
Beurer BY 52 - Ohrievač fliaš a detskej stravy 

Návod na použitie 
 

Obsah balenia 

• ohrievač detskej stravy 

• nádoba na stravu s krytom 

• tento návod na použitie 

 

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, 

sme radi, že ste si vybrali výrobok z nášho sortimentu. Naša značka je synonymom pre vysoko kvalitné, dôkladne vyskúšané 

výrobky na použitie v oblastiach určovaní energetickej spotreby, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, srdcového tepu, pre 

jemnú manuálnu terapiu, masáže a vzduchovú terapiu. 

S pozdravom 

Váš tím Beurer 

 

1. K zoznámeniu 

Funkcie prístroja 

S týmto ohrievačom detskej stravy môžete v krátkej dobe ohriať všetky druhy detských pokrmov a nápojov a energeticky úsporným 

spôsobom je udržiavať teplé. Prístroj je vhodný pre všetky obvyklé detské fľaše a poháre. 

Prístroj má nasledujúce funkcie: 

• rýchle ohriatie detských nápojov / pokrmov 

• konštantné udržiavanie tepla s presným údajom o požadovanej teplote 

 

2. Vysvetlenie symbolov 

V návode na použitie sú použité nasledujúce symboly: 

 Varovanie Varovné upozornenie na nebezpečenstvo poranenia alebo riziko ohrozenia zdravia. 

 Pozor 
Bezpečnostné upozornenie na možné poškodenie zariadenia / príslušenstva. 

Upozornenie 
Upozornenie na dôležité informácie. 

 

3 Použitie v súlade s určením 

• Používajte prístroj iba na ohrievanie a udržanie teploty detských nápojov a detskej stravy. 

• Prístroj je určený len pre použitie v domácom / súkromnom prostredí, nie v komerčnej oblasti. 

• Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 

schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí. Tieto osoby môžu používať prístroj iba vtedy, ak sú v záujme 

svojej bezpečnosti pod dohľadom kompetentnej osoby alebo od nej získali inštrukcie, ako majú prístroj používať. 

• Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa s prístrojom nehrajú. 

• Akékoľvek neodborné použitie môže byť nebezpečné. 

 

4. Bezpečnostné pokyny 

Bezpečnostné pokyny 

 Varovanie 

• Počas procesu ohrievania sa voda ohrieva (nebezpečenstvo oparenia). 

• Pred kŕmením skontrolujte teplotu pokrmu (nebezpečenstvo oparenia). 

• Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí (nebezpečenstvo udusenia). 

• Prístroj je možné používať výlučne na zásuvke s ochranným zariadením pred parazitným prúdom (nebezpečenstvo zasiahnutia 

elektrickým prúdom). 

• Vytiahnite po každom použití a pred každým čistením sieťový kábel zo zásuvky (nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým 

prúdom). 

 Pozor 

Aby ste zabránili poškodeniu prístroja, rešpektujte nasledujúce body: 

• Než prístroj uvediete do prevádzky, naplňte ho vodou. 

• Prístroj nepoužívajte vonku. 

• Prístroj je možné používať len v sieti so striedavým prúdom a s menovitým napätím uvedeným na typovom štítku. 

• Sieťovú zástrčku nevyťahujte zo zásuvky pomocou sieťového kábla! 

• Za sieťový kábel neťahajte, nekrúťte s ním a nelámte ho. 

• Nikdy nenamáčajte prístroj do vody. Nikdy ho neumývajte pod tečúcou vodou. 

• Nepoužívajte žiadne doplnkové diely, ktoré výrobca neodporučil, príp. neponúkol ako príslušenstvo. 

 

 

 



Všeobecné pokyny 

Upozornenie 

• Opravy môžu vykonávať len zákaznícke servisy alebo autorizovaní obchodníci. V žiadnom prípade nesmiete prístroj sami otvárať 

alebo opravovať, inak sa už nedá zaručiť jeho dokonalé fungovanie. V prípade nedodržania tohto pokynu záruka zaniká. 

• Ak by ste mali otázky v súvislosti s používaním našich prístrojov, obráťte sa prosím na svojho predajcu alebo náš zákaznícky 

servis. 

