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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Περιεχόμενα συσκευασίας:
Ψηφιακός θερμαντήρας 
και αποστειρωτής μπιμπερό 
Γρήγορος οδηγός αναφοράς
2x καπάκια αποθήκευσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το εγχειρίδιο οδηγιών προκειμένου να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες  του προϊόντος πριν τη 
χρήση. Η μη ορθή χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο προϊόν και στην προσωπική σας ιδιοκτησία, καθώς και σοβαρό τραυματισμό. 
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Μην προσπαθήσετε να το αποσυναρμολογήσετε ή να το χρησιμοποιήσετε με μη 
συμβατά εξαρτήματα. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες ασφαλείας, λειτουργίας και συντήρησης. Είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να 
ακολουθήσετε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις του εγχειριδίου πριν από την συναρμολόγηση ή χρήση προκειμένου να εξασφαλίσετε την 
ορθή λειτουργία και να αποφύγετε τυχόν βλάβες ή σοβαρά τραύματα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ 
ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ:
• Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
• Μην ακουμπάτε θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιείστε λαβές και χειρολαβές.
• Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξίες, ποτέ μην βυθίζετε το καλώδιο ή βύσμα σε νερό ή άλλα υγρά.
• Η στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη εάν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιο σε σημείο που να μην μπορούν να 
προσεγγίσουν τα παιδιά.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή  από την πρίζα πριν τη χρήση ή τον καθαρισμό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν συνδέστε ή αποσυνδέστε 
τα εξαρτήματά της.
• Μην ενεργοποιείτε  τη συσκευή εάν το βύσμα ή το καλώδιό της παρουσιάζουν φθορές ή εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργίες ή 
τυχόν ζημίες. Επιστρέψτε τη συσκευή στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για έλεγχο, επισκευές ή ρυθμίσεις.
• Η λανθασμένη χρήση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό. 
• Η επιφάνεια θερμαντικού στοιχείου διατηρεί υπολειπόμενη θερμότητα μετά από κάθε χρήση.
• Η χρήση επιπλέον προσαρτημάτων δεν συνιστάται από την Handi-Craft™ Company και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
• Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο. 
• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή πάγκου ή να ακουμπάει σε θερμές επιφάνειες.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό καυστήρα ή  καυστήρα αερίου ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
• Θα πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει καυτά υγρά.
• Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο στην εντοιχισμένη πρίζα. Για να αποσυνδέστε τη συσκευή, στρέψτε 
οποιοδήποτε κουμπί ελέγχου στην ένδειξη «off» και αφαιρέστε το βύσμα από την εντοιχισμένη πρίζα.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από την προοριζόμενη της χρήση.
• Μην βυθίζετε τον θερμαντήρα ή καλώδιο τροφοδοσίας στο νερό.
• Προσέξτε μην χυθεί νερό στον σύνδεσμο.
• Ο θερμαντήρας περιέχει καυτό νερό όταν βρίσκεται σε χρήση. Προσέξτε να μην χυθεί ή πιτσιλιστεί νερό επάνω σας όταν αφαιρείτε τα 
περιεχόμενα από τον θερμαντήρα.
• Πριν το σερβίρισμα, βεβαιωθείτε ότι το φαγητό είναι σε ασφαλή θερμοκρασία.
• Δεν συνιστάται να ζεσταίνετε φαγητό για μεγάλα χρονικά διαστήματα
• Το φαγητό πρέπει να ζεσταίνεται για μικρό χρονικό διάστημα.
• Πριν τη σίτιση, ρίξτε μερικές σταγόνες από το υγρό περιεχόμενο του μπιμπερό στο πίσω μέρος του χεριού σας για να ελέγξετε τη 
θερμοκρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέχετε πάντα τη θερμοκρασία του περιεχομένου του μπιμπερό ή του μικρού δοχείου πριν ταΐσετε το μωρό σας.
• Πριν από το σερβίρισμα, αποσυνδέστε το καλώδιο από την εντοιχισμένη πρίζα. Μην αφήνετε το καλώδιο σε σημείο που να μπορούν να το 
πιάσουν τα παιδιά.
• Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για χρήση σε:
- χώρους σίτισης προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
- φάρμες,
- χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων χώρων φιλοξενίας,
- χώρους διαμονής με πρωινό.
• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης , υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και 
έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβες, θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία επισκευών ή 
από ένα ανάλογα εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
Χρησιμοποιείστε μόνο απεσταγμένο νερό. Η χρήση νερού βρύσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Προδιαγραφές:
Ονομαστική τάση: 220-240 VAC/50 Hz  500W



