Încãlzitor universal
biberon/mâncare
Instrucþiuni folosire

R0903

LISTA COMPONENTE
a. dispozitiv ridicare biberon/conservã/borcan
b. indicator luminos de funcþionare
c. buton control temperaturã
d. cuva biberon
e. cablu de alimentare prizã
f. simbol biberon
g. simbol conservã/ borcan

INTRODUCERE
Încãlzitorul asigurã un mod simplu ºi usor de încãlzire a biberonului sau hranei
copilului oriunde în locuinþã. Încãlzitorul este construit pentru a se potrivi cu cele
mai multe modele de biberon ºi cu transformator de curent funcþionabil în
majoritatea þãrilor.
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ATENÞIE:

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
A RECIPIENTULUI PENTRU HRANÃ
•

•
•
•

Pentru a încãlzi mâncarea copilului, îndepãrtaþi capacul de pe conserva sau
vasul respectiv. Turnaþi mâncarea copilului în vasul pentru mâncare. Asiguraþivã cã vasul este curãþat si sterilizat. Apoi turnaþi 300ml apã în încãlzitor ºi
puneþi vasul cu mâncare deasupra.
Conectaþi încãlzitorul la prizã. Setaþi butonul de temperaturã la poziþia conservã/
borcan.
Verificaþi întotdeauna temperatura hranei înainte de hrãnirea copilului.
Atenþie la îndepãrtarea vasului cu mâncare, apa din interiorul încãlzitorului va
fi fierbinte.

1. produsul nu trebuie folosit în condiþii umede ºi nu se introduce în apã;
2. nu aºezaþi produsul în apropierea surselor de cãldurã, cum ar fi radiatoare,
direct la lumina soarelui, etc.;
3. nu demontaþi;
4. deconectaþi aparatul de la prizã dacã nu este folosit;
5. nu lãsaþi la îndemâna copiilor pentru cã foloseºte apã fierbinte în timpul ºi
dupã funcþionare
6. în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de cãtre o
persoanã calificatã pentru a evita accidentele

INSTRUCTIUNI FOLOSIRE
Urmãtoarele proceduri vã aratã cum sã curãþaþi, încãlziþi biberonul, conserva sau
borcanul
•

- deconectaþi de la prizã înainte de curãþare
- nu spãlaþi în jet de apã ºi nu scufundaþi în apã
- folosiþi o cârpã moale ºi umedã pentru curãþare în interior ºi în afarã
- apa poate produce depuneri de calcar; înlãturaþi aceste depuneri pentru a
pãstra buna funcþionare a aparatului. Depunerile pot fi înlãturate folosind un
detartrant (disponibil în reþeaua de supermarket-uri). Dupã înlãturarea
depunerilor, curãþaþi cu atenþie toate urmele rãmase de soluþie chimicã
detartrantã, evitând astfel deteriorarea aparatului. Pentru zonele cu apã tare
se recomandã folosirea apei filtrate (de calcar) pentru a prelungi viaþa
aparatului.

TIMP ESTIMATIV DE INCALZIRE
Acest timp este doar apromaximativ, vã rugãm verificaþi temperatura înainte de
hrãnirea copilului.

Temperatura înainte de
încãlzire

•

125 ml

200 C

30-40 min

185 ml

200 C

40-45 min

Pentru mâncarea lichidã: diferenþa de densitate poate afecta timpul de încãlzire

Curãþarea aparatului

Încãlzire biberon cu lapte
- introduceþi biberonul în cuva destinatã acestuia, umpleþi cuva cu apã pânã la
semnul “MAX” indicat pe dispozitivul de ridicare
- conectaþi la sursa de electricitate (indicatorul de funcþionare se va aprinde);
rãsuciþi butonul de temperaturã la simbolul biberonului

Dacã încãlziþi un biberon plin ¾ setaþi temperatura mai jos decât simbolul “biberon”
pentru ca laptele sã nu se încãlzeascã prea tare. Dupã ce se stinge led-ul, scoateþi
biberonul ºi agitaþi-l pentru uniformizarea temperaturii în interior.