 

5 Popis zariadenia 

Prehľad 

1 - Nádoba na stravu 

2 - Kryt 

3 - Sieťový kábel 

4 - Ukazovateľ MIN / MAX 

5 - Ovládacie pole 

6 - Dióda LED energie 

7 - Dióda LED ohrievanie 

8 - Displej pre zobrazenie času a teploty 

9 - Tlačidlo pre nastavenie času, príp. teploty  

10 – Vypínač  

11 - Tlačidlo rýchleho ohrievania  

6. Uvedenie do prevádzky 

1. Pred použitím sa uistite, či prístroj a jeho príslušenstvo (vrátane sieťového kábla) nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia. 

2. Postavte prístroj na pevný, rovný podklad. 

3. Pripojte sieťovú zástrčku do zásuvky. Dióda LED energia sa rozsvieti. Prístroj je pripravený na prevádzku. 
 

7. Obsluha 

Ohrievanie a udržiavanie teploty detskej stravy alebo nápojov: 

1. Postavte nádobu na stravu do ohrievača detskej stravy a fľaštičku, príp. pohár, do nádoby na stravu. 

2. Naplňte nádržku vodou, množstvo vody je závislé na veľkosti nádoby. Dbajte pritom na to, aby voda nepretiekla. 
 

Spustenie procesu ohrievania: 

1. Stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo rýchleho ohrievania . 
Na displeji teraz bliká aktuálne nastavená doba ohrievania. Pri prvom použití sa zobrazí štandardné nastavenie 15 minút. Ak je 

prístroj po prvom použití zastrčený v zásuvke, zobrazí sa pri ďalších použitiach vždy naposledy zadaná doba ohrievania. 

2. Zadajte dobu ohrievania (3 - 18 minút). Stlačte tlačidlo  toľkokrát, kým sa nezobrazí príslušná doba ohrievania. Zadanie 

prebieha v minútových krokoch, zobrazenie začína po "18" opäť s "3". 

Upozornenie 

Doba ohrievania je závislá na výstupnej teplote, typu a množstvu potravy, materiálu nádoby (sklo / plast) a teplote nalievanej vody. 

Nasledujúca tabuľka vám poskytuje vodítko pre voľbu doby ohrievania pri ohrievaní na teplotu 37 ° C. 

 Doba trvania 

100 ml mlieka / chladné ~ 8 min. 

250 ml mlieka / chladné ~ 14 min. 

190 g kaše / pokojová teplota ~ 8 min. 

3. Znovu stlačte tlačidlo rýchleho ohrievania a spustite proces ohrievania . 

Na displeji je teraz stále zobrazovaná zostávajúca doba ohrievania. Jednu minútu pred uplynutím procesu ohrievania začne disp lej 

blikať. Proces ohrievania sa zastaví po uplynutí nastavenej doby ohrievania. Kontrolka ohrievania a displej zhasnú. 

 

Spustenie procesu ohrievania bez predchádzajúceho zahriatia: 

1. Pre zapnutie prístroja stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota. Štandardné nastavenie je 37 ° C. 

2. Pre zadanie teploty stlačte tlačidlo  toľkokrát, až kým nedosiahnete požadovanú teplotu pre jej udržanie 

(medzi 35 ° C až 85 ° C). Zadanie prebieha v krokoch 37, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 až do zobrazenia hodnoty "85", potom sa 

zobrazí opäť počiatočná hodnota 35 ° C. 

3. Znovu stlačte tlačidlo  a spustite proces udržanie teploty. 



Ukončenie procesu ohrievania / procesu udržanie teploty: 

1. Stlačte tlačidlo a držte ho stlačené po dobu 2 sekúnd. Displej a ohrievanie sa vypnú. 

2. Odstráňte fľaštičku / pohárik pomocou nádoby na stravu. 

3. Vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky po každom použití, úplne vylejte vodu a prístroj osušte utierkou. 

Upozornenie 

• Pretrepte fľaštičku, príp. zamiešajte potravu v pohári. 

• Skontrolujte, či bola dosiahnutá správna teplota. 

• Pre zabránenie množenia sa baktérií, ktorých optimálna teplota pre rast sa pohybuje v rozmedzí od 32 ° C do 42 ° C, spotrebujte 

ohriatu detskú stravu čo najskôr. 

• Neodporúčame udržiavať teplotu pokrmu po dlhšiu dobu, pretože môže dôjsť ku strate dôležitých vitamínov. 