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Πάντα να ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ τον θερμαντήρα προτού τον γεμίσετε.
1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το πίσω μέρος του θερμαντήρα.
2. Προσθέστε ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝO νερό στο δοχείο νερού. Σημείωση: Τα άλατα του νερού βρύσης ή πηγής μειώνουν τη διάρκεια ζωής της 
συσκευής και ενδέχεται να ακυρωθεί η  εγγύηση.
3. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ελέγχετε πάντα την θερμοκρασία του περιεχομένου προτού ταΐσετε το μωρό σας.
4. Τοποθετείστε το δοχείο μέσα στον θερμαντήρα. Κλείστε το καπάκι. Για να αποφύγετε τη διαρροή κατά τη θέρμανση των μπιμπερό της  
Dr.Brown’s, μην τοποθετείτε μέσα στο δοχείο τον σωλήνα ροής και τη βάση του. Χρησιμοποιείστε το κατάλληλο καπάκι αποθήκευσης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗ ΜΠΙΜΠΕΡΟ:
1. Ψηφιακός Θερμαντήρας
2. Κουμπιά ελέγχου
3. Θάλαμος θέρμανσης 
4. Καπάκι
5. Καλάθι
6. Εξάρτημα ανύψωσης
7. Δοχείο νερού
8. Καπάκια αποθήκευσης
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ

ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ!
Το νερό βρύσης και το 

εμφιαλωμένο νερό περιέχουν 
άλατα που μειώνουν τη 

διάρκεια ζωής της συσκευής. 
Η βλάβες από τη χρήση 
μη απεσταγμένου νερού 
δεν καλύπτονται από την 

εγγύηση.

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΡΟΗΣ!

Ενδέχεται να ξεχειλίσει 
γάλα κατά τη θέρμανση των 

μπιμπερό εάν αφήσετε τα 
εξαρτήματα του συστήματος 

φυσικής ροής μέσα. 
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε 

τα καπάκια αποθήκευσης 
όταν θερμαίνετε

τα μπιμπερό.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
5. Όταν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πατήστε οποιαδήποτε από τις έξι λειτουργίες για να ενεργοποιηθεί η μονάδα.

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Ο πίνακας ανταποκρίνεται στις χρονικές διάρκειες που προγραμματίζονται πριν από την ενεργοποίηση του θερμαντήρα.

Αλλαγή μονάδας: Για αλλαγή μεταξύ oz και ml, κρατήστε πατημένο το κουμπί                 για τρία δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση Αύξηση

Αρχική
θερμοκρασία

Έναρξη κύκλου

Δοχείο/ Όγκος/ 
Επιλογή μονάδων

Μείωση

Μπιμπερό
Dr. Brown’s Όγκος (22°C/72°F) (4°C/39°F) (-17°C/0°F)

2 oz/60 ml

Πλαστικό

2:00 3:00 8:45

4 oz/120 ml

Πλαστικό

2:30 3:45 10:15

4 oz/120 ml

Γυαλί

1:45 3:30 Χ

8 oz/250 ml  

Πλαστικό

2:45 4:30 13:30

8 oz/250 ml  

Γυαλί

2:30 4:00 Χ

5 oz/150 ml  

Πλαστικό

2:45 4:00 12:15

5 oz/150 ml  

Γυαλί

2:15 3:45 Χ

9 oz/270 ml  

Πλαστικό

3:30 5:00 15:00

9 oz/270 ml  

Γυαλί

2:45 4:15 Χ

11 oz/325 ml  

Πλαστικό

3:45 6:00 17:00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΠΙΜΠΕΡΟ DR. BROWN’S. ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ. ΤΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ
ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΙΜΠΕΡΟ DR.BROWN’S.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ TΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.
ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ.
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΓΥΑΛΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ!



