
Θερμαντήρας μπιμπερό Insta-Feed ™ 
AC185-INTL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Περιεχόμενα συσκευασίας:
Θερμαντήρας μπιμπερό Insta-Feed ™
Γρήγορος οδηγός αναφοράς
2x δοχεία 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
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.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Το εικονίδιο θερμών επιφανειών        υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη επιφάνεια πρόκειται να θερμανθεί κατά τη χρήση. 
Στις επιφάνειες αυτές συμπεριλαμβάνονται το καπάκι αποστείρωσης και ο δακτύλιος προσαρμογής. Αποφύγετε την επαφή με 
αυτές κατά τη χρήση της συσκευής.
• 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. Κρατήστε την συσκευή και το καλώδιό της μακριά από 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 καλώδιο 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 συστήνεται από την Handi-Craft™ Company και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
• Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο. Προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική οικιακή χρήση.
• Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή πάγκου ή να ακουμπάει 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.
• 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 τι 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 προθέρμανση της συσκευής δεν είναι απαραίτητη.
• Ένα κοντό καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας παρέχεται για να μειωθεί ο κίνδυνος να μπλεχτεί ή να σκοντάψει ο χρήστης σε ένα μακρύτερο 
καλώδιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
• 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.
• Κάθε εργασία συντήρησης θα πρέπει να εκτελείται από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο επισκευών.

Προδιαγραφές:

Ονομαστική Τάση:
220-240 VAC/50-60 Hz, 500 W



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ
Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα τον θερμαντήρα πριν τον γεμίσετε. 

1.   Αφαιρέστε το Δοσομετρικό δοχείο από το πίσω μέρος του θερμαντήρα. 

2.   Προσθέστε ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ νερό στο δοσομετρικό δοχείο, ακολουθώντας τον 
Οδηγό αναφοράς θέρμανσης της σελίδας 5 για να καθορίσετε την ποσότητα νερού 
που θα προσθέσετε βάσει του είδους μπιμπερό που έχετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι ποσότητες είναι ενδεικτικές. Υπάρχουν πολλές παράμετροι 
που ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική θερμοκρασία του μπιμπερό ή του δοχείου 
φαγητού που θερμαίνετε όπως η αρχική θερμοκρασία, το μέγεθος και το σχήμα. 
Να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία πριν ταΐσετε το μωρό σας.

3.   Ρίξτε το ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ νερό από το δοσομετρικό δοχείο απευθείας στον θάλαμο θέρμανσης. Μην παραγεμίζετε με νερό καθώς ενδέχεται 
να υπερθερμανθεί το μπιμπερό/δοχείο φαγητού και να προκληθεί ζημιά στη μονάδα.
4.   Επανατοποθετήστε το δοσομετρικό δοχείο και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που θα συνδεθεί η μονάδα στην πρίζα, ο κύκλος θέρμανσης ενδέχεται να ξεκινήσει αυτόματα. Εάν η 
λυχνία ένδειξης ανάψει αμέσως μόλις συνδέσετε τη μονάδα, περιμένετε τον κύκλο θέρμανσης να τελειώσει (η λυχνία ένδειξης θα 
σβήσει) και αφήστε τη μονάδα να κρυώσει για 10 λεπτά πριν τη χρήση.

5.   Τοποθετήστε το μπιμπερό  ή το δοχείο φαγητού μέσα στον θάλαμο θέρμανσης βάσει των παρακάτω.
• Μπιμπερό με φαρδύ λαιμό: Τοποθετήστε το μπιμπερό απευθείας στον θάλαμο θέρμανσης.
• Στενό μπιμπερό: Τοποθετήστε τον δακτύλιο προσαρμογής επάνω στον θάλαμο θέρμανσης και έπειτα τοποθετήστε το 
μπιμπερό στον θάλαμο θέρμανσης. Ο δακτύλιος προσαρμογής θα διατηρήσει το μπιμπερό σας κεντραρισμένο στην επιφάνεια 
θέρμανσης για ομοιόμορφη θέρμανση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου να αποτρέψετε την διαρροή κατά τη θέρμανση των μπιμπερό Dr.Brown’s®, αφαιρέστε τα εσωτερικά 
εξαρτήματα, το κολάρο και τη θηλή/θήλαστρο και αντικαταστήστε με το δοχείο αποθήκευσης.
• Δοχείο φαγητού: Τοποθετήστε το δοχείο φαγητού στο αποσπώμενο καλάθι και έπειτα τοποθετήστε το αποσπώμενο καλάθι στον θάλαμο 
θέρμανσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να αφαιρείτε πάντα το καπάκι από το δοχείο φαγητού πριν από τη θέρμανση.  Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος θέρμανσης, 
ανακατέψτε καλά το φαγητό προκειμένου η θερμοκρασία του να γίνει ομοιόμορφη.