ATENÞIE: asiguraþi-vã cã mâncarea nu este încãlzitã timp îndelungat, evitând
astfel distrugerea vitaminelor conþinute de hrana copilului.
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VERIFICAÞI ÎNTOTDEAUNA TEMPERATURA LICHIDELOR ÎNAINTE DE A
LE OFERI COPILULUI
Dacã lãsaþi biberonul în aparat dupã ce led-ul de funcþionare s-a stins, încãlzitorul
poate reporni pentru a pãstra laptele cald. Încãlzirea continuã poate distruge
vitaminele conþinute de lapte.
Dupã folosire poziþionaþi butonul de temperaturã pe “LOW”, deconectaþi de la
sursã si aruncaþi apa din aparat.
Majoritatea tipurilor de biberoane existente se potriveºte acestui încãlzitor (de la
125 ml la 350 ml).
Aparatul funcþioneazã la AC100V – AC240V; adaptorul de prizã este opþional.
Mai jos vã prezentãm timpul estimativ de încãlzire pentru biberoane de 125ml si
250ml. Aveþi în vedere faptul cã hrana din biberon poate fi de diferite feluri, timpul
de încãlzire variazã în funcþie de densitatea lichidului.

•

borcanului, aceasta trebuie sã depãºeascã nivelul hranei din borcan.
conectaþi aparatul la prizã, rãsuciþi butonul de temperaturã la simbolul borcan/
conservã. Când ledul de funcþionare se stinge, scoateþi borcanul si amestecaþi
mâncarea.

NOTA: (1) Borcanul/conserva va fi fierbinte.
(2) Mâncarea nu trebuie încãlzitã timp îndelungat.
VERIFICAÞI ÎNTOTDEAUNA TEMPERATURA HRANEI ÎNAINTE DE A O OFERI
COPILULUI
Dacã lãsaþi borcanul în aparat dupã funcþionare, încãlzitorul poate reporni pentru
a pãstra mâncarea caldã. Încãlzirea îndelungatã a hranei poate duce la distrugerea
vitaminelor conþinute de aceasta. Dupa ce încãlzirea este completã amestecaþi ºi
încercaþi hrana pentru a fi siguri cã nu este prea fierbinte pentru a o oferi copilului.

TIMP ESTIMAT DE ÎNCÃLZIRE (LAPTE)
- verificaþi temperatura laptelui înainte de a-l oferi copilului
- pentru mâncarea lichidã, diferenþa de densitate poate modifica timpul de încãlzire
Temperatura
iniþialã a
hranei înainte
de încãlzire

HRÃNIREA COPILULUI
• lichidele oferite copilului trebuie încãlzite la o temperaturã de 370 C ºi trebuie
verificate înainte, picurând puþin pe încheietura mâinii .
• conservele si borcanele necesitã o temperaturã mai mare de încãlzire decât
lichidele.

ERORI DE FUNCÞIONARE
Dacã aparatul nu funcþioneazã corect verificaþi urmãtoarele:

Rece
50C

12 min

10 min

EROARE
Aparatul nu încãlzeºte

125ml
Temp.
camerei
200 C

9 min

CAUZA
-

8 min
-

Rece
50 C

16 min

15 min

Temp.
camerei
200 C

12 min

11 min

Biberonul/conserva/borcanul sunt prea fierbinþi sau prea reci

MASURI

butonul de temperaturã nu a fost setat pe poziþia
biberon sau conservã/
borcan pentru încãlzire
cablul de alimentare nu
este bine conectat la prizã

rãsuciþi butonul de
temperaturã la semnul
biberon sau borcan
pentru ambele moduri de
încãlzire-reconectaþi
cablul la sursã

setarea greºitã
a temperaturii

resetaþi temperatura conform instrucþiunilor din
manual

250ml

-

Specificaþiile ºi concepþia aparatului sunt bazate pe informaþiile valabile la
momentul tipãririi acestui manual ºi pot fi schimbate fãrã o notificare prealabilã.

ÎNCÃLZIREA BORCANELOR SAU CONSERVELOR CU MÂNCARE
PENTRU COPIL

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•

“Primii Paºi” este marcã înregistratã a
SC FAR EAST TRADING SRL
Produs in China

îndepartaþi capacul borcanului sau conservei. Turnaþi apa în încãlzitor ºi
introduceþi borcanul/conserva. Cantitatea de apã depinde de mãrimea
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Importator: FAR EAST TRADING SRL
Str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector 2,
021992 Bucureºti, România;
Tel: 0744- 64.66.64; e-mail: office@fet.ro
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