• Jedenkrát ohriatu stravu z hygienických a mikrobiologických dôvodov už znovu neohrievajte. 

• Dbajte na to, aby strava či nápoj neboli ohrievané na príliš vysokú teplotu. 

 

8. Čistenie a ošetrovanie 

Životnosť prístroja závisí na starostlivom zaobchádzaní: 

• Pre predĺženie životnosti prístroja odporúčame nepoužívať prístroj (dlhodobo) v rozsahu vysokých teplôt. 

• Pre ohrievanie detskej stravy používajte prevarenú alebo filtrovanú vodu. Tým sa redukujú vápenné usadeniny. 

• Pri čistení vytiahnite prístroj zo zásuvky. 

• Na čistenie prístroja používajte výlučne vlhkú utierku. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo iné čističe. 

• Vodný kameň z prístroja odstraňujte pomocou octu alebo kyseliny citrónovej. Vložte nádobu na stravu, zmiešajte 50 ml domáceho 

octu s 100 ml studenej vody alebo balíček kyseliny citrónovej s 200 ml studenej vody a nalejte roztok do prístroja. Nechajte roztok 

pôsobiť, kým sa vápenné usadeniny nerozpustí; nespúšťajte v tejto dobe proces ohrievania. Vylejte tekutinu, prístroj dôkladne 

opláchnite a potom ho osušte utierkou. 

• Vodný kameň z prístroja odstraňujte približne každé štyri týždne. 
 

9. Likvidácia 

V záujme ochrany životného prostredia nemožno prístroj po ukončení životnosti likvidovať spolu s domácim odpadom. Likvidácia 

prebieha prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu materiálov. 

Zariadenie zlikvidujte v súlade so smernicou o nakladaní so starými elektrickými a elektronickými zariadeniami 2002/96 / 

EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý 

má na starosti likvidáciu. 
 

 

10. Technické údaje 

Prevádzkové napätie:   220-240 V ~ / 50/60 Hz 

Príkon:     80 W 

Doba ohrievania:    3 - 18 min. 

Teplota pre udržanie teploty:  35 ° C - 85 ° C 
 

11. Čo robiť v prípade problémov? 

 

Chyba Príčina Opatrenie 

Počas používania prístroja vyteká 
zospodu prístroja voda. 

Defektný prístroj. 
Prístroj ihneď vypnite, vytiahnite zo zásuvky, 
nechajte odtiecť vodu a prístroj odovzdajte 
predajcovi. 

Proces ohrievania sa nespúšťa alebo 
nevypína. 

Poškodený termostat. 
Prístroj ihneď vypnite, vytiahnite zo zásuvky, 
nechajte odtiecť vodu a prístroj odovzdajte 
predajcovi. 

Žiadne zobrazenie LED. 
Sieťová zástrčka nie je (správne) 
zastrčená alebo je prístroj defektný. 

Skontrolujte, či je sieťová zástrčka (správne) 
zastrčená. 
Ak zobrazenie napriek tomu nefunguje, vypnite 
prístroj, vytiahnite ho zo zásuvky a odovzdajte 
ho predajcovi. 

Ohrievač detskej stravy sa po zasunutí 
kábla nezapína. 

Žiadny prúd. 
Skontrolujte, či je sieťová zástrčka správne 
zastrčená. 

Ukazovateľ teploty sa po spustení 
procesu ohrievania nezvyšuje; prístroj sa 
po chvíli vypne. 

Žiadna voda v prístroji. 

Vytiahnite prístroj sa zásuvky, nechajte ho 
vychladnúť, naplňte ho vodou a spustite 
proces ohrievania tak, ako je popísané v 
návode. 

Strava nie je po uplynutí procesu 
ohrievania ohriata. 

Príliš málo vody v prístroji. 

Vytiahnite prístroj zo zásuvky, nechajte ho 
vychladnúť, naplňte ho dostatočným 
množstvom vody a spustite proces ohrievania 
tak, ako je popísané v návode. 

 

 

 

 



 

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:   
Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK: 

BORGY CZ, a.s. 
Reklamácie / servis 
Hluchov 1353 
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
Česká republika 
Tel.: +420 326 320 662 
E-mail: reklamace@borgy.cz 
www.borgy.cz 
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http://www.borgy.cz/