6.   Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης. Η λυχνία ένδειξης θα ανάψει υποδεικνύοντας την έναρξη του κύκλου θέρμανσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει πάντα να προσθέτετε νερό και μετά να πατάτε το κουμπί ενεργοποίησης. Εάν το κουμπί ενεργοποίησης πατηθεί 
πρώτα, μπορεί να δημιουργηθεί ατμός όταν προστεθεί το νερό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το κουμπί ενεργοποίησης είναι πατημένο χωρίς να προστεθεί νερό, η μονάδα θα κλείσει αυτόματα μετά από λίγο. Σε 
αυτήν την περίπτωση, περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά μέχρι να κρυώσει ο θερμαντήρας προτού προσθέσετε νερό και εκκινήσετε 
τον κύκλο θέρμανσης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Χρησιμοποιείστε μόνο αποσταγμένο νερό. Η χρήση νερού βρύσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής 
και να ακυρώσει την εγγύηση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ INSTA-FEED™:
1. Καπάκι αποστείρωσης
2. Δακτύλιος προσαρμογής
3. Θάλαμος θέρμανσης
4. Κουμπί ενεργοποίησης
5. Λυχνία ένδειξης
6. Δοσομετρικό δοχείο
7. Αποσπώμενο καλάθι
8. Δοχεία αποθήκευσης
(Για μπιμπερό με στενό και φαρδύ λαιμό)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ
ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ!
Το νερό βρύσης και το 

εμφιαλωμένο νερό περιέχουν 
άλατα που μειώνουν τη 

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

εγγύηση.
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7.   Όταν η λυχνία ένδειξης σβήσει, ο κύκλος θέρμανσης θα έχει ολοκληρωθεί. Απομακρύνετε το μπιμπερό/δοχείο φαγητού από τη μονάδα 
προκειμένου να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία προτού ταΐσετε το μωρό σας. Προσαρμόστε την ποσότητα του νερού που προστίθεται 
στον θάλαμο θέρμανσης. Εάν το μπιμπερό/δοχείο φαγητού είναι πολύ κρύο, προσθέστε περισσότερο νερό την επόμενη φορά. Εάν το 
δοχείο/φαγητό είναι πιο ζεστό, χρησιμοποιείστε λιγότερο νερό την επόμενη φορά.

8.   Περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά προκειμένου να κρυώσει ο θερμαντήρας πριν τον ξαναχρησιμοποιήσετε.

5

Μπιμπερό με 
φαρδύ λαιμό
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φαγητού
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Είδος μπιμπερό/Δοχείου φαγητού Όγκος Θερμοκρασία* Γραμμή ορίου γεμίσματος (ml)

*Θερμοκρασία δωματίου=72oF /22oC, Ψυγείο = 39oF /4oC
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  ΑΥΤΟΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΤΗΣ DR. BROWN’S®.ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΜΠΙΜΠΕΡΟ. ΜΗΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ Ή ΦΑΓΗΤΟ. ΝΑ ΞΕΠΑΓΩΝΕΤΕ 
ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ Ή ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ. ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ. 

Πλαστικό

Γυαλί

Πλαστικό

Γυαλί

Γυαλί

4 oz / 120 ml
4 oz / 120 ml
8 oz / 250 ml
8 oz / 250 ml

Θερμοκρασία δωματίου
Ψυγείο

Θερμοκρασία δωματίου
Ψυγείο

8
14+2

8
14+2

5
10
4
7

14+4
14+14+2

14+7
14+14+14+4

8
14+2

10
14+8

14+2

Θερμοκρασία δωματίου
Ψυγείο

Θερμοκρασία δωματίου
Ψυγείο

Θερμοκρασία δωματίου
Ψυγείο

Θερμοκρασία δωματίου
Ψυγείο

Θερμοκρασία δωματίου
Ψυγείο

Θερμοκρασία δωματίου
Ψυγείο

Θερμοκρασία
δωματίου

4 oz / 120 ml
4 oz / 120 ml
8 oz / 250 ml
8 oz / 250 ml
5 oz / 150 ml
5 oz / 150 ml
9 oz / 270 ml
9 oz / 270 ml
5 oz / 150 ml
5 oz / 150 ml
9 oz / 270 ml
9 oz / 270 ml

4 oz / 120 ml
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ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Να αποσυνδέετε πάντα τον θερμαντήρα πριν τον γεμίσετε
1.   Προσθέστε 60 ml ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ απευθείας στον θάλαμο θέρμανσης. Μην ρίξετε πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, καθώς ενδέχεται 
να προκληθούν προβλήματα στη μονάδα.

2.   Τοποθετήστε μικρά εξαρτήματα (θηλές/θήλαστρα, πιπίλες κτλ) για αποστείρωση στο αποσπώμενο καλάθι.

3.   Τοποθετήστε το αποσπώμενο καλάθι με τα μικρά εξαρτήματα στον θάλαμο θέρμανσης.

4.   Τοποθετήστε τον δακτύλιο προσαρμογής επάνω στο θάλαμο θέρμανσης.

5.   Τοποθετήστε το καπάκι αποστείρωσης επάνω στο δακτύλιο προσαρμογής.

