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Conţinut de livrare
• Încălzitor de mâncare pentru sugari
• Recipient pentru mâncare cu capac
• Prezentele instrucţiuni de utilizare

Stimată clientă, stimate client,
Vă mulţumim că aţi optat pentru unul dintre produsele noastre. Marca noastră simbolizează produse de calitate 
superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj, frumuseţe, 
aer şi bebeluşi. Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, păstraţi-le pentru consultarea ulterioară, puneţi-le 
la dispoziţie altor utilizatori şi respectaţi indicaţiile.

Cu deosebită consideraţie, 
Echipa dumneavoastră Beurer

  AVERTIZARE
• Nu utilizaţi aparatul dacă prezintă deteriorări sau dacă nu funcţionează 

corect. În aceste cazuri, contactaţi serviciul pentru clienţi.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani şi persoane cu capacitate 

fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experienţă şi cunoştinţe nece-
sare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la 
utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele care rezultă din aceasta.

• Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
• Aparatul şi cablul de conectare nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor cu 

vârste sub 3 ani.
• Lucrările de curăţare şi întreţinere destinate utilizatorului nu trebuie efec-

tuate de copii fără a fi supravegheaţi.
• Verificaţi înainte de fiecare utilizare dacă aparatul şi cablul de alimentare sunt 

în stare intactă. În caz de deteriorări nu este permisă punerea în funcţiune a 
aparatului.

• Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă.
• Nu lăsaţi copiii în apropierea materialului de ambalare (pericol de asfixiere).
• În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui aparat este deteri-

orat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detaşabil, aparatul tre-
buie să fie eliminat.

• Asiguraţi-vă că aparatul este aşezat stabil pe o suprafaţă plană. Există 
pericol de opărire prin scurgerea lichidelor.

• Atenţie, aburul evacuat este încins!
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1. Prezentare
Funcţiile aparatului
Prin intermediul acestui încălzitor de mâncare pentru sugari puteţi încălzi în scurt timp toate categoriile de ali-
mente şi băuturi pentru sugari şi le puteţi menţine calde cu un consum redus de energie. Aparatul este conceput 
pentru toate tipurile de biberoane şi borcane pentru bebeluşi.

Aparatul dispune de următoarele funcţii:
• Încălzirea rapidă a băuturilor/alimentelor pentru bebeluşi
• Păstrarea constantă la cald cu înregistrarea exactă a temperaturii dorite

2. Explicaţiile simbolurilor
Următoarele simboluri sunt utilizate în instrucţiunile de utilizare.

Avertizare Indicaţii de avertizare privind pericolul de rănire sau pericolul pentru sănătatea dum-
neavoastră

Atenţie Indicaţie de siguranţă privind posibile daune ale aparatului/accesoriilor

 Indicaţie Indicaţie privind informaţii importante

3. Utilizare corespunzătoare
Aparatul este destinat utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu însă în scop comercial. Utilizaţi aparatul numai 
pentru încălzirea şi păstrarea la cald a băuturilor şi alimentelor pentru bebeluşi. Acest aparat trebuie utilizat numai 
în scopul pentru care a fost creat şi în modul specificat în instrucţiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare 
poate fi periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecţiuni cauzate prin utilizarea 
necorespunzătoare sau neglijentă a aparatului.

4. Instrucţiuni de siguranţă
Instrucţiuni de siguranţă

 AVERTIZARE
• Pe parcursul procesului de încălzire, temperatura apei creşte semnificativ (pericol de provocare a arsurilor).
• Înainte de administrarea alimentelor, verificaţi temperatura acestora (pericol de provocare a arsurilor).
• Nu lăsaţi piesele mici la îndemâna copiilor.
• Asiguraţi-vă că nu există cabluri la îndemâna copilului.
•  Este admisă utilizarea aparatului numai la o priză cu sistem de protecţie împotriva curentului vagabond 

(pericol de electrocutare).
•  Scoateţi cablul de alimentare din priză înainte de fiecare utilizare şi de fiecare curăţare (pericol de 

electrocutare).
•  Deconectați ştecărul de rețea în cazul unor probleme de funcționare, înainte de curățarea aparatului şi 

dacă acesta nu este utilizat.

