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szállítási terjedelem
Bébiétel-melegítő•	
Ételkiemelő fedéllel•	
Jelen használati útmutató•	

igen tisztelt ügyfelünk!
Örömünkre szolgál, hogy a termékeink egyikét választotta. Nevünk garancia az értékes és 
részletesen bevizsgált minőségi gyártmányokra olyan területeken, mint hő, súly, vérnyomás, 
testhőmérséklet, pulzus, kímélő terápia, masszázs és levegő. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt 
a használati útmutatót, őrizze meg a későbbi használatához, tegye mások számára is elérhe-
tővé, és vegye figyelembe az abban leírtakat.

Szíves ajánlással a
Beurer csapata

A készülék ismertetése1 

A készülék funkciói
Ezzel a bébiétel-melegítővel rövid idő alatt mindenféle bébiételt és -italt felmelegíthet, és ener-
giatakarékos módon melegen tarthat. A készülék a kereskedelemben kapható összes cumis-
üveghez és palackhoz használható.

A készülék a következő funkciókkal rendelkezik:
bébiételek és -italok gyors felmelegítése•	
állandó melegen tartás a kívánt hőmérséklet pontos beírásával•	

Jelmagyarázat2 

A következő szimbólumokat alkalmazzuk a használati útmutatóban.

Figyelmeztetés Figyelmeztető jel sérülésveszélyre vagy az egészség 
veszélyeztetésére

Figyelem Biztonsági utalás a készülék/tartozékok lehetséges károsodására

 megjegyzés Fontos információkra hívja fel a figyelmet

magyar
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Rendeltetésszerű használat3 

Csak bébiételek és -italok felmelegítésére és melegen tartására használja a •	
készüléket.
A készülék csak otthoni/magánszférában történő, nem üzleti célú használatra •	
készült.
Azok a személyek (a gyermekeket is beleértve), akik a korlátozott fizikai, érzéki •	
vagy szellemi képességeik okán, vagy a tapasztalatlanságuk és/vagy az ismeret-
hiányok miatt nincsenek abban a helyzetben, hogy biztonságosan tudják kezelni 
a készüléket, a készüléket felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem 
használhatják.
Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.•	
Mindenféle szakszerűtlen használat veszélyes lehet.•	

Biztonsági tudnivalók4 

Biztonsági tudnivalók

Figyelmeztetés:

Felmelegítés közben felforrósodik a víz (leforrázás veszélye).•	
Minden etetés előtt ellenőrizze az étel hőmérsékletét (megégés veszélye).•	
Tartsa távol gyermekektől a csomagolóanyagot (fulladásveszély).•	
A készüléket csak hibaáramú védőkészülékkel ellátott dugaszolóaljzathoz szabad •	
csatlakoztatni (áramütés veszélye).
Minden egyes használat után és tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt (áramütés •	
veszélye).

Figyelem: A készülék károsodásának elkerülése érdekében vegye figyelembe az 
alábbiakat:

Öntsön vizet a készülékbe, mielőtt használatba venné.•	
Ne használja a szabadban a készüléket.•	
A készüléket csak váltakozó áramú hálózatról és a típustáblán megadott hálózati •	
feszültséggel szabad üzemeltetni.
A hálózati dugaszt ne a kábelénél fogva húzza ki az aljzatból.•	
Ne húzza meg, csavarja el vagy törje meg a hálózati kábelt.•	
Ne merítse vízbe a készüléket. Ne mossa le a készüléket folyó víz alatt.•	
Ne használjon olyan kiegészítő részeket, amelyeket nem a gyártó cég ajánl, ill. •	
amelyeket nem tartozékként kínálnak.