6.   Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πατήστε το κουμπί ON. Η λυχνία ένδειξης θα ανάψει υποδεικνύοντας την έναρξη του κύκλου 
αποστείρωσης.
7.   Όταν η λυχνία ένδειξης σβήσει, ο κύκλος αποστείρωσης έχει τελειώσει.

8.   Αφήστε τη μονάδα να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά προτού αφαιρέσετε το καπάκι αποστείρωσης, τον δακτύλιο προσαρμογής και το 
αποσπώμενο καλάθι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε το δεκάλεπτο διάστημα που απαιτείται για να κρυώσει η συσκευή καθώς τα εξαρτήματα 
του θερμαντήρα και τα αποστειρωμένα  εξαρτήματα θα είναι ζεστά. Να αφαιρείτε πάντα το καπάκι αποστείρωσης από τη λαβή. 
Φροντίστε να αφαιρείτε προσεκτικά το καπάκι αποστείρωσης καθώς ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα εκπομπές ατμού – μην πλησιάζετε 
τα χέρια και το πρόσωπο σας. Πλησιάστε τη μονάδα αφού διαλυθεί ο ατμός. Να παίρνετε πάντα τα αποστειρωμένα εξαρτήματα από το 
αποσπώμενο καλάθι αφού το αφαιρέσετε πρώτα από τη μονάδα.



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
•   Εάν ο θερμαντήρας δεν λειτουργεί, ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και εάν το νερό έχει προστεθεί στον 
θάλαμο θέρμανσης.

•   Εάν η λυχνία ένδειξης δεν ανάβει/ο κύκλος θέρμανσης δεν ξεκινάει, ο θερμαντήρας μπορεί να κρυώνει ακόμα.  Περιμένετε 10 λεπτά και 
ξαναπροσπαθήστε.

•   Εάν η λυχνία ένδειξης ανάβει μόλις συνδέετε τη μονάδα στην πρίζα και προτού πατήσετε το κουμπί ΟΝ, είναι πιθανό το κουμπί ΟΝ να είχε 
πατηθεί όταν ο θερμαντήρας ήταν αποσυνδεμένος. Περιμένετε να τελειώσει ο κύκλος θέρμανσης (η λυχνία ένδειξης θα σβήσει) και αφήστε τη 
μονάδα να κρυώσει για 10 λεπτά πριν τη χρήση.

•   Εάν το μπιμπερό/δοχείο φαγητού είναι πολύ ζεστό/κρύο μετά από τον κύκλο θέρμανσης, να θυμάστε ότι ο Οδηγός αναφοράς θέρμανσης 
παρουσιάζει τις ποσότητες νερού κατά προσέγγιση. Το χρονικό διάστημα θέρμανσης επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους , οπότε 
προσαρμόστε την ποσότητα νερού κατά περίπτωση. Εάν το μπιμπερό/δοχείο φαγητού είναι πολύ κρύο, προσθέστε ελαφρώς μεγαλύτερη 
ποσότητα νερού την επόμενη φορά. Εάν το μπιμπερό/δοχείο φαγητού είναι πολύ ζεστό, χρησιμοποιήστε λιγότερο νερό την επόμενη φορά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ INSTA-FEED™ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.

Μονάδα θέρμανσης μπιμπερό: Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια και το εσωτερικό του θαλάμου θέρμανσης με ένα βρεγμένο πανί ή 
σφουγγάρι χρησιμοποιώντας ένα ήπιο υγρό σαπούνι. Καθαρίστε με κρύο νερό και αφήστε την μονάδα να στεγνώσει φυσικά. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.

Αποσπώμενο καλάθι, Δακτύλιος προσαρμογής, Καπάκι αποστείρωσης και Δοχείο δοσομέτρησης: Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο 
πιάτων (μόνο το πάνω καλάθι) ή να πλύνετε με σαπούνι και νερό. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσουν φυσικά.

ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ INSTA-FEED™
Συνιστάται η αποκαθαλάτωση του θερμαντήρα μπιμπερό Insta-Feed™ κάθε τέσσερεις εβδομάδες προκειμένου η μονάδα να συνεχίσει 
να λειτουργεί κανονικά. Για την αποκαθαλατωση, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα.

1.   Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

2.  Ανακατέψτε 60 ml  λευκό ξύδι με 120 ml απεσταγμένο νερό. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΝΗ.

3.   Τοποθετήστε το μείγμα λευκού ξυδιού και νερού απευθείας στον θάλαμο θέρμανσης.

4.   Αφήστε το μείγμα στη μονάδα μέχρι να διαλυθούν τα άλατα.

5.   Εκκενώστε το μείγμα καθαρισμού και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

6.   Σκουπίστε τον θάλαμο θέρμανσης με ένα πανί ή αφήστε τον να στεγνώσει φυσικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΛΩΡΙΝΗ, ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ Ή ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ή ΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Ο Θερμαντήρας μπιμπερό Insta-Feed™ Natural Flow® 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 Θερμαντήρα μπιμπερό Insta-Feed™ 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 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 /AC185-INTL
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bajo licencia de Handi-Craft Company.
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