 Atenţie: Pentru a evita defectarea aparatului, ţineţi cont de următoarele:
• Alimentaţi aparatul cu apă înainte de punerea acestuia în funcţiune.
• Nu utilizaţi aparatul în aer liber.
•  Este admisă utilizarea aparatului numai la o reţea de curent alternativ şi cu tensiunea de reţea 

menţionată pe plăcuţa de fabricaţie.
• Pentru a preveni supraîncălzirea, derulaţi complet cablul de reţea.
• Ţineţi cablul de reţea departe de suprafeţele fierbinţi.
• Nu amplasaţi aparatul pe suprafeţe sensibile la apă!
• Nu trageţi de cablu de alimentare pentru a scoate ştecărul din priză!
• Nu trageţi, nu răsuciţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare.
• Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă. Nu spălaţi niciodată cântarul sub jet de apă.
•  Nu utilizaţi piese suplimentare care nu sunt recomandate de producător, respectiv care nu sunt comer-

cializate ca accesorii.
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 Indicaţii generale
•  Reparaţiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clienţi sau de către comercianţii autorizaţi. 

Dumneavoastră nu sunteţi autorizată în niciun caz să demontaţi sau să reparaţi aparatul, în caz contrar 
nefiind posibilă garantarea unei funcţionări ireproşabile. În caz de nerespectare pierdeţi garanţia.

•  Dacă mai aveţi întrebări legate de utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm adresaţi-vă comerciantului 
dumneavoastră sau Serviciului Clienţi.

5. Descrierea aparatului

Privire de ansamblu
1. Recipient pentru mâncare
2. Capac
3. Cablu de alimentare
4. Afişaj MIN/MAX
5. Panou de comandă
6. LED Power
7. LED de încălzire
8. Afişaj al orei/al temperaturii
9. Tastă pentru selectarea orei, respectiv a 

temperaturii 
10. Tastă Pornit/Oprit 
11. Tastă pentru încălzire rapidă 
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6. Punerea în funcţiune
1. Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că aparatul sau accesoriile (inclusiv cablul de alimentare) nu prezintă defecţi-

uni vizibile.
2. Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţă de sprijin solidă, plană.
3. Conectaţi ştecărul la o priză. LED-ul Power se aprinde. Aparatul este în stare de funcţionare.

7. Operarea
Încălzirea şi păstrarea la cald a hranei şi a băuturilor pentru bebeluşi:
1. Introduceţi recipientul pentru mâncare în încălzitorul de mâncare pentru sugari şi biberonul, respectiv borcanul 

în recipientul pentru mâncare. 
2. Umpleţi recipientul cu apă, cantitatea de apă depinde de dimensiunea vasului. Evitaţi scurgerea apei în afară.

Iniţializarea procesului de încălzire:
1.  Acţionaţi tasta  şi ulterior tasta de încălzire rapidă . 

Pe ecran luminează intermitent intervalul de încălzire selectat la momentul respectiv. La prima utilizare este 
afişată setarea standard de 15 minute. Dacă aparatul rămâne conectat la priză după prima utilizare, afişează 
la utilizările ulterioare intervalul de încălzire înregistrat ultima dată.

2.  Introduceţi intervalul de încălzire (3 - 18 minute). Acţionaţi în acest scop tasta  până la afişarea intervalului re-
spectiv de încălzire. Înregistrarea se realizează la intervale de minut, afişajul începe după “18” din nou de la “3”.
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Timpul de încălzire depinde de temperatura iniţială, tipul şi cantitatea alimentului, materialul recipi-
entului (sticlă/plastic) şi temperatura apei introduse. Următorul tabel oferă indicaţii privind alegerea 
timpului pentru o încălzire până la 37 °C.

Durata

100 ml de lapte/rece ~ 8 min.

250 ml de lapte/rece ~ 14 min.

190 g piure/la temperatura camerei ~ 8 min.

3. Apăsaţi din nou tasta de încălzire rapidă , pentru a iniţializa procesul de încălzire. 
Pe ecran apare permanent intervalul de încălzire rămas. Cu un minut înainte de expirarea operaţiunii de 
încălzire, afişajul începe să lumineze intermitent. Procesul de încălzire se opreşte după expirarea timpului de 
încălzire presetat. LED-ul de încălzire şi display-ul se sting.

Iniţierea procesului de păstrare la cald fără încălzire anterioară:
1. Acţionaţi tasta  pentru a porni aparatul. Pe ecran este afişată temperatura actuală. Setarea standard este 

de 37 °C.
2. Pentru înregistrarea temperaturii, acţionaţi tasta  până la atingerea temperaturii dorite de păstrare la cald 

(între 35 °C şi 85 °C). Înregistrarea se realizează în etape de 37, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, până după “85”, 
când afişajul începe la 35 °C.

3. Acţionaţi din nou tasta , pentru a iniţia procesul de păstrare la cald.

Finalizarea procesului de încălzire/păstrare la cald:
1.   Apăsaţi tasta  timp de 2 secunde.        