Általános tudnivalók

 Javításokat csak az ügyfélszolgálat vagy az arra felhatalmazott kereskedő végez-•	
het. Semmilyen esetben sem szabad a készüléket kinyitnia vagy javítania, mert 
ekkor már nem garantálható a kifogástalan működése. Ennek a figyelmen kívül 
hagyása a garancia elvesztésével jár.
Ha kérdései vannak a készülékeink használatával kapcsolatban, akkor kérjük, •	
forduljon szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálathoz.
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A készülék leírása5 

Áttekintés
Ételkiemelő1 
Fedél2 
Hálózati kábel3 
MIN/MAX kijelzés4 
Kezelőmező5 
Feszültségjelző LED6 
Fűtésjelző LED7 
Idő- és hőmérsékletkijelző8 
Gomb az idő, ill. a hőmérséklet 9 
beállításához 
Be/Ki gomb 10 
Gyorsmelegítő gomb 11 
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üzembevétel6 
Használat előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek látható károsodások a készüléken 1. 
vagy a tartozékain (a hálózati kábelt is beleértve).
Állítsa stabil, sík felületre a készüléket.2. 
Dugja be a hálózati csatlakozót egy dugaszolóaljzatba. Kigyullad a feszültségjelző LED. 3. 
A készülék most üzemkész.

Kezelés7 
Bébiételek és -italok felmelegítéséhez és melegen tartásához:

Helyezze be az ételkiemelőt a bébiétel-melegítőbe és a cumisüveget vagy a palackot az 1. 
ételkiemelőbe. 
Töltsön vizet a tartályba – a víz mennyisége az edény nagyságától függ. Vigyázzon arra, hogy 2. 
ne folyjon túl a víz.

A felmelegítés indítása:
Nyomja meg az 1.  gombot, majd a gyorsmelegítő gombot .
Villog a kijelzőn az aktuálisan beállított felmelegítési idő. Az első használatkor az alapbeállítás-
nak megfelelő 15 perc jelenik meg. Ha az első használat után csatlakoztatva marad a készü-
lék, akkor a további használata során mindig az utoljára beírt felmelegítési idő jelenik meg.
Írja be a kívánt felmelegítési időt (3 - 18 perc). Nyomja meg ehhez többször a 2.  gombot, 
amíg nem jelenik meg a kívánt felmelegítési idő. Az időt egy perces lépésekben adhatja meg; 
a kijelzés a „18” után ismét „3”-ról indul.

A felmelegítési idő az induló hőmérséklettől, az étel jellegétől, az edény anyagától 
(üveg/műanyag) és a beöntött víz hőmérsékletétől függ. A következő táblázat meg-
közelítő értékeket tartalmaz a felmelegítési idő kiválasztásához 37 °C fokra történő 
felmelegítéshez.

Időtartam

100 ml tej/hűtött ~ 8 perc

250 ml tej/hűtött ~ 14 perc

190 g pépes étel/szobahőmérsékletű ~ 8 perc
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Nyomja meg újra a gyorsmelegítő gombot 3.  a felmelegítés indításához. 
A kijelzőn most folyamatosan látható a még hátralévő felmelegítési idő. A felmelegítés 
befejeződése előtt 1 perccel villogni kezd a kijelző. A melegítés a beállított felmelegítési idő 
letelte után megáll. Kialszik a fűtés LED-je és a kijelző.

A melegen tartás indítása előzetes felmelegítés nélkül:
Nyomja meg a 1.  gombot a készülék bekapcsolásához. A kijelzőn megjelenik az aktuális 
hőmérséklet. Az alapbeállítás 37 °C.
A hőmérséklet beviteléhez nyomja meg egymás után addig a 2.  gombot, amíg nem éri el 
a kívánt melegen tartási hőmérsékletet (35 °C és 85 °C között). A bevitelt 37, 38, 40, 45, 50, 
55, 60, 70, 80 lépésekben végezheti el, a kijelzés „85” után újra 35 °C-tól kezdődik.
Nyomja meg újra a 3.  gombot a melegen tartás indításához.

A felmelegítés/melegen tartás befejezése:
Nyomja meg 2 másodpercre a 1.  gombot.  
Kikapcsol a kijelző és a fűtés. 
Az ételkiemelő segítségével vegye ki az üveget/palackot.2. 
Minden egyes használat után húzza ki a hálózati kábel dugaszát, öntse ki teljesen a vizet, és 3. 
egy kendővel törölje szárazra a készüléket.

