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DİJİTAL BİBERON VE MAMA ISITICISI

                  

Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun.



Biberon ve mama ısıtıcısı, çocuğunuzun süt veya mamasını istenilen sıcaklığa ulaştırmak 
için ısıtmanın en ideal yoludur. Isıtıcının haznesine sığan her biberon veya kavanoz hızlı 
ve güvenli bir şekilde ısıtılabilir.arçalar:

       

Önemli Bilgiler
•	 Biberon ısıtıcısının hız ve performansını arttırmak için ısıtma işleminden önce cihazın haz-

nesine doğru ölçüde su koymak çok önemlidir. 

•	 Biberon ısıtıcısına az su konulduğu takdirde biberonun içerisindekiler yeteri kadar ısınma-
yabilir.

              Kullanım kolaylığı açısından cihaz genellikle şu şekilde ayarlanmalıdır:

•	 Biberon 120 ml ve altında bebek sütü içeriyorsa 3 dakikaya ayarlayın ve “on/off” düğmesi-
ne basın.

•	 Biberon 120 ml ve üzerinde bebek sütü içeriyorsa 4 dakikaya ayarlayın ve “on/off” düğme-
sine basın.

•	 Bebek biberonlarını ısıtırken biberon ısıtıcısına ASLA 20 ml’nın altında su koymayın.

   Hazne 

Kontrol Paneli

Halka

Tutucu

Ölçüö Kabı



Kullanım çizelgesi aşağıda yer almaktadır:

     Başlangıç Sıcaklığı             Biberon        Isınma Süresi            Son Sıcaklık

               4°C              240 ml          5 Dakika              37°C

               4°C              200ml          4 Dakika              37°C

               4°C              120 ml          3 Dakika              37°C

               4°C           KAVANOZ          5 Dakika              37°C

İdeal besleme sıcaklığının 37°C (anne sütünün sıcaklığı) olduğunu unutmayın.

HER ZAMAN bebeğinizi beslemeden önce sütün veya mamanın sıcaklığını kontrol ediniz.

Başlamadan Önce
1) Kullanmadan önce, ısıtıcı ve aksesuarlarında (ana kablo dâhil) gözle görülür bir hasar 

olmadığından emin olun.

2) Isıtıcıyı, sert ve düz bir zemin üzerine koyun.

Kullanım
1. Yukarıda belirtildiği gibi biberon ısıtıcısının içine 20 ml su koyun.

2. Biberon veya kavanozu cihazın içine yerleştirin.

3. Fişi prize takın ve elektrik olduğundan emin olun,  ve  tuşlarına basın, cihaz 1 ila 
12 dakika aralığında ayarlanabilir. 

4. Isıtma işlemi tamamlandığında ısıtıcı durur ve “bip” sesi verir.

5. Biberon veya kavanozu ısıtıcıdan çıkarın, karıştırın veya çalkalayın, bebeğinizi 
beslemeden önce her zaman mamanın sıcaklığını kontrol edin.

6. Biberon ısıtıcısını temizlemeden önce fişini prizden çıkarın ve soğumasını bekleyin.

Biberon Isıtıcısının Bakımı 
•	 Biberon ısıtıcısı hiçbir şekilde doğrudan su ile temas ettirilmemelidir. Isıtıcı, fişten çıkarıl-

dıktan ve soğuduktan sonra aşındırıcı özelliği olmayan bir bez ile kurutulup, temizlenmeli-
dir. 

•	 Isıtıcının içerisinde kireçlenme olması oldukça doğaldır. Kireçlenmenin yoğunluğu yaşadı-
ğınız bölgedeki suyun kireç oranına bağlıdır. Kireç tortuları belirli aralıklarla temizlenmeli-
dir. Temizlik için bir ölçü sirkeye iki ölçü su ile hazırladığınız çözeltiyi ısıtıcının haznesine 
koyun ve 1 saat bekleyin. Ardından durulayın ve tekrar kullanmadan önce temizleyin.
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 Güvenlik Uyarıları 

   
Bu ısıtıcı sadece yetişkin kişiler tarafından kullanılmalıdır ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklanmalıdır.

•	 Kabloları çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayın.

•	 Isıtıcıyı her zaman emniyetli, düz ve sıcağa dayanıklı bir zemin üzerinde kullanın.

•	 Isıtıcıyı hiçbir şekilde doğrudan su ile temas ettirmeyin.

•	 Biberon ısıtıcısında hiçbir zaman 20 ml’den daha az su kullanmayın.

•	 Kullanım esnasında biberon ısıtıcısı sıcak su içerir.

•	 Kullanmadığınız zamanlarda ısıtıcının fişini prizden çekin.

•	 Bebek mamalarını asla bir kereden fazla ısıtmayın. Kullanılmamış bebek sütü veya mama-
larını atın.

•	 Bebeğinizi beslemeden önce mutlaka mamanın sıcaklığını kontrol edin. Sıcaklığın eşit bir 
şekilde dağılması için biberonu çalkalayın veya kavanozu karıştırın.

•	 Eğer fiş başlığı zarar görürse ortaya çıkabilecek tehlikeleri engellemek için başlığın imalat-
çı firma ya da yetkili kişilerce değiştirilmesi gerekmektedir.

•	 Bu cihaz fiziksel, duyumsal ve akli yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgisi olmayan 
kişiler tarafından (çocuklar dâhil), denetimin ve yönlendirme olmaksızın kullanılmamalıdır.

•	 Cihaz ev içi kullanım için üretilmiştir. Ticari amaçlarla kullanılmamalıdır.

Sizin ve diğerlerinin güvenliği için lütfen bu talimatlara uyun:

Bebeğinizi beslemek için ideal süt ve mama sıcaklığının 37°C (vücut sıcaklığı ve anne sütüyle aynı 
derece) olduğunu lütfen unutmayın. Bebek sütü ve mamasının bilinenin aksine çok sıcak olmama-
sı gerekmektedir. Ne çok sıcak ne çok soğuk, hissedildiğinde el yakmayacak kadar olmalıdır.

Bileğinizin iç tarafına birkaç damla süt damlatarak, mamayı ise tadarak test edin.Özellikler:
   Biberon ve Mama Isıtıcısı

   Elektrik tüketimi   400W

   Çalışma gerilimi   220-240 VAC      50/60 Hz