Afişajul şi încălzirea sunt oprite. 
2. Scoateţi biberonul/borcanul cu ajutorul recipientului pentru mâncare.
3. După fiecare utilizare, deconectaţi cablul de alimentare, răsturnaţi toată apa şi ştergeţi aparatul cu o cârpă.

 • Agitaţi biberonul, respectiv amestecaţi hrana în borcan.
• Verificaţi dacă a fost atinsă temperatura corectă. 
• Pentru a evita înmulţirea bacteriilor a căror temperatură optimă de dezvoltare este cuprinsă între 

circa 32 °C şi 42 °C, vă rugăm să folosiţi cât mai rapid hrana pentru bebeluşi încălzită.
• Vă recomandăm să nu menţineţi multă vreme hrana caldă, deoarece, pe parcursul acestui proces, 

se pot pierde vitamine importante.
• Din motive igienice şi microbiologice, nu reîncălziţi alimentele care au fost încălzite anterior.
• Evitaţi supraîncălzirea alimentelor/băuturilor.

8. Curăţare şi îngrijire
Durata de viaţă a aparatului depinde de manipularea atentă a acestuia:
• Pentru a prelungi durata de viaţă a aparatului, se recomandă ca acesta să nu fie utilizat (permanent) la nivelul 

maxim de temperatură.
• Pentru încălzirea alimentelor pentru sugari, utilizaţi apă fiartă sau filtrată. Astfel se diminuează depunerile de 

calcar.
• Scoateţi aparatul din priză înainte pentru curăţare.
• La curăţarea aparatului utilizaţi exclusiv o lavetă umedă. Nu folosiţi soluţii agresive de curăţare sau alţi deter-

genţi.
• Eliminaţi calcarul din aparat cu oţet sau sare de lămâie. În acest scop, introduceţi recipientul pentru mâncare, 

amestecaţi 50 ml de oţet de uz casnic cu 100 ml de apă rece sau un pachet de sare de lămâie cu 200 ml 
de apă rece şi turnaţi această soluţie în aparat. Lăsaţi soluţia să acţioneze până la dizolvarea depunerilor de 
calcar; nu iniţiaţi în acest timp procese de încălzire. Răsturnaţi soluţia din aparat, clătiţi-l temeinic şi ştergeţi-l 
cu o cârpă.

• Eliminaţi calcarul din aparat la interval de patru săptămâni.
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9. Eliminarea deşeurilor
În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul 
duratei de viaţă. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare 
din ţara dumneavoastră. Eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) privind aparatele electrice şi electronice vechi. Pentru întrebări suplimenta-
re, adresaţi-vă autorităţii locale responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

10. Date tehnice
Tensiune de exploatare:  220 - 240 V ~ / 50/60 Hz
Consum de putere:  80 watt
Interval de încălzire:  3 - 18 min.
Temperatură de păstrare la cald: 35 °C - 85 °C

11. Ce fac în cazul în care apar probleme?

Defecţiune Cauză Măsură

Pe parcursul utilizării aparatului, 
pe partea de jos se scurge apă.

aparat defect Opriţi aparatul imediat, scoateţi-l din priză, 
scurgeţi apa din interior şi predaţi aparatul 
comerciantului.

Procesul de încălzire nu începe 
sau nu se încheie.

termostat defect Opriţi aparatul imediat, scoateţi-l din priză, 
scurgeţi apa din interior şi predaţi aparatul 
comerciantului.

Afişajul LED nu se lluminează ştecărul nu este conectat 
(corect) sau aparatul este 
defect

Verificaţi dacă ştecărul este conectat 
(corect). Dacă cu toate acestea, nu apare 
niciun mesaj, opriţi aparatul, scoateţi-l din 
priză şi predaţi aparatul comerciantului.

Încălzitorul de mâncare pentru 
sugari nu porneşte după 
conectarea cablului.

absenţă curent electric Verificaţi dacă ştecărul este conectat 
corect.

După iniţializarea procesului de 
încălzire, afişajul temperaturii nu 
porneşte; aparatul se opreşte 
după un timp.

aparatul nu a fost alimentat 
cu apă

Scoateţi aparatul din priză, lăsaţi- l să se 
răcească, alimentaţi-l cu apă şi reporniţi 
procesul de încălzire conform descrierilor 
din instrucţiuni.

După finalizarea procesului de 
încălzire, alimentele nu sunt 
calde.

cantitate prea redusă de 
apă în aparat

Scoateţi aparatul din priză, lăsaţi- l să 
se răcească, alimentaţi-l cu o cantitate 
suficientă de apă şi reporniţi procesul 
de încălzire conform descrierilor din 
instrucţiuni.
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