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Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini çabucak ısıtıp, enerji tasarrufu yaparak sıcak tuta-
bilirsiniz. Isıtıcı, bütün klasik biberon ve kavanozlar için uyumludur.

Ev ve araç içi kullanım.

İstenilen ısı derecesini ayarlama.

Bebek mama ve içeceklerini hızlı ısıtma.

Mama ve içecekleri devamlı olarak sıcak tutma.

Parçalar

P

   1. Tutucu                                                            6. Kapak

   2. Hazne     7. Sıkacak

   3. Ev kullanımı lambası      8. Mama kâsesi

   4. Araç kullanımı lambası   9. Araç Fişi

   5. Düğme                 10. Ev Fişi 



Başlamadan Önce
1) Kullanmadan önce ısıtıcı ve aksesuarlarında (ana kablo dahil) gözle görülür bir hasar ol-

madığından emin olun.

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

3) Ana kabloyu fişe takın. Isıtıcınız kullanıma hazır.

 Kullanım

    EV İÇİ KULLANIM
A. Evde su ile kullanım

Sıcak tutmak:  Hazneyi, max. çizgisinin altında kalacak şekilde yeteri kadar su ile dol-

durun. Termostatı ’ye ayarlayın. Daha sonra ısıtıcı sıcak tutmaya başlar.

Isıtmak:  Hazneyi, min. çizgisinin altında kalacak şekilde yeteri kadar su ile doldurun 
(veya hazneyi max. çizgisinin altında kalacak şekilde su ile de doldurabilirsiniz fakat bu 
durum ısıtma için daha fazla zaman alacaktır). Biberonu ısıtıcının içerisine yerleştirin. Sı-

caklığı ’ye ayarlayın, daha sonra ısıtıcı çalışmaya başlar. 5-8 dakika içerisinde hazır 
olur. Ardından ısıtıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.

B. Evde susuz kullanım

Su eklemenize gerek yoktur. Sadece biberonu ısıtıcının içerisine koyun ve termostatı 

’ye ayarlayın. Daha sonra ısıtıcı sıcak tutmaya başlar.

  ARAÇ İÇİ KULLANIM                                                
Isıtıcının alt bölümünde yer alan kilidi, araç içi kullanım pozisyonuna getirin, fişi 
arabanın  sigara çakmağı bölümüne takın. Su eklemenize gerek yoktur. Sadece bibe-

ronu ısıtıcının içerisine yerleştirin ve termostatı ’ye ayarlayın. Daha sonra 
ısıtıcı sıcak tutmaya başlar.



Kullanım Amacı
•	 Isıtıcıyı sadece bebek maması ve içeceklerini ısıtırken kullanın.

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

•	 Bu cihaz fiziksel, duyumsal ve akli yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgisi olma-
yan kişiler tarafından (çocuklar dâhil), güvenliklerinden sorumlu birisinin denetimin veya 
yönlendirmesi olmaksızın kullanılmamalıdır.

•	 Çocuklar,Isıtıcı ile oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

•	 Herhangi bir yanlış kullanım zarara yol açabilir.

Güvenlik Uyarıları!

    
•	 Her besleme öncesinde mamanın sıcaklığını kontrol edin.       

•	 Isıtıcıyı çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

•	 Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun (boğulma tehlikesine karşı).

•	 Isıtıcı sadece AC şebekesinde veya DC şebekesinde ve tip plakasında belirtilen voltajda 
kullanılmalıdır. 

•	 Isıtıcı, kaçak akım şalteri olan bir priz kullanılarak çalıştırılmalıdır.

•	 Fiş başlığını prizden çıkartırken kablodan çekmeyin.

•	 Ana kabloyu ısıtıcının etrafına sarmayın.

•	 Ana kabloyu çekmeyin, bükmeyin veya eğmeyin.

•	 Isıtıcıyı kullanmadığınız zamanlarda, arıza durumunda ve yıkamadan önce elektrikle olan 
bağlantısını kesin.

•	 Isıtıcı ve fiş başlığı sıcak yüzeyler ve sivri uçlu objelerle temas etmemelidir.

•	 Isıtıcıyı asla doğrudan su ile temas ettirmeyin ve akan suyun altında yıkamayın.

Genel Tavsiyeler

       

•	 Onarımlar sadece Müşteri Hizmetleri veya yetkili üreticiler tarafından yapılmalıdır.

•	 Isıtıcıyı kendi başınıza açmayın veya tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde ısıtıcının 
işlevselliği garanti edilemez. Ayrıca bu durumun gözlenmesi ürünün garantisini geçersiz 
kılacaktır. Eğer ısıtıcılarımızın kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen satıcı-
nızla ya da Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

•	 Biberonu çalkalayın veya kavanozun içindeki mamayı karıştırın.
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•	 Mamanın veya içeceğin doğru sıcaklıkta olduğunu kontrol edin.

•	 Ortalama 32°C ila 42°C arasında daha hızlı artan bakteri üremesini engellemek için ısıtılan 
bebek mamasını olabildiğince çabuk kullanın.

•	 Bebek mamasının uzun süre sıcak kalmasını tavsiye edilmez. Çünkü bu durum önemli 
vitaminlerin yok olmasına sebep olabilir. Eğer gerekiyorsa temiz suyu uzun süre sıcak 
tutabilirsiniz.

•	 Hijyenik ve mikrobiyolojik nedenlerden dolayı daha önce ısıtmış olduğunuz mamayı tekrar 
ısıtmayın.

•	 Mama ve içecekleri yüksek sıcaklıkta ısıtmamaya dikkat edin.

•	 Hedeflenen sıcaklığa ulaşıldıktan sonra ısıtma aracının artakalan sıcaklığı, ısı derecesi 
biraz yükselebilir fakat hedeflenen sıcaklık düzeyine gelecektir.  

Saklama ve Bakım

Isıtıcının çalışma ömrü dikkatli kullanmaya bağlıdır.

DİKKAT:

•	 Isıtıcının kullanım ömrünün uzatılması açısından yüksek sıcaklık aralığında (sürekli olarak) 
çalıştırmaması tavsiye edilir.

•	 Bebek mamasını ısıtmak için kaynamış ya da filtrelenmiş su kullanın. Bu durum kireç olu-
şumunu azaltacaktır.

•	 Isıtıcıyı temizlemeden önce fişini prizden çekin.

•	 Isıtıcıyı temizlemek için sadece nemli bez kullanın. Bulaşık süngeri ya da diğer temizlik 
ürünlerini kullanmayın.

•	 Kireç temizliği için sirke veya sitrik asit kullanın. Isıtıcının içine kaldıracı yerleştirin, 50ml 
sirke ve 100ml soğuk suyu veya bir paket sitrik asit ve 200 ml soğuk suyu karıştırın. Bu 
karışımı ısıtıcının içine dökün. Kireç tabakası çözülene kadar bekleyin: bu süre zarfında 
ısıtıcıyı çalıştırmayın. Sıvıyı dökün ve ısıtıcının içini iyice durulayın. Son olarak bir bezle 
kurutun.

•	 Yaklaşık olarak dört hafta da bir kireç çözme işlemini yapın. 

Teknik Özellikler:

                Ev içi Kullanım                        Araç içi Kullanım 

Elektrik tüketimi:             80W                              30W

Çalışma Gerilimi:  220-240V, AC, 50/60 Hz                    12V, DC, 50/60 HZ