6. Επιλέξτε την αρχική θερμοκρασία του δοχείου. Κάθε πάτημα του κουμπιού εναλλάσσει τις τρεις επιλογές.

Χειροκίνητη ρύθμιση χρόνου: Κατά τη διάρκεια επιλογής της λειτουργίας αρχικής κατάστασης θερμοκρασίας, 
χρησιμοποιείστε τα κουμπιά Αύξηση και Μείωση για την αλλαγή των ρυθμίσεων του χρονομέτρου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρονική διάρκεια θέρμανσης που επιλέχτηκε την τελευταία φορά θα αποθηκευτεί για την επόμενη χρήση.

7. Επιλέξτε το είδος υλικού του δοχείου. Κάθε πάτημα του κουμπιού εναλλάσσει τις επιλογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να διαφέρουν όταν χρησιμοποιείται προστατευτική θήκη σιλικόνης (δεν περιλαμβάνεται). 
Να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του περιεχομένου πριν τη σίτιση!

8. Επιλέξτε την ποσότητα του δοχείου. Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά με τα βελάκια ΑΥΞΗΣΗ και ΜΕΙΩΣΗ, 
για να ρυθμίσετε μεταξύ 2oz [60 ml] και 11oz [325ml]

9. Πιέστε το κουμπί «Έναρξη κύκλου». Το χρονόμετρο θα ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα  μέχρι να ολοκληρωθεί η θέρμανση.

10. Ο κύκλος θέρμανσης θα ολοκληρωθεί όταν χτυπήσει η μονάδα.
Θα μεσολαβήσει ένα διάστημα ενός λεπτού για να κρυώσει η συσκευή 
από τη στιγμή που το χρονόμετρο θα δείξει 0:00 και από τη στιγμή που η μονάδα θα χτυπήσει.
Έτσι το μπιμπερό θα μπορεί να κρυώσει ελαφρώς μέχρι να το αφαιρέσετε. Ανοίξτε προσεχτικά 
το καπάκι καθώς ενδέχεται να υπάρχει κατάλοιπος ατμός. Περιμένετε να διαλυθεί ο ατμός πριν 
ακουμπήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιείστε την λαβή ανύψωσης για να πάρετε τα πιο μικρά μπιμπερό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Να ελέγχετε πάντα την θερμοκρασία πριν από την σίτιση!

11. Απομακρύνετε με προσοχή το περιεχόμενο από την περιοχή συλλογή του εξαρτήματος ανύψωσης του καλαθιού.
Προσοχή κατά τη χρήση: Τα περιεχόμενα θα είναι ζεστά!

Θερμοκρασία δωματίου

Πλαστικό
μπιμπερό

Γυάλινο
μπιμπερό

Ψυγείο Κατάψυξη

 Αρχική κατάσταση 

Απεικόνιση χρονομέτρου

Μονάδες

Ποσότητα Όγκου

Περιοχή συλλογής



ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
12. Τοποθετείστε  μικρά εξαρτήματα ή το μπιμπερό για αποστείρωση στο καλάθι του θερμαντήρα. Όταν αποστειρώνετε τα μπιμπερό με φαρδύ 
λαιμό της Dr. Brown’s, τοποθετήστε τον σωλήνα ροής μέσα στο αναποδογυρισμένο μπιμπερό. Τοποθετήστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα του 
μπιμπερό επάνω στο μπιμπερό. Κλείστε το καπάκι.

13. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πατήστε οποιοδήποτε 
από τα πέντε κλειδιά λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

14. Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας για να αλλάξει σε λειτουργία αποστείρωσης. 
Η μονάδα θα θέσει από προεπιλογή το διάστημα των 6:00.

15. Πατήστε το κουμπί «Έναρξη κύκλου». Το χρονόμετρο θα ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα μέχρι να τελειώσει η αποστείρωση.

