R 0923 ÎNCĂLZITOR AUTO IZOTERM PENTRU BIBERON
Citiţi cu atenţie instrucţiunile pentru bună funcţionare a produsului.
ATENŢIE:
1. acest produs nu este o jucărie, nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor
2. încălzitorul poate fi folosit numai de către adulţi
3. a nu se folosi pentru biberoane de unică folosinţă
4. supraîncălzirea poate deteriora biberonul, verificaţi temperatura
acestuia la fiecare 5 minute
5. verificaţi întotdeauna temperatura hranei din biberon înainte de a
o oferi copilului
6. scoateţi încălzitorul din priză şi biberonul din încălzitor înainte de
a-l oferi copilului
7. după utilizare deconectaţi produsul de la sursa de energie şi nu îl
lăsaţi în priză fără a fi folosit mult timp
8. nu supraîncălziţi hrana mult timp, pentru a o păstra proaspătă
9. in cazul unei defectiuni nu incercati sa reparati produsul, se
recomanda contactarea distribuitorului

UTILIZARE
1. introduceţi biberonul în interiorul bandei de incălzire a încălzitorului
2. introduceţi adaptorul în bricheta auto
3. aşezaţi încălzitorul în suportul pentru pahare al maşinii sau folosiţi centura pentru a-l ţine ridicat în timpul
încălzirii
4. verificaţi temperatura la fiecare 5 minute. Scoateţi aparatul din priză atunci când hrana din biberon a ajuns
la temperatura dorită. Scoateţi biberonul din încălzitor înainte de a-l oferi copilului
Cu acest încălzitor hrana poate fi păstrată caldă, insă se recomandă, din motive microbiologice şi igienice,
ca aceasta să nu fie păstrată mai mult de o oră.
CURĂŢARE
Deconectaţi încălzitorul de la bricheta auto şi lăsaţi să se răcească. Ştergeţi interiorul cu o cârpă umedă. Nu
introduceţi aparatul în apă. Folosirea excesiva de apa poate defecta produsul
Specificaţii tehnice:
Alimentare (acumulator auto): 12 V DC
Consum (acumulator auto): 11 Watt
Temperatură funcţionare: +5°C ~ +37°C
Temperatura banda de încălzire: max. 65°C peste termostatul încorporat
Timp estimat de încălzire: între 30 şi 40 minute
Siguranţă: 2 amperi
Importator: FAR EAST TRADING SRL, Bucureşti, str. Arh. D. Hârjeu nr 59G, sect 2
Tel: 0744-646664