 Rázza fel az üveget, ill. keverje meg az ételt a palackban.•	
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hőmérséklet. •	
Lehetőség szerint használja fel minél előbb a bébiételt, hogy megakadályozza •	
azoknak a baktériumoknak a szaporodását, amelyeknek kb. 32 °C és 42 °C között 
van a növekedési optimumuk.
Javasoljuk, hogy ne tartsa hosszabb időn keresztül melegen az ételt, mert közben •	
fontos vitaminok veszhetnek el.
Higiéniai-mikrobiológiai okok miatt az egyszer már felmelegített ételt ne melegítse •	
újra.
Ügyeljen arra, hogy ne melegedjen túl az étel vagy az ital.•	

tisztítás és ápolás8 

A készülék élettartama a gondos kezelésétől függ:
A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy ne használja (tar-•	
tósan) a magas hőmérséklettartományban a készüléket.
Felforralt vagy szűrt vizet használjon a bébiétel melegítéséhez. Ezzel csökkentheti •	
a mészképződést.
Tisztításhoz válassza le a készüléket a hálózatról.•	
Kizárólag nedves kendőt használjon a készülék tisztításához. Ne használjon súrolószert vagy •	
más tisztítószert.
Ecettel vagy citromsavval mésztelenítse a készüléket. Tegye be ehhez az ételkiemelőt, •	
keverjen össze 50 ml háztartási ecetet 100 ml hideg vízzel vagy egy csomag citromsavat 
200 ml hideg vízzel, és öntse be ezt az oldatot a készülékbe. Hagyja, hogy kifejtse az oldat a 
hatását, amíg csak nem oldódnak fel a mészlerakódások. Közben ne indítsa el a melegítést. 
Öntse ki a folyadékot, öblítse át alaposan a készüléket, majd törölje szárazra egy kendővel.
Nagyjából négyhetente végezze el ezt a mésztelenítést.•	
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Ártalmatlanítás9 
Környezetvédelmi érdekekből az ilyen készülékeket az élettartamuk után nem szabad a háztar-
tási hulladékok közé dobni. Az ártalmatlanítását az országában lévő, megfelelő gyűjtőhelyeken 
kell elvégezni.

Az anyagok ártalmatlanításánál járjon el a helyi előírások szerint.

A készüléket az Európai Uniónak az elhasználódott elektromos és elektronikus készü-
lékekre vonatkozó, 2002/96/eK – Weee (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa.

Kérdések esetén forduljon az ártalmatlanításért felelős kommunális közhivatalokhoz.

műszaki adatok10 
Üzemi feszültség:    220 - 240 V ~ / 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:  80 Watt
Felmelegítési idő:   3 - 18 perc
Melegen tartási hőmérséklet: 35 °C - 85 °C

tennivalók problémák esetén11 

Hiba Ok Intézkedés

A készülék használata köz-
ben víz folyik ki az alján.

meghibásodott 
a készülék

Azonnal kapcsolja ki a készüléket, 
válassza le a hálózatról, folyassa 
ki belőle a vizet, és adja át 
a kereskedőnek.

Nem indul el, vagy nem 
fejeződik be a melegítés.

elromlott a termosztát Azonnal kapcsolja ki a készüléket, 
válassza le a hálózatról, folyassa 
ki belőle a vizet, és adja át 
a kereskedőnek.

Nincs LED-kijelzés Nincs (megfelelően) 
bedugva a hálózati 
dugasz, vagy meghibá-
sodott a készülék.

Ellenőrizze, hogy be van-e dugva 
(megfelelően) a hálózati dugasz. 
Ha ennek ellenére sincs kijelzés, 
akkor kapcsolja ki a készüléket, 
válassza le a hálózatról, és adja át 
a kereskedőnek.

A kábel csatlakoztatása után 
nem kapcsol be a bébiétel-
melegítő.

nincs áram Ellenőrizze, hogy be van-e dugva 
megfelelően a hálózati dugasz.

A melegítés indítása után 
nem nő a hőmérséklet kijel-
zése; egy idő után kikapcsol 
a készülék.

nincs víz a készülékben Válassza le a készüléket 
a hálózatról, hagyja lehűlni, öntsön 
bele vizet, és indítsa el a melegítést 
az útmutatóban leírtak szerint.

A felmelegítés után nem 
melegszik fel az étel.

túl kevés víz van 
a készülékben

Válassza le a készüléket a háló-
zatról, hagyja lehűlni, öntsön bele 
elegendő vizet, és indítsa el a mele-
gítést az útmutatóban leírtak szerint.
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