviť len v autorizovaných servisoch.
Zariadenie musí byť doručené do autorizovaného servisu.
Náklady na dopravu hradí majiteľ zariadenia.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím prístroja
alebo používaním v rozpore s návodom na použitie. Rovnako záruka neplatí
ak sa prístroj poškodil pri preprave, spadol, atď.
• Majiteľ zariadenia nemá nárok na žiadnu náhradu za priame alebo nepriame
škody spôsobené osobám alebo na predmetoch, ktoré vznikli v dôsledku
poruchy zariadenia.
• Záruka je platná od dátumu nákupu. K záručnému listu musí byť pripojený
pokladničný doklad.
• Záruka nie je platná, pokiaľ nie je doložený riadne vyplnený Záručný list a
nebude pripojený doklad o kúpe.
ZÁRUKA
MLongauer, s.r.o. so sídlom Farská 12, 949 01 Nitra zaručuje správnu funkciu
prístroja po dobu 2 rokov od dátumu predaja. Záručné podmienky popísané
v návode na obsluhu. Záruka nie je platná, pokiaľ nie je doložený riadne
vyplnený Záručný list spolu s pokladničným dokladom.