16. Ο κύκλος αποστείρωσης θα ολοκληρωθεί όταν χτυπήσει η μονάδα. Θα μεσολαβήσει ένα διάστημα ενός λεπτού για να κρυώσει η συσκευή 
από τη στιγμή που το χρονόμετρο θα δείξει 0:00 και από τη στιγμή που η μονάδα θα χτυπήσει. Έτσι τα εξαρτήματα θα μπορούν να κρυώσουν 
ελαφρώς μέχρι να το αφαιρέσετε. Ανοίξτε προσεχτικά το καπάκι καθώς ενδέχεται να υπάρχει κατάλοιπος ατμός. 
Περιμένετε να διαλυθεί ο ατμός πριν ακουμπήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιείστε την λαβή ανύψωσης για να πάρετε τα πιο μικρά εξαρτήματα.

17. Η λειτουργία αποστείρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε μπιμπερό ή μικρό εξάρτημα για αποστείρωση με ατμό.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Εάν ο θερμαντήρας δεν λειτουργεί, ελέγξτε εάν:
1. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
2. Εάν έχετε γεμίσει με νερό μέχρι το κατάλληλο επίπεδο.
3. Η μονάδα έχει συναρμολογηθεί σωστά.
4. Εάν η οθόνη απεικόνισης εμφανίζει το σφάλμα “ERR”-”H2O”. Ο θερμαντήρας έχει χαμηλό επίπεδο νερού. 
Αποσυνδέστε από την πρίζα. Γεμίστε με νερό μέχρι το σωστό επίπεδο. Συνδέστε ξανά στην πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ
Καθημερινά
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και το καλάθι.
3. Εκκενώστε και ξεπλύνετε τον θάλαμο θέρμανσης με καθαρό νερό. Για το καθάρισμα χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι μαζί με ένα βρεγμένο 
πανί ή σφουγγάρι.
ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ!
4. Εάν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε τη μονάδα για παραπάνω από μια ημέρα, στεγνώστε ή αφήστε να στεγνώσει φυσικά πριν από την εκ νέου 
συναρμολόγηση.

Μηνιαίως (εάν είναι απαραίτητο)
Εάν ο θάλαμος θέρμανσης λερωθεί από γάλα* ή άλατα**, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Αδειάστε το δοχείο νερού και το καλάθι.
3. Ανακατέψτε 50mL (2oz) λευκού ξυδιού με 100 mL (4oz) απεσταγμένου νερού στο δοχείο νερού. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει o κατάλληλος 
εξαερισμός όταν καθαρίζετε με ξύδι. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΝΗ!
4. Συνδέστε στην πρίζα. Ενεργοποιείστε ένα κύκλο θέρμανσης 6 λεπτών σε κανονική ταχύτητα. 
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
6. Αδειάστε το μείγμα ξυδιού και νερού από τον θάλαμο και το δοχείο νερού και πλύνετε καλά με καθαρό νερό.

*Απομακρύνετε τα εξαρτήματα του συστήματος φυσικής ροής Dr. Brown’s για την αποφυγή διαρροής γάλακτος στον 
θερμαντήρα πριν από την θέρμανση.
**Χρησιμοποιείστε μόνο απεσταγμένο νερό για να αποφύγετε επιπλέον καθαρισμό, βλάβη στον θερμαντήρα και για να 
διατηρήσετε την εγγύησή σας.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Ο Ψηφιακός θερμαντήρας μπιμπερό της Dr Brown’s καλύπτεται από εγγύηση έναντι ελαττωματικών υλικών ή κατασκευής για μια περίοδο ενός 
χρόνου από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης, καλέστε τον τοπικό σας 
διανομέα. Θα σας ζητηθεί απόδειξη αγοράς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει κανένα ελάττωμα που προκλήθηκε από αμέλεια, ατυχήματα ή εσφαλμένη χρήση της 
συσκευής. Προκειμένου να διατηρήσετε τον Ψηφιακό θερμαντήρα μπιμπερό σε καλή κατάσταση και να διατηρήσετε την εγγύησή σας, 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Εάν παρατηρήσετε μη ικανοποιητική λειτουργία ή εάν έχετε ερωτήσεις/σχόλια, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα της Dr Brown’s. 
Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα drbrownsbaby.com για να βρείτε τον τοπικό σας διανομέα.



Αποκλειστικός διανομέας για Ελλάδα-Κύπρο: 
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. Λεωφ. Κηφισού 132 Τ.Κ. 12131 Περιστέρι. Τηλ. Κέντρο: 210 5199200 Fax: 210 5144279
Κωδ. 20 /AC148-INTL
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